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Cestovať s Koalou má šmrnc!



milí cestovatelia
Radosť je zdravím duše, povedal Aristoteles, rodák z Chalkidík. 
My v Koale spájame radosť často s cestovaním. Pridáte sa k nám? 
Leto 2017 sa ponesie v znamení mnohých noviniek.

Mgr. Oliver Kluch
riaditeľ Koala Tours

Azúrové Grécko sa stáva jednou z najžiadanejších destinácií vôbec, a preto 
sme do ponuky opäť zaradili aj malebné Chalkidiki - nádherný polostrov Kassandra. 
Na Kréte a Rodose dopĺňame hotely za neuveriteľné ceny v žiadaných letoviskách 
Hersonissos a Kallithea. Úplnou bombou je však moje najobľúbenejšie Korfu, kde vám 
odporúčam kvalitné hotely sietí Mayor hotels a Aquis. Chuťovkou pre fajnšmekrov budú 
zaiste plavby z Atén a z Kréty so slovenským sprievodcom po ostrovoch Egejského 
mora, s krátkou zastávkou v tureckom Efeze. 

Ďalším hitom sezóny bude rozhodne Bulharsko.  
Každoročne nám v katalógu pribúdajú luxusné hotely americkej siete Hilton, najmä 
v Spojených arabských emirátoch za veľmi dostupné ceny, ale teraz vás pozývame 
za výnimočnú cenu do Hiltonu s vlastnou plážou v najkrajšom letovisku Čierneho 
mora – na Zlatých Pieskoch. Kúpať sa na krásnej pláži budete aj v Primorsku,  
južne od Burgasu. Ochutnáte s nami kaškaval, tarator, kjuftetu či džuveč 
a vychutnáte si západ slnka nad morom na Kaliakre?

Záujem o Chorvátsko a Taliansko je každý rok obrovský. 
Zo širokej ponuky Koaly spomeniem najmä nové kvalitné hotely na krásnych 
ostrovoch Korčula, Krk, na polostrove Pelješac v obľúbenom stredisku Orebič 
alebo v neďalekom Zadare. Na talianskej Sardínii objavte úžasnú bielu pláž hotela 
Marmorata. Ak však radi kombinujete kúpanie s poznávaním, najlepšia voľba 
je dovolenka v Kampánii. Pravá pizza v Neapole, ristretto pod Vezuvom 
a ricottový bozk na Amalfi či ostove Capri, čo vy na to?

Španielsko - Barcelona, Costa del Maresme, Costa Dorada. 
Ešte jedna destinácia, kam cestuje celý svet. Osobne som veľmi rád, že sa nám podarilo 
do katalógu zaradiť výborné all inclusive hotely v dobre známych letoviskách Salou, 
Calafell, Pineda de Mar a Santa Susanna. Môj Oli si praje, aby práve Španielsko bola 
naša voľba budúce leto. A skúsime tiež Port Aventuru :o)

Jedine deti naozaj vedia, čo hľadajú, povedal Exupéry. 
Nuž, tak sa poraďte s tými vašimi, ako som urobil ja, a zažijete s Koalou 
krásnu rodinnú dovolenku. My vám k tomu pridáme služby v mnohých hoteloch 
až pre 2 deti zdarma a rekordnú zľavu 35%.

Prajem vám radosť z potuliek s Koalou po celý rok.

Aristoteles
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TALIANSKO 
– KALÁBRIA

54 – Scoglio Della Galia SSSS+

TALIANSKO 
– JADRAN

68 – Rose Nuove SSS

MALTA
74 – Ramla Bay Resort SSSSS

76 – Seabank Resort 
& Spa SSSSS

CHORVÁTSKO
84 – Hedera SSSS

84 – Mimosa SSSS 
86 – Kačjak SS+

87 – Slaven SS+

88 – Ad Turres SS

92 – Jadran SSS+

94 – Novi Resort & Spa SSSSS

94 – Novi Resort & Spa 
apartmány SSSS

100 – Colentum SSS

102 – Donat SSS+

104 – Imperial SSS+

106 – Olympia SSSS+

108 – Hrvatska SSS

110 – Alem SS

112 – Sagitta Holiday Village SSS+

118 – Komodor SS+

120 – Marko Polo SSSS

ČIERNA HORA 
124 – Sentido Tara SSSS

ALBÁNSKO
132 – Rafaelo Resort SSSS

134 – Ibiza SSS

138 – Leonardo SSS

BULHARSKO
str . 176 – Sveti Dimitar SSS

GRÉCKO 
– CHALKIDIKI

180 – Aristoteles Beach SSSS

182 – Paradise SSS+ 

KORFU
186 – Aquis Sandy Beach 

ResortSSSS+

196 – Alkyon Beach SSS 

ZAKYNTHOS
202 – Palazzo Di Zante SSSS

203 – Zante 
Imperial Beach SSSS

KRÉTA
216 – Dessole 

Blue Star SSSS+ 

RHODOS
232 – Evi SSS

234 – Ilyssion Beach Resort SSS+

236 – Niriides SSSS+

237 – Alfa SSSS

244 – Avra Beach SSSS+

CYPRUS
252 – Princess Beach SSSS+

254 – Acapulco Beach SSSSS+

256 – Salamis Bay Conti SSSSS+

TURECKO
260 – Venezia Palace SSSSSS

262 – IC Green Palace SSSSSS

267 – Champion Holiday 
Village SSSSS+

270 – IC Santai Family 
Club SSSSSS

272 – Spice Resort SSSSSS

275 – Grand Prestige SSSSS+

276 – LTI Serra Resort SSSSSS

278 – Club Calimera 
Serra Palace SSSSSS

280 – Primasol Serra 
Garden SSSSS

286 – Side Prenses SSSSS+

288 – Nerton SSSSS

289 – Aska Just in Beach SSSSS+

290 – Justiniano Park Conti SSSSS

292 – Justiano Club SSSSS

296 – Katya SSSSS 
297 – Club Alantur SSSSS+

298 – Melissa Kleopatra Beach SSS

299 – Tac Premier SSSS+

301 – Grand Atilla SSS

TUNISKO
304 – Caribbean World 

Mahdia SSSS

310 – Marhaba Resort SSSS+

315 – Skanes Serail SSSS

EGYPT
318 – Nubia Aqua Beach 

Resort SSSSS

319 – Tropitel Sahl Hasheesh 
Resort SSSSS+

320 – Sunrise Select Royal 
Makadi SSSSS+

321 – Steigenberger Aqua 
Magic SSSSS+

322 – Amwaj Blue Beach SSSSS

323 – Hilton Hurghada 
Resort SSSSS

325 – Palm Beach Resort SSSSS

SAE
328 – Hilton Al Hamra SSSSS+

330 – Hilton Double Tree 
Marjan Island SSSSSS

KOALA tipy
Dávame vám 
do pozornosti

75 hotelov
so skvelou akciou
až 2 deti 
ZDARMA.
Hotely, ktoré by ste si naozaj 
nemali nechať ujsť, sme 
zvýraznili hrubým písmom. 
Podmienky akcie nájdete 
na nasledujúcej dvojstrane. 



SKORÝ NÁKUP

30 % pre stálych klientov a pre 
prvých 2017 nových klientov

+3 % na letecké pobytové 
zájazdy do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade plnej ceny 
zájazdu do 31. 12. 2016

K zľavám 
ULTRA SKORÝ NÁKUP 

využite špeciálnu 
akciu, ubytovanie,  

stravovanie 
a služby 

all inclusive 
až pre

2 deti  
ZDARMA!

Deti platia len 
ULTRA SKORÝ NÁKUP 

cenu letenky 
99€, 149€, resp. 199€.

+2 deti +2 deti

25 % pre stálych 
klientov a pre ďalších 
2017 nových klientov

+3 % na letecké 
pobytové zájazdy 

do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 31.  1.  2017

20 % pre všetkých 
klientov

+3 % na letecké 
pobytové zájazdy 

do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 28.  2.  2017

15 % pre všetkých 
klientov

+3 % na letecké 
pobytové zájazdy 

do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 

do 31.  3.  2017

V predajnej akcii „až 2 deti ZDARMA“ ponúkame vo vybraných hoteloch až pre 2 deti  

do 15 rokov na prístelkách ubytovanie, stravovanie a služby all inclusive zdarma. 

Deti zdarma platia len špeciálnu akciovú ULTRA SKORÝ NÁKUP cenu letenky 99 €, resp. 149 €, 

resp. 199 € a povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí výlučne pri úhrade celej 

ceny zájazdu do 31. 12. 2016, respektíve 31. 1. 2017, respektíve 28. 2. 2017.

30% 25% 20%

35%

len po 
149€ len po 

199€

+2 deti
len po 
99€

zľava
zľava zľava

zľava

len do 31. 12. 2016

len do 31. 1. 2017 len do 28. 2. 2017 do
 31. 3. 2017
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UPOZORNENIE » zľavy sa vzťahujú na základnú 
cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na  základnom 
lôžku, na  prístelkách a  na  dopravu. Zľavy sa 
nevzťahujú na  akékoľvek povinné a  nepovinné 
príplatky, poplatky, špeciálne akciové ULTRA SKORÝ 
NÁKUP ceny leteniek (99€, 149€ respektíve 199€), 
poistenie, ani na  poznávacie,  pútnické zájazdy 
a okružné plavby. V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k  zájazdu komplexné cestovné poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Zľava +3% platí na  letecké pobytové zájazdy 
do  vybraných hotelov označených ikonou „zľava 
až 35%“. Zľavy nie je možné sčítavať s inými druhmi 
zliav. Všetky predajné akcie platia len na  letné 
pobytové zájazdy a  len do  vypredania akciových 
účastníckych miest na zájazdoch, ktoré sú počtom 
obmedzené. Stáli klienti sú tí, ktorí cestovali  
s CK KOALA TOURS aspoň raz v posledných 5-tich 
rokoch a vedia účasť na zájazde preukázať.

...a ďalšie

Pre klientov, ktorí si zájazd zakúpia 
najneskôr do 28. februára 2017 

ponúkame možnosť bezplatnej 
výmeny zájazdu  

do 31. marca 2017 s pôvodnou 
zľavou ULTRA SKORÝ NÁKUP! 

(Výmena hotela alebo termínu v rámci 

pôvodne zakúpenej destinácie.)

Bezplatná výmena zájazdu 
za inú destináciu je možná  

s aktuálnymi zľavami a akciami  
za ULTRA SKORÝ NÁKUP.

Po zaplatení zníženého preddavku je objednávateľ 
povinný uhradiť ďalší preddavok do výšky polovice 

z celkovej ceny zájazdu najneskôr do 31. marca 2017.

Ako znížený preddavok  
pri kúpe leteckého zájazdu 

 stačí uhradiť za osobu

len 200€
a pri kúpe zájazdu autobusom 

alebo vlastnou dopravou 
stačí uhradiť za osobu

len 100€
Akcia platí len do 31. 1. 2017

len do 31. 12. 2016

skvelé 
výhody! Zábavu a nezabudnuteľné zážitky pre celú rodinu 

vám zaručí naša klubová dovolenka. Skúsení 
slovenskí animátori vo vybraných hoteloch, 
označených piktogramom, budú počas vášho 
letného pobytu organizovať denné aj večerné 
programy a v mesiacoch júl a august vám tak letnú 
dovolenku spríjemnia športovými aktivitami, 
rôznymi hrami a zábavnými súťažami 
nielen pre deti, ale aj pre dospelých.

Vyberte si z našej ponuky hotelov 
s možnosťou klubovej dovolenky 
a nechajte na našich animátorov, 
aby sa postarali o ideálny program 
pre vás a vašu rodinu.

Klubová 
dovolenka

SICÍLIA
36 – Fiesta Garden 

Beach SSSSS, UAI
38 – Portorosa 

Resort SSSSS+, UAI
40 – Calanovella 

Mare SSS, AI

SARDÍNIA
44 – Marmorata Village 

Resort SSSS, UAI

KALÁBRIA
52 – VOI Pizzo Calabro 

Resort, SSSS+, UAI
56 – Nicotera 

Beach SSSS+, UAI

MALTA
76 – Seabank  

Resort SSSSS, UAI

CHORVÁTSKO
86 – Kačjak SS+, PP
104 – Imperial hotel a 

vilky SSS+, PP
108 – Hrvatska SSS, AI

ČIERNA HORA
124 – Sentido 

Tara SSSS+, UAI

ALBÁNSKO
132 – Rafaelo Resort 

SSSS, AI

BULHARSKO
142 – Double Tree  

by Hilton SSSSS, PP
144 – Helios  

Spa SSSS+, PP
150 – Royal Club 

Victoria SSSS+, UAI
170 – Tishina SSS+, AI

CHALKIDIKI
180 – Aristoteles 

Beach SSSS, AI

KORFU
186 – Aquis Sandy 

BeachSSSS+, UAI

ZAKYNTHOS
202 – Palazzo 

di Zante SSSS, AI
203 – Zante Imperial 

Beach SSSS, AI

KRÉTA
212 – Dessole Malia 

Beach SSSSS, UAI
214 – Dessole Dolphin 

Bay SSSS+, UAI
216 – Dessole 

Blue Star SSSS+, UAI
220 – Talea 

Beach SSS+, AI

RHODOS
230 – Dessole Olympos 

Beach SSSSS, UAI
232 – Evi SSS, AI

CYPRUS
254 – Acapulco Beach 

Resort SSSSS, AI
256 – Salamis Bay 

Conti SSSSS, UAI

TURECKO
276 – LTI Serra Resort 

SSSSSS, UAI
278 – Club Calimera Serra 

Palace SSSSSS, UAI
280 – Primasol Serra 

Garden SSSSS, UAI

AI - All Inclusive 
UAI - ULTRA All Inclusive 
PP - Polpenzia
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POBYTOVÉ ZÁJAZDY PRI MORI » 8 - 331

POZNÁVACIE ZÁJAZDY 
A PLAVBY S POBYTOM PRI MORI » 332 - 347

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY » 348 - 351

6
VAŠE DESTINÁCIE

ANDALÚZIA

MALORKA

ŠPANIELSKO

TALIANSKO

SARDÍNIA

TUNISKO

Paríž

Maroko

Rím

Toskánsko
Florencia

Portorož

Dánsko

Nórsko

Švédsko

Island

Amsterdam

Lurdy - púte

Fatima - púte

Santiago 

de Compostella - púte

Istria

Jadranské
pobrežie

Francúzska Riviéra

»334, 351

»337

»32

»26

»8

»20

»82

»343

»302

»334, 340

»341

»342

»335

»347

»347

»345

»344

»344

»64

»42

»349

»351

»343



Cestovať s Koalou má šmrnc!
Ponúkame vám pestrú paletu letných pobytov pri mori s dopravou vlastnou, 

autobusovou, kombinovanou alebo leteckou. Na výber máte i  z množstva obľúbe-
ných a žiadaných leteckých poznávacích a pútnických zájazdov. Okrem bohatej 

ponuky nových letovísk, hotelov a rezortov v už overených destináciách 
máme pre vás opäť aj niekoľko mimoriadne zaujímavých noviniek. Tými 

najhorúcejšími sú pobrežie Costa del Maresme a Costa Dorada 
v Španielsku, ďalej známe letoviská v Bulharsku - Zlaté piesky 

a Primorsko. Ponuku sme rozšírili aj o taliansku Kampániu, 
Costa Smeraldu na Sardínii, grécke Chalkidiki, či popu-

lárne Abu Dhabi v SAE. Do pozornosti dávame i je-
dinečné all inclusive plavby po Egejskom mori.
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Bratislava

Viedeň

KORFU

ALBÁNSKO
CHALKIDIKI

ZAKYNTHOS

KRÉTA
CYPRUS

RHODOS

TURECKO

EGYPT

BULHARSKO

CHORVÁTSKO

ČIERNA HORA

MALTA

SICÍLIA

KAMPÁNIA

KALÁBRIA

Košice

Poprad

Sliač

Budapešť

SLOVENSKO

Gruzínsko 
Arménsko

Capri a Kampánia

Moskva

Okružné 

plavby

Petrohrad

Novgorod

Estónsko, Litva a Lotyšsko

Izrael a púte

Petra

Mŕtve more

Dalmácia

»337

Spojené  arabské 
emiráty

Medžugorje
»82

»184

»130

»200

»204
»246

»226

»332

»258

»316

»140

»178

»326

»96

»122

»72

»341

»339

»338

»339

»345

»32

»50

»60

»335, 349

»336

»349

»350



MADRID

Barcelona
Reus Calafell

 Salou, 
La Pineda

Pineda de Mar
Santa Susanna

Gerona

ŠP
A
N
IE
LS
KO

Š PANIELSKO

 Costa del Maresme patrí medzi obľúbe-
né dovolenkové miesta milovníkov čistého 
mora, krásnych piesočných pláži a rušného 
nočného života. V tejto časti Španielska vám 
môžeme ponúknuť dovolenku v dvoch 
vyhľadávaných letoviskách Santa Susanna 
a Pineda de Mar. Santa Susanna je prímor-
ským strediskom známym svojimi krásnymi 
piesočnatými, dobre udržiavanými plážami, 
zelenými parkami a pobrežnou promená-
dou, na ktorej nájdete množstvo obcho-
dov, reštaurácií, barov, zábavných podnikov 

a diskoték. Každý týždeň sa na pobrežnej 
promenáde konajú miestne trhy. Necelé 
4 km od Santa Susanny leží menšie a pokoj-
nejšie letovisko Pineda de Mar. Je obklo-
pené pahorkatinami a väčšinu hotelov delí 
od zlatistej udržiavanej pláže len nádher-
ná promenáda, ktorú strážia vysoké palmy. 
Na pláži sa nachádzajú bary, reštaurácie či 
taverny, takže o gurmánsky zážitok s výhľa-
dom na azúrove more je postarané. Čarov-
nú atmosféru mesta dotvárajú prekrásne 
záhrady a námestia s fontánami.

Costa del Maresme

Španielsko je turistický klenot, kraji-
na, ktorá každoročne láka návštevní-
kov krásnymi prírodnými scenériami, 
a výnimočnou stredomorskou at-
mosférou. Krajina ležiaca na pobreží 
Stredozemného mora a jedna z naj-
obľúbenejších turistických destinácií. 
Krajina bohatej histórie, nádherných 
pláží, krásnych žien, Realu Madrid 
a FC Barcelona. Je to miesto, ktoré 
môže svojim návštevníkom ponúk-
nuť naozaj všetko - stovky kilometrov 
pobrežia s prekrásnymi piesočnatými 

plážami, romantické ostrovy, nespočetné historické pamiatky, 
zábavu v rytme flamenca a bohatú gastronómiu. Unikát-
nu krajinu plnú kontrastov, ktorá tvorí spojivo medzi Európou 
a Afrikou a kombinuje európske tradície s maurskou kultúrou, 
krajinu, kde tradičné katedrály susedia s modernou architek-
túrou, charakterizuje jedinečná vyváženosť starého s novým. 
Tento rok vám aj my prinášame možnosť cestovať do tejto ma-
gickej destinácie a využiť pohostinnosť najžiadanejších čas-
tí východného pobrežia Costa del Maresme a Costa Dorada, 
ktoré ponúkajú kilometre prekrásnych piesočnatých pláží, kú-
panie v čistom blankytnom mori, ale aj športové a plážové ak-
tivity, výlety za kultúrou i bohatý nočný život. Cestujte s nami 
do Španielska a budete môcť ochutnať typickú paellu, zatan-
covať si flamenco s pravými španielskymi tanečnicami, či vy-
chutnávať atmosféru jedinečnej Barcelony. Z našej ponuky si 
určite vyberie každý z vás. Želáme vám veľa nezabudnuteľných 
zážitkov. Qué viva Espaňa! Olé!

 rozloha 505 000 km2

 počet obyvateľov 45 117 000

 hlavné mesto Madrid

 mena euro
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 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 23° 27° 29° 30° 27° 23°

Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

"Zlaté pobrežie", tak sa dá voľne preložiť 
Costa Dorada. Toto meno úplne vysti-
huje krásu tejto oblasti s jej prekrásny-
mi niekoľko kilometrov dlhými plážami, 
tyrkysovomodrým morom a obľúbený-
mi letoviskami ako je Salou, La Pineda, či 
Calafell. Ak relax rovnako ako aj zábava 
je to, čo od svojej dovolenky očakáva-
te, Salou ich má na rozdávanie. Na jednej 
strane vám môže ponúknuť prekrásne 
čisté piesočnaté pláže s pozvoľným vstu-
pom do Stredozemného mora a na strane 

druhej úžasný zábavný park, niekoľko aqu-
aparkov a samozrejme večernú zábavu 
do skorých ranných hodín. Jednoducho 
dovolenka v Salou uspokojí nároky naozaj 
každého. Ak túžite po pokojnejšej dovo-
lenke, môžeme vám odporučiť stredisko 
La Pineda, ktoré má takmer 4 km dlhú 
prekrásnu piesočnatú pláž. Čarovné mes-
tečko Calafell v sebe zase spája bohatstvo 
svojej histórie s atraktívnymi 5 km dlhými 
piesočnatými plážami, hotelmi, zábavný-
mi podnikmi a modernými atrakciami. 

Costa Dorada
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NÁŠ NÁZOR » perfektné spoje-
nie relaxu, zábavy a športu nájde-
te v hoteli Palas Pineda, v mestečku 
La Pineda, ktorý je vyhľadávaným 
cieľom mnohých dovolenkárov. 
Krásna rozľahlá pláž s jemným 
pieskom, obklopená zelenými bo-
rovicami je od hotela vzdialená len 
pár minút chôdze. Môžete si tu po-
žičať bicykle a dokonale tak spoznať 
mestečko La Pineda alebo neďale-
ké Salou a jeho krásnu pláž. Je len 
na vás, či si zvolíte oddych na pláži 
alebo v hotelovej záhrade pri bazé-
ne s osviežujúcim nápojom v ruke. 
Nechajte sa uniesť španielskym 
temperamentom, zažite príjemné 
večerné prechádzky, zastavte sa 
na miestny tapas a započúvajte 
sa do rytmickej hudby. Rodinám 
s deťmi odporúčame návštevu 
miestneho aquaparku Aquopo-
lis s atrakciami pre všetky vekové 
kategórie. Rovnako si nesmiete ne-
chať ujsť výlet do zábavného parku 
PortAventura. Čokoľvek si vyberiete, 
v Palas Pineda určite zažijete dovo-
lenku plnú jedinečných zážitkov.

www.palaspineda.com

POLOHA » hotel je situovaný na po-
breží Costa Dorada, jednom z najobľúbe-
nejších v Španielsku, južne od Barcelony 
v pokojnejšej časti strediska La Pineda • 
80 m od širokej piesočnatej pláže s jem-
ným pieskom a atraktívnou pobrežnou 
promenádou • ležadlá a slnečníky na plá-
ži (za poplatok) • v stredisku mnohé špor-
tové aktivity • v blízkosti golfové ihrisko • 
pozdĺž plážovej promenády, na ktorej sa 
nachádzajú obchodíky, reštaurácie, bary, 
nočné podniky, požičovne áut a bicyklov 
• približne 3 km od hotela sa nachádza 
obľúbené stredisko Salou • 14 km od le-
tiska v Reus • cca 5 km populárny zábav-
ný tematický park Port Aventura, jeden 
z najväčších v Európe • 500 m od aqua-
parku Aquopolis • 12 km od historického 
mesta Tarragona

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná a luxusná 
vstupná hala s recepciou • dve reštaurá-
cie • snack bar • bar pri bazéne s pose-
dením • 2 vonkajšie bazény a vonkajší 
detský bazén so šmykľavkou pre deti • 
WiFi pripojenie v spoločných priestoroch 
(zdarma) • výťahy • animačný program 
pre deti i dospelých v réžii hotelového 
animačného tímu • stolný tenis • šipky • 
terasa so slnečníkmi, ležadlami a hojda-
cími sieťami pri bazéne (zdarma) • plážo-
vé osušky (za poplatok ) • SPA a Wellness 
centrum s vnútorným bazénom s hydro-
masážou, s jacuzzi a saunou (za poplatok) 
• tenisový kurt (za poplatok) • menšie fit-
ness • minigolf • detské ihrisko 

UBYTOVANIE » komfortne a elegant-
ne zariadené dvojlôžkové izby s možnos-
ťou 1, resp. 2 prísteliek vhodné až pre 4 
dospelé osoby • TV/SAT s plochou ob-
razovkou • trezor (za poplatok) • klimati-

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 1.100€
od 501 €

Palas Pineda SSSSS

HOTEL

Cenník > 353
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zácia • vlastné príslušenstvo (kúpelňa so 
sprchou alebo vaňou, WC) • sušič na vlasy • 
WiFi (zdarma) • balkón alebo terasa s po-
sedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy, 
večere formou bohatých a pestrých 
švédskych stolov s rôznymi špeciali-
tami vrátane nápojov, počas večerí 
"show cooking" • vybrané miestne al-
koholické nápoje - víno, pivo, whiskey, 
vodka, gin, brandy a nealkoholické 
nápoje - džúsy, malinovky, voda, káva, 
čaj podávané v hotelovom all inclusi-
ve bare s terasou alebo v pool bare • 
ľahké občerstvenie servírované vo vy-
braných hodinách počas dňa - napr. 
sendviče, hamburgery, chipsy, hranol-
ky • zmrzlina • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne
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t NÁŠ NÁZOR » veľmi nás teší, že 
sme do ponuky hotelov mohli 
zaradiť aj luxusný hotelový kom-
plex Salou Park Resort so štýlovo 
zariadenými izbami a veľkým ba-
zénovým komplexom. Dokonalú 
predstavu o dovolenke podčiark-
nu aj mimoriadne kvalitné služby 
hotela, chutná a bohatá kuchyňa a 
profesionálne celodenné animácie. 
Okolie rezortu, rozdeleného na dve 
časti je bohaté na nekonečné 
možnosti ako si užiť aktívnu dovo-
lenku. Milovníci športu môžu využiť 
športové atrakcie na zlatistej pláži 
so zátokami tiahnucimi sa pozdĺž 
pobrežia, adrenalín vám určite zvýši 
návšteva známeho zábavného 
parku PortAventura a vyznávači 
histórie ocenia 15 minút vzdialené 
historické mesto Tarragona. Ani 
v noci letovisko Salou nespí. V žiari 
hviezd sa dlhá alej, prechádzajú-
ca centrom mesta, prebúdza vo 
víre zábavy na mnohých terasách 
reštaurácií, v baroch alebo v noč-
ných kluboch. 4* hotelová časť je 
vhodná aj pre náročných klientov.

www.saloupark.com

POLOHA » 10 min od rušného cen-
tra Salou • prekrásna udržiavaná pláž je 
vzdialená len cez pobrežnú promenádu 
• hotel sa nachádza v blízkosti obchodí-
kov, reštaurácií, barov, nočných klubov • 
najrozsiahlejší zábavný a vodný svet v juž-
nej Európe - PortAventura je vzdialený len 
2,5km • 11 km od letiska v Reus

OFICIÁLNA TRIEDA » ***/****

VYBAVENIE » rezort patrí do siete 
hotelov 4R Hotels • uvíta vás priestran-
ná a svetlá vstupná hala s recepciou 
a možnosťou posedenia • reštaurácia pre 
klientov hotela Salou Park Resort I 4* • 
reštaurácia pre klientov hotela Salou Park 
Resort II 3* • vysokokvalitné služby a spo-
ločenské priestory hotela spoločné pre 
klientov oboch častí: gastrobar • piano bar 
s očarujúcim výhľadom na more • bar pri 
bazéne so slnečnou terasou • priestran-

ný bazénový komplex tiahnúci sa celým 
hotelovým areálom s oddelenou časťou 
pre neplavcov a deti (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • parkovisko • detské ihrisko • mi-
niklub • internetový kútik (za poplatok) • 
Wi-Fi v spoločných priestoroch (zdarma) 
• luxusne a harmonicky zariadené Spa & 
Wellness centrum (za poplatok) • fitness 
centrum • animačný program pre deti 
i dospelých v hotelovom režime • zmená-
reň • vnútorný bazén

UBYTOVANIE » Salou Park Resort I 4* 
- elegantné a luxusne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1, resp. 2  prísteliek • 
TV/SAT • trezor (za poplatok) • klimatizácia 
• príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou, WC) • sušič na vlasy • chladnička 
(za poplatok) • WiFi (zdarma) • balkón alebo 
terasa • telefón • rádio, Salou Park Resort II 
3* - príjemne a útulne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • 

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 918 €
od 410 €

Salou Park Resort SSSS /  SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 352, 353
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TV/SAT • trezor (za poplatok) • klimatizácia • 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou, WC) • chladnička (za poplatok) • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » kvalitný all inclusi-
ve program spoločný pre obe hotelové 
časti - raňajky, obedy a tématické ve-
čere formou bufetu vrátane nápojov • 
miestne alkoholické nápoje (pivo, víno, 
vermouth, sangria, whiskey, gin, rum, 
vodka, rôzne koktaily a likéry) • nealko-
holické nápoje (voda, sóda, džúsy, ma-
linovky) • káva, čaj • mliečne koktaily 
• zmrzlina • vo vyhradených hodinách 
snacky - sendviče, bagetky, hambur-
gery, hot dog, pizza, hranolky, chipsy 
• šaláty • koláčiky • detské menu • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne • hotelové 
animácie pre deti a dospelých

izba 4*

izba 3*

AK
TÍVNA

dovolenka
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l NÁŠ NÁZOR » príjemný ho-
tel Miramar Calafell môže byť 
na svoju polohu právom hrdý. Na-
chádza sa totiž v centre turistickej 
zóny letoviska Calafell, pri prome-
náde lemovanej nespočetnými 
obchodíkmi, reštauráciami, kaviar-
ňami, barmi, či zábavnými pod-
nikmi. A určite bonusom k tomuto 
všetkému je bezprostredná blíz-
kosť prekrásnej, niekoľko kilomet-
rov dlhej piesočnatej pláže. Tento 
skutočne príjemný a útulný hotel 
ponúka prežiť príjemné dovolen-
kové chvíle k plnej spokojnosti aj 
náročnejším klientom, či už je to 
vďaka jeho polohe, zrekonštruo-
vaným spoločenským priestorom, 
útulne zariadeným izbám alebo 
vynikajúcej kuchyni. Vychutnajte 
si príjemnú večernú prechádzku, 
pochutnajte si na osviežujúcom 
nápoji v hotelovom plážovom 
bare, potešte sa pohľadom na krás-
ne Stredozemné more, prežite do-
volenku tak, aby vo vás zanechala 
len tie najkrajšie spomienky. 

www.hotelmiramarcalafell.com

POLOHA » priamo na prekrásnej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným aj pre malé deti a ne-
plavcov, ktorú od hotela oddeľuje len 
atraktívna pobrežná promenáda tiahnúca 
sa celým letoviskom • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) • v centre letoviska 
Calafell • v blízkosti hotela sa nachádza-
jú bary, zábavné podniky, reštaurácie, ka-
viarne a obchodíky so suvenírmi • 45 km 
od letiska Reus • 65 km od hlavného mes-
ta Katalánska Barcelony

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotelová lobby s recep-
ciou • zmenáreň • reštaurácia s výhľadom 
na pláž • a‘la carte reštaurácia s vonkajšou 
terasou a výhľadom na pláž a more (za po-
platok) • all inclusive snack bar s priestran-
nou terasou s posedením • hotelový beach 
bar s prekrásnym výhľadom na more 

(za poplatok) • bazén s ležadlami (zdarma) 
• WiFi pripojenie v spoločných priesto-
roch (zdarma) • TV miestnosť • animačný 
program pre deti i dospelých v réžii hote-
lového animačného tímu • rôzne vodné 
športy a atrakcie na pláži (za poplatok) • 
v stredisku možnosť bohatého športového 
a kultúrneho vyžitia 

UBYTOVANIE » útulne a pohodlne 
zariadené dvojlôžkové izby s možnos-
ťou 1, resp. 2 prísteliek • izby s očarujú-
cim výhľadom na more - na vyžiadanie 
(za príplatok) • rodinné izby s dvomi od-
delenými miestnosťami na vyžiadanie 
(za príplatok) • satelitná TV • trezor (za po-
platok) • klimatizácia • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) 
• sušič na vlasy • WiFi • balkón alebo terasa 
• chladnička na vyžiadanie (za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 918 €
od 410 €

Miramar Calafel l SSSS

HOTEL

Cenník > 352
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných 
švédskych stolov, vrátane vybraných 
nápojov (raňajky - káva, čaj, malinov-
ky, voda, obedy a večere - servírova-
né červené, ružové a biele miestne 
víno, čapované miestne pivo, mali-
novky, džúsy, voda) • neskoré kon-
tinentálne raňajky (čaj, káva, šunka, 
maslo, pečivo, džús) • počas dňa k dis-
pozícii v hotelovom snack bare vy-
brané lokálne alkoholické nápoje 
(napr. čapované pivo, víno, gin, vodka, 
whiskey, brandy, vermuth), nealkoho-
lické nápoje (voda, džúsy, malinovky), 
vybrané miešané nápoje - koktaily, 
sangria • káva, čaj • vo vyhradených 
hodinách servírované rôzne snac-
ky, napr. hot-dog, pizza, hranolčeky, 
chipsy, sendviče, toasty • zmrzlina • 
koláčiky 
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NÁŠ NÁZOR » teplé stredomor-
ské podnebie, perfektný hotel 
a veľký výber aktivít. Táto kombinácia 
je skvelou voľbou pre vašu letnú do-
volenku. Hotel Mercury s výbornými 
službami leží len na skok od piesoč-
natej pláže ponúkajúcej rôzne dovo-
lenkové vyžitie. Kým z atraktívneho 
a nápaditého plážového detského 
klubu bude znieť smiech, vy si mô-
žete pri blankytnom mori nerušene 
vychutnávať horúce slnečné lúče, 
alebo si vyskúšať windsurfing či 
kajaky. Pri hoteli nájdete úžasnú 
časť Mercury Village s reštauráciou, 
cukrárňou a obchodmi. Ak budete 
mať chuť zoznámiť sa s typickým 
španielskym temperamentom, 
obľúbené letovisko Santa Susanna 
ľahko spoznáte zo sedadiel turistic-
kého vláčika, ktorý vás pohodlne 
dopraví na miestne trhy, do živého 
centra mestečka, či do niektorého 
z množstva nočných klubov. Hotel 
odporúčame ako ideálne miesto 
pre rodinnú dovolenku s deťmi, či 
romantický pobyt pre páry. 

www.hotelmercury.com

POLOHA » neďaleko piesočnatej pláže 
v letovisku Santa Susanna (100 m) v príjem-
nej časti Costa del Maresme, ktorá ponúka 
rôzne možnosti aktívneho vyžitia: jazda ka-
tamaranom, kitesurfing, windsurfing, jazda 
za člnom na banáne • ležadlá a slnečníky 
( za poplatok ) • na pláži Mini Beach Club 
(v prevádzke predovšetkým v mesiacoch júl - 
august ) - zábava pre deti od 4 do 12 rokov 
(skákací hrad, vodné hry, penové diskotéky) • 
15 km od známeho veľkého letoviska Llo-
ret de Mar • 35 km od letiska v Gerone • len 
50 km od magickej Barcelony • v centre 
môžete zažiť neopakovateľnú atmosféru 
španielskeho temperamentu v niektorom 
z barov, nočných klubov či reštaurácií • 
v blízkosti hotela taktiež nájdete vodný svet 
Marineland s aquaparkom a s možnosťou 
vidieť delfíniu šou • adrenalín si môžete užiť 
v dobrodružnom parku jazdou na štvorkol-
kách či lezením po opičej dráhe

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a posedením • vonkajší bazén, 
ležadlá a slnečníky ( zdarma ) • detský kútik 
s animačným programom • konferenčna 
miestnosť • panoramatický výťah • hlavná 
reštaurácia s vynikajúcou kuchyňou • ka-
viareň s barom • bar pri bazéne • tanečná 
sála so živými vystúpeniami (vo vybraných 
dňoch) • fitness • WiFi v lobby • TV miest-
nosť • obchod • herňa • biliard • časť Mecury 
Village s obchodíkmi, reštauráciou, ihris-
kom, cukrárňou a terasou • Mini Beach Club 
na pláži, ponúkajúci množstvo zábavných 
atrakcií pre deti od 4 do 12 rokov (v letných 
mesiacoch, za poplatok) 

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek, určené až pre 4 dospelé osoby • 
klimatizácia • satelitná TV • telefón • tre-

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 944 €
od 423 €

Mercury SSSS

HOTEL

Cenník > 353
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zor (za poplatok) • chladnička • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. spr-
chou a WC) • sušič na vlasy • balkón • WiFi 
na izbe (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných 
švédskych stolov vrátane vybraných 
nápojov • neskoré kontinentálne ra-
ňajky • vybrané miestne alkoholické 
nápoje (brandy, gin, vodka, whiskey, 
miestne likéry) • pivo, víno • nealkoho-
lické nápoje (džúsy, malinovky, voda) • 
„koktailový deň“ • káva, čaj • poobed-
ňajší snack (napr. hranolky, sendviče, 
hamburgery, hot dog, pizza) • zmrzli-
na (vo vyhradených hodinách) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne • animačný 
program v hotelovom režime
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2 dospelí + 1 dieťa do 11 rokovod 931 €
od 416 €

POLOHA » tento luxusný hotel nájde-
te v širšom centre obľúbeného strediska 
Santa Susanna, ktoré ponúka množstvo 
reštaurácií, barov, taverien, nočných klu-
bov, kde vás strhnú do víru tanca rytmy 
salsy • necelých 150 m od prekrásnej pie-
sočnatej pláže • 35 km od letiska v Ge-
rone • 50 km od famóznej Barcelony ( 
hlavného mesta Katalánska ), kde máte 
jedinečnú možnosť obzrieť si unikátne 
stavby architekta A. Gaudího, či úchvat-
nú, večne nedostavanú katedrálu Sagra-
da Família

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » pri príchode do hotela 
vás privíta príjemná vstupná hala s recep-
ciou a posedením • výťahy • miestnosť 
na úschovu batožiny • TV miestnosť • 
reštaurácia • bar s výhľadom na more • 
pool bar • vonkajší bazén s oddelenou 
detskou časťou, ležadlá a slnečníky ( zdar-

ma ) • Wi-Fi ( za poplatok ) • hotelové ob-
chodíky • lekár • zmenáreň • parkovisko • 
spa centrum (za poplatok): sauna, vírivka, 
turecké kúpele • fitness • detský kútik    • 
obchod • biliard ( za poplatok ) • herňa   • 
detský klub • stolný tenis • šipky • vodná 
gymnastika 

UBYTOVANIE » moderné a priestran-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej, 
resp. dvoch prísteliek • klimatizácia • trezor 
( za poplatok ) • satelitná TV s plochou ob-
razovkou • telefón • kúpelňa • vlastné prí-
slušenstvo ( sprcha, resp. vaňa, WC ) • sušič 
na vlasy • balkón • minibar (za poplatok) • 
WiFi na izbe (za poplatok) • časť izieb s vý-
hľadom na more • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňaj-
ky a večere podávané formou chutných 
a bohatých švédskych stolov, vo vybra-
ných dňoch tématické večere

NÁŠ NÁZOR » užite si leňošenie 
na dlhých piesočnatých plážach 
v pozadí vysokých paliem a spoznajte 
pôsobivé okolie letoviska Santa Susan-
na. Pozývame vás do kvalitného hotela 
s priateľskou atmosférou a výbornými 
službami, situovaného len pár minút 
chôdze od srdca letoviska. Vychutnajte 
si osviežujúci drink na hotelovej terase, 
alebo relaxujte v hotelovom spa cen-
tre. Ak máte chuť zažiť dobrodružstvo, 
vyberte si jeden z okolitých zábavných 
parkov, či navštívte rušné ulice domi-
nanty tejto oblasti Španielska, Barcelo-
ny. Možností je veľa, preto tento hotel 
odporúčame všetkým, ktorí majú radi 
pokojnú dovolenku v peknom pros-
tredí, ale aj tým čo vyhľadávajú nové 
zážitky a dobrodružstvá. 
www.sirius-hotel.com
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Cenník > 353

AK
TÍVNA

dovolenka



19

POLOHA » pár minút chôdze od nád-
hernej piesočnatej pláže v Pineda de Mar 
na pobreží Costa del Maresme • pláž je 
kopírovaná atraktívnou plážovou prome-
nádou • na pláži nájdete viaceré centrá 
vodných športov, kde si môžete zakú-
piť, či zapožičať výbavu na šnorchlova-
nie, windsurfing, vodné bicykle či kajaky • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
v letovisku aj na pláži reštaurácie, kaviarne 
a obchody • 40 km od letiska v Gerone • 
56 km od prekrásnej Barcelony (dostupná 
priamym vlakovým spojením - vlakové ná-
stupisko len 500 m od hotela)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • 
bar • salónik s pohovkami a televíziou • 
biliard • 2 vonkajšie bazény • slnečná tera-
sa okolo bazénov s posedením • ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • výťah • večerný 

program na vonkajšej terase pri bazéne - 
živá hudba, tanečné vystúpenia

UBYTOVANIE » jednoducho a útulne 
zariadené 2-lôžkové izby s 1, resp. 2 prístel-
kami • klimatizácia • minibar (za príplatok) • 
terasa/balkón • telefón • satelitná TV • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchou a WC)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou chutných 
švédskych stolov • miestne alkoholic-
ké nápoje (brandy, gin, vodka, whis-
key), nealkoholické nápoje, koktaily, 
káva a čaj podávané v hotelovom all 
inclusive bare • snacky počas dňa vo 
vyhradených hodinách - napr. sendvi-
če, pizza, ovocie, šaláty • zmrzlina • le-
žadlá pri bazénoch

Checkin Pineda 
S

S
S

s

NÁŠ NÁZOR » príjemný a útulný 
hotel v tichšej časti letoviska Pineda 

de Mar vás presvedčí o povestnej 
španielskej pohostinnosti. V jeho okolí 
zažijete typickú dovolenkovú atmo-
sféru letných terás reštaurácií a barov, 
kde môžete ochutnať domácu palleu 
alebo osviežujúcu sangriu. Na prvý 
pohľad sa zamilujete do nádhernej 
pláže, ktorá v dĺžke 3 km kopíruje celé 
pobrežie letoviska. Nájdete tu neko-
nečné možnosti aktivít, ktoré vám vy-
plnia dni plné slnka. Plážový volejbal, 
futbal, windsurfing či šnorchlovanie 
vám spestria leňošenie. Využite ideál-
nu príležitosť na návštevu Barcelony. 
Dostanete sa sem pohodlnou príjem-
nou jazdou vlakom pozdĺž čarovného 
pobrežia Costa del Maresme.  
www.checkinpineda.com

Cenník > 352

2 dospelí + 1dieťa do 13 rokovod 788 €
od 345 €

Checkin Pineda  SSSs

HOTEL

Pineda de MarAK
TÍVNA
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 rozloha 505 000 km2

 počet obyvateľov 45 117 000

 hlavné mesto Madrid

 mena euro

Juhovýchodné pobrežie Andalúzie, to je 
Costa de Almería a jej pláže pri Stredo-
zemnom mori. Zo širokej ponuky miest-
nych letovísk vám už tradične ponúkame 
pokojné Roquetas de Mar. Nájdete tu 
aquapark, morské akvárium, futbalo-
vé i tenisové športoviská, hneď niekoľko 
golfových ihrísk. Ak ste ešte na vlastné 
oči nevideli býčiu arénu, máte jedineč-
nú možnosť. Nachádza sa tu i múzeum 
oslavujúce zápas človeka s býkom. A ak 
budete mať šťastie, možno sa počas va-

šej návštevy bude odohrávať nefalšovaná 
korida. Okrúhla stavba je svedkom mno-
hých kultúrnych predstavení a koncer-
tov. O umenie sa zaujímajúci dovolenkári 
ocenia výstavy konajúce sa v priestoroch 
bývalého majáku či kultúrne predstavenia 
v letnom amfiteátri. Počas pobytu vám 
odporúčame vybrať sa na jeden z fakul-
tatívnych výletov, napríklad do bájneho 
mesta Granada s komplexom rozprávko-
vých palácov, ktoré poznáme pod menom 
Alhambra.

Roquetas de Mar

Tam, kde znejú tóny temperament-
nej gitary a tanečnice sa vznášajú 
pri hudbe hrdého flamenca, rozkla-
dá sa kraj zvaný Andalúzia. Táto naj-
južnejšia provincia Španielska patrí 
k najvzrušujúcejším oblastiam kra-
jiny. Jej meno je odvodené z dáv-
neho arabského názvu Al-Andalus. 
Oblasť je typická farbistými fiesta-
mi a nočným životom pulzujúcim 
do úsvitu. Tu sa zrodila gitara, tu je 
kolíska umenia zvaného flamenco - 
súzvuku spevu, tanca a hudby.

Kultúra ovplyvnená stáročiami islamskej nadvlády vy-
stavuje na obdiv architektonické skvosty i prírodnú krásu. 
Rôznorodá krajina ponúka kontrast takmer celoročne zasneže-
ných vrcholkov najvyššieho španielskeho pohoria Sierry Neva-
dy a skalnatej almerijskej polopúšte plnej kaňonov. Očarujúce 
biele dedinky, malebné prístavy a zachovalé historické pamiat-
ky predstavujú skvostné dedičstvo z čias dávnej maurskej ríše. 
Pýši sa vyhriatymi širokými plážami s príjemne osviežujúcimi 
vlnami mora. Životom pulzujúce strediská na pobreží ponúka-
jú široké, doďaleka sa tiahnuce pláže ocenené Modrou vlajkou. 
Samozrejmosťou je infraštruktúra vrátane zón venovaných 
deťom, promenády, kaviarničky, reštaurácie a bary. Budete žiť 
letnou atmosférou strediska, a zároveň sledovať, ako sa slnko 
hrá na hladine mora. Chutná a pestrá kuchyňa, tapas, výborné 
víno... Nech sa páči, zoznámte sa s touto španielskou kráskou! 
Toto je Andalúzia!

ŠPANIELSKOŠPANIELSKO

Andalúzia

PORTU-
GALSKO

Almería
Aguadulce

Gibraltar

Roquetas de Mar
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Roquetas de Mar

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 25° 28° 30° 31° 28° 23°

Teplota vody 20° 22° 23° 24° 23° 21°

Letovisko Aguadulce delí od Roquetas de 
Mar iba 5 km. Pokojná dedinka ukrýva iba 
zopár hotelov a vďaka tomu sa nemu-
síte obávať preplnených pláží. Neďale-
ko od hotela sa nachádza malý prístav 
s možnosťami zábavy a niekoľko obcho-
díkov. Plážová promenáda je príjemným 
miestom pre večerné prechádzky. Do hlav-
ného mesta provincie Almería je cesta 
dlhá iba 10 km. Dvestotisícové mesto vás 
pozve na prechádzku po jeho uliciach 
a na stretnutie s jedinečnou pevnosťou 

Alcazaba – dedičstvom moslimských vlád-
cov dávnych čias. Pri prechádzke po al-
merijskej Ramble strávite príjemné chvíle 
s blízkymi. Costa de Almería sa považu-
je za najteplejšiu a najslnečnejšiu oblasť 
Španielska. Veľkú zásluhu na štatistike 
má miestna polopúšť, ležiaca na východ 
od strediska Aguadulce. Vlhkosť v prírod-
nom parku Cabo de Gata sa blíži k sahar-
ským hodnotám. Milovníci prírody ocenia 
jedinečnosť flóry a fauny, nehovoriac 
o takmer súkromných panenských plážach. 

Aguadulce



22

ANDA L Ú Z I A
Roquetas de Mar

S
S

S
S

s
 
AT

H
 L

as
 S

al
in

as
 P

ar
k NÁŠ NÁZOR » priateľský hotel 

Las Salinas Park sa môže po-
chváliť skvelou polohou priamo 
pri rozľahlej pláži v letovisku 
Roquetas de Mar, neďaleko 
obchodného centra a na skok 
od nefalšovanej býčej arény. 
Komplex je svojím areálom, uby-
tovaním, atmosférou i službami 
na mieru šitý rodinám, párom či 
skupinám priateľov. Veľký bazén, 
reštaurácia so širokým výberom 
chutných jedál - to všetko je tu 
pre vás s cieľom prežiť najneza-
budnuteľnejšiu dovolenku. Hotel 
ATH Las Salinas Park je miestom 
života, pohodlia, vodnej zábavy 
a slnečných momentov prežitých 
na pobreží Almeríe. V prípade, že 
si ho naozaj zvolíte za svoj toh-
toročný dovolenkový cieľ, určite 
neoľutujete. Pobyt v ňom si tak-
tiež môžete spestriť atraktívnym 
výletom do bájneho mesta Gra-
nada s jedinečnou atmosférou.

www.hotelathlassalinaspark.com

POLOHA » hotel sa nachádza v mes-
tečku Roquetas de Mar • leží priamo 
pri širokej piesočnatej pláži s hru-
bozrnným pieskom, oddelenej od hote-
la promenádou •  na pláži sú k dispozícii 
ležadlá a slnečníky (za poplatok) • kom-
plex sa vyznačuje výhodnou polohou, 
vďaka ktorej môže ponúknuť viaceré 
možnosti zábavy, nákupov či športo-
vého a spoločenského vyžitia • 400 m 
vzdialené nákupné centrum Gran Pla-
za • v blízkosti sú reštaurácie, kaviar-
ne, bary, kluby, diskotéky • 1 km Plaza 
de Toros s múzeom a príležitostným 
programom • 1,5 km od hotela Aqua-
rium s morskými živočíchmi • atraktívne 
golfové ihrisko nachádzajúce sa pria-
mo v stredisku (za poplatok) • hotel sa 
nachádza asi 20 km od mesta Almería 
a iba 35 km od letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » **** 

VYBAVENIE » elegantne zariadená 
recepcia s lobby barom a posedením • 
obchodík • hotelová reštaurácia • WiFi 
pripojenie (zdarma) • veľký bazén s fa-
rebnými toboganmi a vírivkou na váš 
relax • detský bazén s hravými fontán-
kami v tvare zvieratiek • bar pri bazéne • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) 
• detské ihrisko a zóna pre deti s minik-
lubom, preliezačkami a šmykľavkami 
•  animačný program v réžii hotelové-
ho animačného tímu • biliard, stolný te-
nis (za poplatok) • areál s priestrannou 
a udržiavanou záhradou

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky pre 1-2 osoby • väčšina 
izieb má priamy, respektíve bočný vý-
hľad na more • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa s vaňou, WC a sušičom 
na vlasy) • TV • telefón • trezor (za popla-
tok) • chladnička • klimatizácia • balkón 

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 971 €
od 436 €

ATH Las Sal inas Park  SSSSs

HOTEL

Cenník > 354
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alebo terasa • bezbariérová izba na vy-
žiadanie

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chut-
ných švédskych stolov vrátane vy-
braných lokálnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • vybra-
né nápoje podávané v hotelovom 
bare v určených hodinách počas 
dňa (v čase od 10:30 do 24:00 hod.) 
• ľahké občerstvenie počas dňa vo 
vyhradených hodinách • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma
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 NÁŠ NÁZOR » tento sympa-
tický hotel je situovaný v stre-
disku Aguadulce, a zároveň leží 
priamo pri nekonečne dlhej pláži. 
Väčšina izieb hotela Portomagno 
má výhľad na more a hotelová 
kuchyňa ponúka chutnú stravu. 
Toto miesto je skvelým cieľom pre 
starších, rovnako ako aj pre rodiny 
s deťmi. Obľúbenými sú tunaj-
šie wellness centrum či športová 
zóna. Samotné stredisko Aquadul-
ce je miestom pre pokojný pobyt, 
avšak mladším ročníkom ponúka 
aj zábavné podniky. Lemuje ho 
pobrežná promenáda, ktorá náv-
števníkov nabáda vydať sa spo-
znávať okolie vo forme príjemnej 
prechádzky alebo na bicykloch. 
Vďaka autobusovému spojeniu 
a blízkosti mesta Almería môžete 
nasať esenciu i tohto v minulosti 
dôležitého arabského prístavu, 
prejsť sa jeho širokou Ramblou 
a obdivovať pevnosť Alcazaba. 

www.hotelathportomagno.com

POLOHA » hotel sa rozprestiera pri po-
brežnej promenáde mestečka Aguadulce 
• pláž s hrubozrnným pieskom a prímesou 
kamienkov (ležadlá a slnečníky za popla-
tok) • delí ho od pláže promenáda a úzka, 
nefrekventovaná komunikácia • v oko-
lí sú k dispozícii obchodíky so suvenírmi, 
bary, kaviarne a reštaurácie • cca 400 m 
malý prístav s jachtami, pre mladšie roč-
níky možnosť večernej zábavy • v pešej 
dostupnosti sa nachádza menšie miest-
ne obchodné centrum a požičovňa áut • 
v blízkosti hotela taktiež autobusová za-
stávka  s pravidelným autobusovým spo-
jením • hotel je vzdialený 8 km od mesta 
Almería a 15 km od letiska • leží v sused-
stve letoviska Roquetas de Mar s nákup-
ným centrom a Aquariom s morskými 
živočíchmi - dostupné autobusovou do-
pravou • golfové ihrisko - vzdialené asi 
7 km od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • hlavný bar • 
bar pri bazéne • 4 vonkajšie bazény • det-
ský bazén • terasa s ležadlami na slnenie 
• v blízkosti bazénov sa nachádza detské 
ihrisko s hojdačkami v tieni zelene • well-
ness centrum VITALMAR: vírivka, masáže, 
solárium, sauna, zábaly - služby za popla-
tok • fitness centrum • paddle kurty (za po-
platok) • nepravidelné hotelové animácie • 
WiFi zdarma (signál na recepcii a na nižších 
poschodiach) • PC s internetom (za popla-
tok) • obchodík • salón krásy - kaderníctvo, 
manikúra a pedikúra (za poplatok) • ponu-
ka vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky • väčšina 
izieb má bočný výhľad na more • chlad-
nička • trezor (za poplatok) • TV • telefón • 

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 945 €
od 423 €

ATH Portomagno SSSSs

HOTEL

Cenník > 354
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vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC a  sušičom na vla-
sy) • balkón alebo terasa • bezbariérová 
izba na vyžiadanie

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a chutných 
švédskych stolov vrátane vybraných 
lokálnych alkoholických a nealkoho-
lických nápojov • vybrané nápoje, 
čaj a káva podávané v hotelovom 
bare počas dňa (v čase od 10:30 
do 24:00 hod.) • ľahké občerstvenie vo 
vyhradenom čase • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma
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 rozloha 3 640 km2

 počet obyvateľov 790 000

 hlavné mesto Palma 
  de Mallorca

 mena euro

Milovníkom jemnučkého piesku odporú-
čame ozajstnú lahôdku - letovisko S´Illot 
na východnom pobreží ostrova Malorka. 
Toto pokojné letovisko je vhodné najmä 
pre rodiny s deťmi, ktoré tu zažijú ide-
álnu pokojnú dovolenku. Náš hotel leží 
priamo pri pláži lemovanej promenádou 
s obchodíkmi, čarovnými kaviarňami a 
reštauráciami s výhľadom na more. Priam 
biely piesok ostro kontrastuje s čistým 
tyrkysovým morom. Magické je aj oko-
lie strediska s romantickými zákutiami. V 
tesnom susedstve S´Illotu leží letovis-
ko Sa Coma, kde sa raz týždenne konajú 

trhy a pohodlne sa sem dopravíte i turis-
tickým vláčikom. Ďalšie väčšie letovisko 
Cala Millor leží iba 4 km od S´Illotu a pre 
dovolenkárov je už pojmom. Je známe 
živým nočným životom, širokým výbe-
rom reštaurácií, obchodov. Na miestnych 
plážach si môžete vychutnávať i najrôz-
nejšie vodné športy. Pri pol či jednodňo-
vých výletoch vám určite odporúčame 
navštíviť zátoku Cala Morlanda vzdiale-
nú len 10 minút peši od hotela. Vďačným 
objektom pre váš fotoaparát bude tiež 
rybársky prístav Cala Bona a malebná 
pláž Costa de los Pinos. 

S´Illot

Malorka je najväčší zo všetkých 
Baleárskych ostrovov. Leží v Stre-
dozemnom mori na východ od Py-
renejského polostrova. Zaujímavá 
krajina, príjemné podnebie, skvelé 
jedlo, čisté more, upravené piesoč-
naté pláže, výborné služby a ro-
mantické pobrežia sú lákadlom pre 
mnohých turistov z celého sveta. 
Príroda ponúka nekonečnú zeleň, 
zástupy paliem, olivovníkov, poma-
rančovníkov či mandľovníkov. 

Na Baleárskych ostrovoch sa kedysi prelínalo mnoho kul-
túrnych i politických vplyvov. Vďaka bohatej histórii tu zo-
stalo veľa zaujímavých kultúrno-historických pamiatok, ako 
napríklad kláštor v Llucu, malebná dedinka Soller alebo gotic-
ká katedrála svetla La Seu v hlavnom meste. Palma de Mallorca 
je kultúrnym a obchodným centrom ostrova s mnohými krás-
nymi zákutiami. Je tu veľa možností zábavy, kultúrnych pod-
ujatí a športových centier. Deti budú isto lačné po návšteve 
jedného z početných vodných a zábavných parkov. 

V roku 2017 opätovne prinášame do ponuky už v minulos-
ti obľúbené letoviská: S´Illot na východnom pobreží s hote-
lom Peymar a Palmanovu s Magalufom ležiace blízko hlavného 
mesta. Z ponuky si tak vyberú ako klienti preferujúci výhodnú 
cenu, tak i náročnejší klienti s požiadavkami na určitú úroveň 
hotela a jeho polohy. Prajeme vám krásne zážitky z leta 2017!
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 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 23° 27° 29° 30° 27° 23°

Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Palmanova je moderné stredisko, ktoré-
ho atribútom je zeleň a parčíky. I napriek 
tomu, že v mestečku býva veľký počet 
rekreantov, vládne v ňom pokoj a ručíme 
vám, že sa tu budete cítiť veľmi príjem-
ne. Palmanova sa zameriava na vyznáva-
čov športu, takže k dispozícii sú ihriská, 
tenisové kurty, bazén, škola veslovania 
a taktiež golfový rezort, ktorý je vzdiale-
ný len pár minút odtiaľto. Letovisko je 
veľmi obľúbené i pre svoje okolité plá-
že pokryté jemným, svetlým pieskom a 
pozvoľný vstup do mora, čo je ideálne 
pre deti i neplavcov. Palmanova priamo 

nadväzuje na ďalšie známe letovisko, 
ktorým je  Magaluf. Je to úžasný dovo-
lenkový raj najmä pre najmenších, ktorí 
si tu dosýta môžu užiť šantenie na ča-
rovných piesočnatých plážach alebo na 
detských ihriskách. Ich rodičia sa zasa 
môžu odreagovať a prijať pozvanie do 
centra mestečka, ktoré je plné útulných 
kaviarničiek, barov a obchodíkov. Ne-
premeškajte ani návštevu aquaparku s 
množstvom šmykľaviek a toboganov či 
naruby postavený bláznivý dom Katman-
du s interaktívnymi hrami a kúzelníckymi 
predstaveniami.

Palmanova, Magaluf
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a NÁŠ NÁZOR » výborná poloha, 
blízkosť krásnych a čistých plá-
ží, priestranné a príjemne zariade-
né izby, milý personál a kvalitné 
hotelové služby - tieto všetky atri-
búty vystihujú vašu tohtoročnú 
dovolenku v prípade, že si z našej 
širokej a pestrej ponuky vyberiete 
hotel BelleVue Vistanova. Na-
chádza sa na západnom pobreží 
najväčšieho ostrova súostrovia 
Baleáry - na slnečnej Malorke. 
Ostrov i hotel sám vám ponúkajú 
jedinečnú príležitosť prežiť prí-
jemné dovolenkové chvíle k pl-
nej spokojnosti. Čarovné pláže 
s tyrkysovým morom a mnohé 
bary a reštaurácie dotvárajú ne-
falšovanú dovolenkovú atmosfé-
ru pravého malorského letoviska. 
Stredisko Palmanova leží neďale-
ko hlavného mesta, kam si môže-
te spraviť zaujímavý výlet.  Toto 
atraktívne slnečné miesto plné 
dovolenkárov sa zaručene stane 
lokalitou, kam sa budete chcieť 
vrátiť i o rok! 

www.bluebayresorts.com

POLOHA » hotel leží na západnom 
pobreží ostrova Malorka v známom, ži-
vom letovisku Palmanova a neďaleko 
strediska Magaluf • rozprestiera sa blízko 
pláže a pobrežnej promenády • nachá-
dza sa 15 km od hlavného mesta Pal-
ma de Mallorca a asi 30 km od  letiska 
• je vsadený do pokojnej časti strediska 
Palmanova, no v prípade záujmu o na-
kupovanie, posedenie pri káve, dobrý 
obed, bohatú ponuku športového vy-
žitia či nočnú zábavu sú bary, reštau-
rácie, obchody, diskotéky či športové 
ihriská vzdialené len pár minút chôdze • 
turistami obľúbená ulica Punta Ballena 
leží vo vzdialenosti len 200 m • taktiež 
zlatisté pláže s čistým morom sú vzdia-
lené iba pár metrov od hotela • v jeho 
blízkosti je tiež vodný park •  hotel je si-
tuovaný v oblasti Punta Ballena, blízko 
pláže •  iba 120 m od obľúbenej pláže 

Son Matias •  je obkolesený zlatistými 
plážami stredísk Palmanova a Magaluf 
• slnečníky a ležadlá na plážach (za po-
platok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vkusne zariadená, 
priestranná vstupná hala s recepciou • 
výťah • internetový kútik (za poplatok) 
•  WiFi vo verejných priestoroch (za po-
platok) • vonkajší bazén i s oddelenou 
časťou pre deti • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • priestranná terasa 
na slnenie • hotelová reštaurácia • bar 
• snack bar a diskotéka (otvorené počas 
mesiacov júl - august) • televízna miest-
nosť • zdravotnícke stredisko • v blíz-
kosti hotela sa nachádzajú obchody, 
obchodíky so suvenírmi a supermarke-
ty • možnosti nočnej zábavy (bary, kluby, 
diskotéky) v stredisku • blízke golfové ih-

2 dospelí + dieťa do 7 rokovod 861 €
od 381 €

Bel leVue Vistanova SSSs

HOTEL

Cenník > 355
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risko (vzdialené asi 10 km) či kasíno •  bi-
liard (za poplatok) • stolný tenis • herňa 
(za poplatok) • široká ponuka vodných 
športov na pláži - napríklad windsur-
fing, potápanie (za poplatok) • v stre-
diskách Palmanova či Magaluf sú rôzne 
možnosti športového vyžitia - napríklad 
požičovňa bicyklov, športové ihriská a 
areály

UBYTOVANIE » priestranné a účelne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, fén, 
WC) • klimatizácia • sat TV • telefón • tre-
zor (za poplatok) • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov

AK
TÍVNA

dovolenka
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POLOHA » na východnom pobre-
ží ostrova Malorka v známom stredisku 
S‘Illot • pri dlhej pláži so svetlým jem-
ným pieskom a s pozvoľným vstupom 
do mora • 500 m od strediska Sa Coma 
s krásnou plážou • 4 km od rušnejšieho 
strediska Cala Millor • autobusové spo-
jenie resp. turistický vláčik medzi suse-
diacimi strediskami • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) • v pešej dostup-
nosti krásna pláž susedného letoviska 
Sa Coma 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • výťah • reštaurácia • bar • internet 
(za poplatok) • bazén • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne (zdarma) • posedenie 
na slnečnej terase s výhľadom na more 
• vodné športy na pláži - vodné bicykle, 
windsurfing, potápanie (za poplatok) • 
v blízkosti golfové ihriská • v stredisku 

možnosť prenájmu bicyklov

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky • možnosť izby s výhľadom na more 
(za príplatok) • klimatizácia • trezor (za 
poplatok) • telefón • TV • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a suši-
čom vlasov) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných lokálnych nápojov • 
lokálne nealko a alko nápoje podá-
vané v hotelovom bare vo vyhrade-
nom čase 10:00- 23:30 hod. (voda, 
nealko, víno, pivo, káva, destiláty) • 
ľahké snacky vo vyhradených popo-
ludňajších hodinách • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne zdarma 

NÁŠ NÁZOR » ak váhate, kam sa 
vybrať na dovolenku, prináša-
me vám tip - strávte ju na krásnej 
pláži ostrova Malorka v stredisku 
S´Illot. Rodinný hotel Peymar po-
núka svojim klientom oddycho-
vú atmosféru, no zároveň vďaka 
atraktívnemu okoliu aj aktívnu do-
volenku. Prechádzkou popri pláži 
sa o chvíľu dostanete do susedné-
ho strediska Sa Coma, prípadne sa 
môžete zviesť autobusom do ruš-
ného letoviska Cala Millor. Radi by 
sme vyzdvihli i ponuku chutných 
jedál a nápojov balíka all inclusive. 
To všetko sú výhody, ktoré ocenia 
najmä rodiny s deťmi.

www.koala.sk

S
S

S
s
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2 dospelí + dieťa do 7 rokov od 1 088 €
od 408 €

Peymar SSSs

HOTEL

S'Illot

Cenník > 355
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POLOHA » v pokojnej časti inak rušného 
strediska Magaluf • cca 10 min. od centra 
strediska • cca 5 min. pešo od prekrásnej 
piesočnatej pláže • hlavné mesto Palma de 
Mallorca len 18 km vzdialené • v blízkosti 
čarovnej piesočnatej pláže • ležadlá a slneč-
níky na pláži (za poplatok) • ponuka vod-
ných športov (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou • WiFi v lobby (zdarma) • výťahy 
• reštaurácia • bar • konferenčná miestnosť 
• bazén a detský bazén • bar pri bazéne • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • te-
rasa • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
volejbal • basketbal • stolný tenis • tenisový 
kurt • boccia • biliard • hodiny aerobiku • lu-
kostreľba • hotelové animácie • detský klub 
a herňa • v blízkosti golfové ihrisko • večer-
né programy a živá hudba • show cooking • 

požičovňa bicyklov

UBYTOVANIE » elegantne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • minichladnička • trezor (za popla-
tok) • telefón • sat TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom vlasov) • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky a 
večere formou švédskych stolov bez nápo-
jov • možnosť doobjednania služieb all in-
clusive (za príplatok)

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
vybraných lokálnych nápojov • lokálne 
nápoje (voda, káva, čaj, vybrané alko-
holické nápoje, víno, pivo) a zmrzlina 
podávané počas dňa v čase od 10:00 
- 24:00 hod. • ľahký snack vo vyhrade-
ných hodinách počas dňa • slnečníky a 
ležadlá pri bazéne zdarma

H
SM

 Atlantic Park 
S

S
S

S
s

NÁŠ NÁZOR » moderný a vkus-
ný hotel Atlantic Park leží na zá-

pade Malorky.  Síce stojí v jednej 
z najpokojnejších oblastí Maga-
lufu, no dovolenkári, ktorí túžia po 
voľnočasových aktivitách rôzne-
ho druhu, to majú iba pár minút 
chôdze od rušnejšej časti stredis-
ka. Na svoje si prídu i návštevníci, 
ktorí trávia väčšinu času pri mori. 
Tunajšie pláže s jemným, svetlým 
pieskom, ktorý obkolesuje tyr-
kysové more, sú naozaj čarovné. 
Nechajte sa zvábiť atraktívnym 
prostredím, komfortným ubytova-
ním a kvalitnými službami, ktoré 
Atlantic Park ponúka!

www.saintmichel.net

Cenník > 355

2 dospelí + dieťa do 13 r.od 1 314 €
od 490 €

HSM Atlantic  Park SSSSs

HOTEL

Magaluf
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IA Sicília, nazývaná aj ostrov Slnka, je 

krajina plná nádherných tajomstiev. 
Magická krása ostrova, prekrásne 
pláže prevoňané pomarančovníko-
vými a citrusovými hájmi, množstvo 
cenných antických pamiatok, medzi 
ktorými vynikajú zachovalé grécke 
chrámy i originálne stavby z norman-
ského obdobia, činia Sicíliu veľmi 
vyhľadávanou destináciou po celý 
rok. Z výšky ju starostlivo chráni čin-
ná sopka Etna - magnet pre všetkých 
návštevníkov ostrova. 

Campofelice 
di Roccella

Palermo a 
Monreale

Toto malé mestečko nájdete asi 45 km ju-
hovýchodne od Palerma, na pobreží Tyr-
hénskeho mora. Na mimoriadne úrodnej 
pôde sa tu pestujú citrusy, olivy a zelenina. 
Z pamiatok zaujme kostol Chiesa Madre 
a kompletne zreštaurovaná obranná veža 
a hrad na brehu mora Torre Roccella po-
stavený Arabmi, v 14. storočí prestavaný 
v gotickom štýle. Nevynechajte ani osem-
hranné námestie Piazza Garibaldi s boha-
tým kultúrnym programom počas leta. 

Hlavné mesto Sicílie, ležiace v kotline na-
zývanej Zlatá mušľa, je viac ako múzeum. 
Keďže sa tu stretávali mnohé kultúry, je 
plné rôznych architektonických skvostov. 
Úzkym uličkám, ktoré vyzerajú rovnako 
ako pred storočiami, kontrastujú široké 
bulváre lemované stromami. Na skok od 
Palerma je mestečko Monreale s impo-
zantnou katedrálou z 12. stor. a hoci je veľ-
mi pekná aj zvonku, za svoju jedinečnosť 
vďačí najmä bohatej mozaikovej výzdobe, 
ktorú sem chodia obdivovať tisíce turistov. 

Už pred storočiami bol najväčší ostrov Talianska nazývaný per-
lou Stredomoria. Pre tento čarovný ostrov je charakteristické 
subtropické podnebie s horúcimi letami a miernymi zimami. Sicília 
sa môže popýšiť najväčším počtom slnečných dní v Európe. Je to 
ostrov, ktorý má najväčší počet historických pamiatok na svete za-
radených do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva organizácie 
UNESCO. Na rozdiel od zvyšku Talianska, práve tento ostrov je pova-
žovaný za ešte pestrejší a plný protikladov, keďže sa svojou rôzno-
rodosťou podobá skôr malému kontinentu. Na každom kroku vás 
očarí krása bujnej vegetácie, omámi vôňa kvitnúcich citrusových 
i pomarančovníkových hájov a ohromia horské hrebene, ktorých 
vrcholky zostávajú i v lete pokryté snehom. Pod nimi odpočívajú 
romantické sicílske pláže, ktoré obmývajú tri moria: Stredozemné 
na juhozápade, Tyrhénske na severe a Iónske na východe. Nechajte 
sa zlákať našou letnou ponukou a navštívte krajinu plnú horúcich 
slnečných lúčov, tyrkysového mora, omamných vôní, pestrých fa-
rieb, silných emócií a bohatých tradícií.

 rozloha 25 426 km2

 počet obyvateľov 5 100 000

 hlavné mesto PALERMO

 mena euro

Campofelice 
di Roccella

PALERMO TaorminaCefalú

Marina di 
Portorosa

Gioiosa Marea
Piraino

Catania
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Piraino
Marina di 
Portorosa

Malé sicílske mestečko ponúka svojim 
návštevníkom mnoho zaujímavých histo-
rických skvostov, za ktoré vďačí arabským 
objaviteľom. Výborná východisková po-
loha predurčuje toto miesto k bohatým 
fakultatívnym výletom do okolia. V mes-
tečku Piraino môžete ochutnávať miestne 
špeciality, prechádzať sa romantickými 
uličkami, či nakupovať suveníry zo Sicílie 
a pritom si užívať nádherný výhľad na Li-
parské ostrovy. 

Malebný jachtový prístav v zálive Patti ležiaci 
priamo oproti Liparským ostrovom a v tesnej 
blízkosti krásnej piesočnatej pláže patrí me-
dzi vyhľadávané dovolenkové ciele talianskej 
smotánky. Neďaleké mestečko Furnari (14 
stor.) založil barón Filippo Furnari, ktorý tu 
neskôr postavil i hrad. Až do dnešného dňa 
si toto pôvabné sicílske mestečko zachovalo 
svoju jedinečnú tvár. Večerné prechádzky, či 
posedenie pri tradičnej káve vo vás zanechá 
tie neopakovateľné romantické chvíle. 

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 26° 28° 32° 34° 30° 25°

Teplota vody 24° 26° 27° 28° 27° 21°
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POLOHA » priamo pri zlatistej pie-
sočnato-okruhliakovej pláži (slnečníky 
a ležadlá zdarma, plážové osušky za vrat-
ný depozit, výmena za poplatok) • v kľud-
nej časti malého mestečka Campofelice 
di Roccella (cca 5 km od hotela, ľahko do-
stupné taxíkmi či miestnou dopravou) • cca 
15 km od malebného mestečka Cefa-
lú s množstvom historických pamiatok, 
obchodíkov, barov a reštaurácií (ľahko 
dostupné autobusmi) • cca 45 km od hlav-
ného mesta Palermo 

OFICIÁLNA TRIEDA » **** 

VYBAVENIE » hotelový areál situ-
ovaný v krásnej subtropickej záhrade 
s množstvom voňavých kvetov a exotic-
kých paliem • elegantná vstupná hala s re-
cepciou • vonkajšia a vnútorná hotelová 
reštaurácia • pizzeria a vonkajší gril s po-
sedením v hotelovej záhrade • piano bar 

v hotelovej hale • plážový bar s ponukou 
nealkoholických a alkoholických nápojov 
• vnútorný bazén s jacuzzi (za poplatok) 
• 2 sladkovodné vonkajšie bazény • det-
ský bazén s animáciami a zábavou, ktorú 
zabezpečia počas celého dňa hoteloví 
animátori • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
i na pláži zdarma (plážové osušky za vratný 
depozit, výmena za poplatok) • obchod so 
suvenírmi • internetové pripojenie a Wi-Fi 
pripojenie v hotelovej hale (za poplatok) 
• konferenčná miestnosť • detské ihrisko 
• futbalové ihrisko • 3 tenisové kurty (ve-
černé osvetlenie za poplatok) • amfiteáter • 
diskotéka • minigolf • volejbal • stolný te-
nis • posilňovňa • lukostreľba • šípky • boc-
cia • medzinárodné hotelové animácie 
a miniklub aj v slovenskom jazyku • poži-
čovňa áut a bicyklov (za poplatok) • 5 km 
od známeho Madonia Golf Clubu • 10 km 
od vodného parku v Cefalú (za poplatok) 
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e  NÁŠ NÁZOR » priamo pri 
zlatistej pláži Tyrhénskeho mora od-
počívajú v tieni subtropickej záhrady 
hotely Fiesta Athénee Palace a Fies-
ta Garden Beach, ktoré pozostávajú 
z dvojposchodových a trojposchodo-
vých hotelových budov a prízemných 
luxusných bungalovov, ponúkajúcich 
skutočne kvalitné ubytovacie i stra-
vovacie služby. Návštevníci hotela 
určite ocenia možnosť využívať všetky 
doplnkové služby, ktoré ponúkajú oba 
hotely v celom areáli. Tento hotelový 
komplex je ideálnym miestom pre do-
volenkárov hľadajúcich pokoj a relax 
rovnako ako aj pre všetkých tých, ktorí 
túžia po aktívnom oddychu, športo-
vom a animačnom programe v spo-
ločnosti profesionálnych animátorov. 
Na svoje si prídu aj milovníci histórie, 
ktorí môžu navštíviť známe histo-
rické miesta ako napríklad Palermo, 
Cataniu, Taorminu, či magickú sopku 
Etnu. Kvalitne vybavený hotelový areál 
vo farbami hýriacej záhrade s magic-
kosťou pohoria v pozadí naplní vaše 
očakávania a vy si tak doprajete bez-
starostné užívanie zaslúžených chvíľ 
oddychu.

www.fiestahotelgroup.com

2 dospelí + dieťa do 13 rokovod 1.204 €
od 449 €

Fiesta Athénee Palace SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Campofelice di Roccella

Cenník > 356
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UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové hotelové izby s 1, resp. 2 prí-
stelkami • klimatizácia • telefón • trezor 
(za poplatok) • minibar • SAT TV • vlastné 
príslušenstvo (sprcha, WC, sušič na vlasy) • 
balkón, resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov • možnosť doplatiť si ultra all inclu-
sive (bližší popis nájdete na str. 37)

KLUBOVÁ DOVOLENKA » sloven-
sky hovoriaci animátori v spolupráci s ho-
telovými animátormi pre vás pripravili 
denné i večerné aktivity, pri ktorých sa 
zabavia dospelí i deti. Klubová dovolenka 
je zárukou neopakovateľných dovolenko-
vých chvíľ, radosti z pohybu a zábavy.

BONUS » slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma (plážové osušky za vratný 
depozit, výmena za poplatok)

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » v blízkosti malého stredis-
ka Campofelice di Roccella (5km) • pria-
mo pri peknej piesočnato-okrúhliakovej 
pláži • pozvoľný vstup do mora (slnečníky 
a ležadlá zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit, výmena za poplatok) • cca 15 km 
od známeho mestečka Cefalú • vzdia-
lenosť od hlavného mesta Palermo cca 
45 km • 10 km od vodného parku v Cefalú 
(za poplatok) • 5 km od Madonia Golf Club 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• vonkajšia a vnútorná reštaurácia • a´ la 
carte reštaurácia • pizzeria • piano bar • 
plážový bar • 2 sladkovodné bazény • det-
ský bazén s animáciami • vnútorný bazén 
s vírivkou (v hoteli Athénee Palace - za po-
platok) • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
i na pláži zdarma (plážové osušky za vrat-
ný depozit, výmena za poplatok) • obchod 

so suvenírmi • internet a Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
detské ihrisko • hotelové animácie a mi-
niklub aj v slovenskom jazyku • diskotéka • 
požičovňa áut • minigolf • amfiteáter • fut-
bal • tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• volejbal • stolný tenis • posilňovňa • šipky 
• boccia • vodný aerobik 

UBYTOVANIE » dva typy ubytovania: 
2-lôžkové hotelové izby s 1, resp. 2 prí-
stelkami • luxusné záhradné bungalovy 
určené pre 2 osoby (na vyžiadanie, extra 
príplatok) • vo všetkých typoch izieb: kli-
matizácia • telefón • minibar • trezor (za po-
platok) • SAT TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • 
balkón, resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
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na ostrove Sicília vo fantastickom 
hotelovom komplexe Fiesta Garden 
Beach, ktorý leží priamo pri hotelovej 
pláži obmývanej vlnami Tyrhenského 
mora, patrí medzi osvedčené turistické 
ciele malých i veľkých dovolenkárov. 
Hotelový rezort zaradený do prestížnej 
medzinárodnej hotelovej siete Fiesta 
Hotels & Resorts pozostáva z hotelov 
Garden Beach, Athénee Palace a z lu-
xusných bungalovov roztrúsených 
v prekrásnej subtropickej záhrade plnej 
exotickej zelene a kvetov. Návštevníci 
prázdninového komplexu určite oce-
nia možnosť využívať všetky doplnko-
vé služby, ktoré ponúkajú oba hotely 
v celom hotelovom areáli. Kvalitné 
ultra all inclusive služby s ponukou 
bohatých švédskych stolov, detské-
ho menu, vybraných alkoholických 
nápojov, miestnych špecialít, originál-
nej talianskej zmrzliny ocenia všetci 
návštevníci hotela. Tento jedinečný do-
volenkový komplex dávame do pozor-
nosti najmä rodinám s deťmi, pre ktoré 
je k dispozícii bohatý hotelový animač-
ný program, dokonca aj so slovensky 
hovoriacimi animátormi. 

www.fiestahotelgroup.com

2 dospelí + dieťa do 13 rokovod 1.360 €
od 514 €

Fiesta Garden Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Campofelice di Roccella

Cenník > 357

Resort & Spa
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skych stolov vrátane nápojov a detské-
ho bufetu (pizza, hranolky, špagety, 
atď..) • studené a teplé snacky • zmrz-
lina, káva, čaj, koláče, ovocie • minibar 
v hotelovej izbe (minerálka a nealko – 
dopĺňané každý druhý deň) • vybrané 
značkové alkoholické nápoje a tradič-
né talianske nealkoholické i alkoholické 
nápoje • tématické večere s ukážkami 
varenia • a´la carte reštaurácia • bar-
becue • slnečníky, ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma (plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) 
• celodenné animácie a detský miniklub 
aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » sloven-
sky hovoriaci animátori v spolupráci s ho-
telovými animátormi pripravili pre vás 
počas letných mesiacov denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia deti i do-
spelí. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » cca 150  m od širokej hote-
lovej piesočnatej pláže s pozvoľným vstu-
pom do mora (slnečník y a ležadlá zdarma, 
plážové osušky za poplatok) • k dispozícii 
plážový bar s vybranými druhmi nápojov • 
cca 19 km od mestečka Furnari s nákupný-
mi možnosťami • cca 190  km od hlavného 
mesta Palerma • cca 120  km od Catanie, 
druhého najväčšieho mesta Sicílie 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***** 

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • 2 hotelové reštaurácie • lobby 
bar s elegantným sedením • hotelový bar 
• plážový bar • vonkajší bazénový komplex 
s oddelenou časťou pre deti • terasa na sl-
nenie (slnečníky a ležadlá pri bazéne zdar-
ma, plážové osušky za poplatok) • hotelové 
butiky • Wi-Fi v hotelovej hale (zdarma) • 
fitnes (za poplatok) • amfiteáter • volejbal 
• stolný tenis • lukostreľba • šipky • boccia 

• aerobik • plážový volejbal • futbal • škola 
potápania (za poplatok) • medzinárodné 
hotelové animácie aj v slovenskom jazyku 

UBYTOVANIE » elegantne a komfortne 
zariadené 2-lôžkové hotelové izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • 
telefón • trezor • minibar (dopĺňanie za extra 
platbu) • SAT TV • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľna so sprchou, WC a sušič na 
vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením • 
Wi-Fi pripojenie v hotelovej hale (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov (voda, 
nealkoholické nápoje, biele a červené 
víno, čapované pivo podávané počas 
obedov a večerí) • talianske alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v čase od 10:00 - 24:00 hod. v bare pri 
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stráviť nezabudnuteľnú dovolen-
ku s nádychom luxusu a elegancie, 
dávame vám do pozornosti fantas-
tický 5* dovolenkový rezort Portoro-
sa , ktorý donedávna ako jediný na 
ostrove Sicília patril do renomovanej 
siete hotelov Hilton. Aj tých naj-
náročnejších z vás presvedčí práve 
vynikajúcou polohou v blízkosti 
širokej piesočnatej pláže s výhľadom 
na Liparské ostrovy, prepracovaným 
vybavením hotela a komfortnými 
ubytovacími službami. Svojich hostí 
bude rozmaznávať pestrou ponukou 
jedál miestnej i medzinárodnej ku-
chyne v rámci bohatého programu 
ultra all inclusive. Slnečné dni vašej 
vysnívanej dovolenky budete môcť 
prežiť oddychovaním pri krásnom 
hotelovom bazénovom komplexe, 
alebo sa spolu s deťmi vyšantiť 
na širokej hotelovej pláži pokrytej 
zlatistým pieskom. Luxusnú atmosfé-
ru umocní aj blízky jachtový prístav, 
kde ľahko môžete stretnúť aj sve-
toznámu celebritu. Hotelový kom-
plex Portorosa je pripravený splniť 
dovolenkové sny aj tým najnáročnej-
ším z vás. 

www.valtur.it

2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 1.075 €
od 488 €

Portorosa SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Marina di Portorosa

Cenník > 357

Resort & Yacht
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bazéne (voda, čapované soft nealkoho-
lické nápoje, čaj s citrónom, filtrovaná 
káva s mliekom, pivo, biele a červe-
né víno, 1 druh whisky, 1 druh likéru, 1 
druh vodky) • v plážovom bare v čase 
od 10:00 - 18:00 hod. podávané talian-
ske nealkoholické nápoje typu voda, 
cola, oranžáda, čaj s citrónom, filtro-
vaná káva s mliekom a pivo • ľahšie 
snacky podávané v hotelovom režime • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma (plážové osušky za poplatok) • 
hotelové animácie aj v slovenskom ja-
zyku • detský miniklub pre deti od 5-11 
rokov • klub pre juniorov od 11- 18 ro-
kov • amfiteáter • volejbal • stolný tenis 
• lukostreľba • šipky • boccia 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » skúsení ho-
teloví animátori spolu so slovenským ani-
mátorom pripravili pre vás kvalitné denné i 
večerné aktivity počas letných prázdnin



40

S I C Í L I A

POLOHA » hotelový rezort sa nachádza 
priamo pri brehu Tyrhénskeho mora s vý-
hľadom na Liparské ostrovy • v pokojnej 
časti mestečka Piraino • cca 4 km od histo-
rického mestečka Gioiosa Marea s nákup-
nými i zábavnými možnosťami • priamo 
pri hoteli dve pláže: jemná piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora a menšia 
piesočnatá pláž premiešaná drobnými ka-
mienkami pri vstupe

OFICIÁLNA TRIEDA » *** 

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • centrálny bar pri ba-
zéne s výhľadom na more • bazén s tobo-
gánom (slnečníky a ležadlá zdarma, plážové 
osušky za depozit) • Wi-Fi pripojenie zdarma 
• amfiteáter • plážový volejbal • tenisové 
kurty • stolný tenis • obchod so suvenírmi 
• boccia • fitnes • lukostreľba • aerobik • po-
nuka vodných športov na pláži

UBYTOVANIE » účelne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky s balkó-
nom, resp. terasou • štandardné rodinné 
izby pre 4 osoby s poschodovou posteľou 
a s balkónom, resp. terasou • telefón • SAT 
TV • centrálne riadená klimatizácia • chlad-
nička (doplnenie za poplatok) • trezor (za 
poplatok) • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC a susič 
na vlasy)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere servírované v hotelovej reštaurácií 
s ponukou medzinárodnej i talianskej 
kuchyne s obsluhou pri stole, s pes-
trou ponukou jedál (vždy trojchodové 
menu) • nápoje podávané počas obe-
dov a večerí (voda, miestne talianske 
červené a biele víno) • vybrané nápo-
je podávané v centrálnom hotelovom 
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výbornú rodinnú dovolenku v Ta-
liansku? Práve pre vás sme zahrnuli do 
našej ponuky ako tohtoročnú novinku, 
3* hotelový komplex Calanovella Mare, 
ktorý dychtivo čaká na svojich hostí v 
menšom stredisku horúcej Sicílie a v 
tesnej blízkosti Liparských ostrovov. Bu-
dete fascinovaní kúpaním sa vo vlnách 
Tyrhénského mora, ktorého tyrkysová 
farba pripomína skutočný raj na zemi. 
Pastvou pre vaše oči bude harmonický 
obraz areálu vsadeného do udržiavanej 
záhrady plnej rozkvitnutých exotických 
kríkov a paliem dotvorený horami, kto-
ré ho obklopujú. Oddych v tieni slneč-
níkov ponúka hotelová pláž rozdelená 
na dve časti, ale aj veľká slnečná terasa 
obkolesujúca bazén s tobogánom, 
ktorý určite zaujme vaše deti. Ubytova-
nie v účelne a sympaticky zariadených 
izbách vám dopraje oddych po dni 
plnom zážitkov strávených na pláži, pri 
bazéne, alebo na fakultatívnych výle-
toch, o ktorých vás s radosťou poinfor-
muje náš delegát. Hotelový komplex 
s rodinnou atmosférou, je vhodný pre 
všetky vekové kategórie, ktoré milujú 
klubovú dovolenku v romantickom 
Taliansku.

www.calanovellamare.com

2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 957 €
od 429 €

Calanovel la  Mare SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Piraino

Cenník > 356

Family Resort
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bare počas dňa v čase od 8:00-23:00 
(voda, cola, limonáda, čaj s citrónom, 
káva, pivo, tradičné talianske biele a 
červené víno, lokálne alkoholické ná-
poje (1 druh whisky, gin, vodka a likér) 
• ľahšie snacky podávané v čase od 
16:00-18:00 hod. • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • tenisové 
kurty • plážový volejbal • boccia • luko-
streľba •aerobik • diskotéka • hotelové 
animácie a detský miniklub aj v sloven-
skom jazyku 
 
KLUBOVÁ DOVOLENKA » neopako-
vateľné chvíle plné oddychu vám počas 
prázdnin spríjemní hotelový animačný 
tím, ktorého súčasťou sú aj slovensky ho-
voriaci animátori. Zapojte sa do množstva 
zaujímavých súťaží či hier a zabavte sa spo-
ločne so svojimi novými dovolenkovými 
kamarátmi.
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IA V Stredozemnom mori, takmer v rov-

nakej vzdialenosti od talianskeho 
pobrežia a severnej Afriky nachádza 
sa magická krajina s vlastnou tvárou, 
jazykom a kultúrou, nádherná zem 
s prívlastkom smaragdový ostrov - 
kráľovná Sardínia. Fascinujúce strmé 
útesy, nekonečne dlhé pláže svietiace 
bielym pieskom a čarokrásne azúro-
vé more s nedotknutou prírodou vám 
úplne vyrazia dych. Na jej pobreží náj-
dete kus Azúrového pobrežia, Karibiku 
či ďalekého Tichomoria.

Golfo 
Aranci

Marina di 
Sorso

Golfo Aranci je súčasťou provincie Olbia 
vzdialeného od letiska 20 km. Celá oblasť 
je preslávená krásnymi plážami s jemným 
bielym pieskom ocenenými Modrou vlaj-
kou za čistotu a kvalitu. Pobrežie lemuje 
množstvom luxusných prístavov s najdrah-
šími jachtami sveta. Najatraktívnejšie sú 
prístavy Porto Cervo a Porto Rotondo, kde 
môžete stretnúť svetové celebrity. Pokiaľ 
ide o aktívny oddych, na Sardínii si môžete 
zahrať golf, zajazdiť na koňoch, potápať sa.

Marina di Sorso je právom považovaná 
za jednu z najkrajších oblastí s azúrovo mod-
rou vodou, do ktorej sa postupne vnára 
snehobiely piesok rozľahlých pláží. V spojení 
s borovicovými lesíkmi, ktoré lemujú celé 
pobrežie, tvoria nezabudnuteľný žážitok. 
Na výnimočnosti pridávajú aj rozsiahle vini-
ce sladučkého hrozna, z ktorých sa vyrábajú 
kvalitné sardínske vína. Turistov sem často 
priláka aj neďaleké mesto Sassari s bohatou 
zbierkou historických pamiatok.

Sardínia je druhým najväčším ostrovom Stredomoria a naj-
krajším ostrovom celého Talianska. Je to ostrov piatich farieb, kde 
ružová symbolizuje plameniaky, divé ruže a silu tunajších žien, zelená 
zase lesy, žltá slnko, modrá more a poslednou farbou je strieborná, 
symbolizujúca historické mesto Nora. Tento ešte nie veľmi objavený 
dovolenkový raj je z juhu obmývaný Stredozemným morom, z vý-
chodu Sardínskym a zo západu Tyrhénskym morom. Pláže Sardínie 
patria k najkrajším v Európe, kde nezabudnuteľný kolorit dotvárajú 
malé biele dedinky a mestečká, akoby učupené na tých najneuveriteľ-
nejších miestach strmých svahov. Dušu tomuto jedinečnému kúsku 
zeme dáva jedna z miestnych rarít a tou sú stáda divokých koní, žijú-
cich voľne v prírode. Dych vyrážajúci pocit vo vás zanechá Smarag-
dové pobrežie (Costa Smeralda), dovolenkový raj, ktorý si zamilovali 
hviezdy z Hollywoodu a talianska smotánka. Pri návšteve Sardínie vás 
zasiahne omamná vôňa citrusových hájov, exotických kvetov v kom-
binácii s magickým morom a romantickými plážami, ktorých čaro vás 
úplne dostane!

 rozloha 24 090 km2

 počet obyvateľov 1 675 411

 hlavné mesto CAGLIARI

 mena euro

Olbia
Golfo Aranci

Costa Smeralda

La Maddalena

Porto Cervo

Caprera

Santa Teresa 
Gallura

Marina di Sorso
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Santa Teresa 
Gallura
Santa Teresa Gallura láka svojich návštev-
níkov najmä vďaka výhodnej polohe, 
ktorá zaručila významnú úlohu mestu 
už v dávnych dobách. Budete mať pocit 
akoby vám z tohto miesta ležala magická 
Korzika priamo na dlani. Ako obraz his-
tórie a kultúry tejto oblasti sa vypína nad 
mestom veža nazývaná podľa pôvod-
ného názvu mesta, Longosardo, ktorú 
odporúčame navštíviť v rámci fakultatív-
neho výletu.

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 22° 27° 30° 30° 27° 23°

Teplota vody 17° 21° 23° 24° 23° 21°
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S A R D Í N I A

POLOHA » hotelový areál sa rozprestie-
ra v jednej z najkrajších oblastí Sardínie 
priamo pri krásnej piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora a s výhľadom 
na Korziku • približne 7 km od vyhľadáva-
ného mestečka Santa Teresa Gallura s ná-
kupnými a zábavnými možnosťami • cca 
60 km od letiska v Olbii

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • pool bar • plážový 
bar • hotelový bazén pre deti i dospelých 
• detské ihrisko, preliezky • minimarket • 
amfiteáter • požičovňa áut (extra platba) 
• Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma • 
kongresová sála • hotelový vláčik premá-
vajúci po areáli hotela počas celého dňa 
• v areáli sa nachádza viacero športových 
ihrísk • tenisové kurty • basketbalové ih-
risko • volejbalové ihrisko • mini-golf • 

plážový volejbal • stolný futbal • boccia • 
široká ponuka vodných športov na plá-
ži ako vodné bicykle, windsurfing, kanoe 
(za poplatok) 

UBYTOVANIE » v mediteránskom štý-
le zariadené 2- lôžkové izby "Maddalena" 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek s výhľa-
dom na more • rodinné izby "Caprera" pre 
4 osoby (prepojené dverami) • klimatizácia 
• telefón • trezor • minibar • SAT TV • vlast-
né hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou švédskych sto-
lov v reštaurácii (voda, biele a červené 
víno, čapované soft nápoje, podávané 
počas obedov a večerí) • miestne ne-
alkoholické nápoje (voda, cola, oran-
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 NÁŠ NÁZOR » v jednej 
z najkrajších častí ostrova priamo nad 
očarujúcou plážou sa rozprestiera naša 
fantastická tohtoročná novinka, rezort 
Marmorata Village. Jeho dominantou 
je dych vyrážajúca široká pláž pokrytá 
jemným bielym pieskom, ktorú obmý-
vajú vlny tyrkysového mora. Hotelový 
komplex víta svojich hostí nádherným 
terasovitým areálom, končiacim až pria-
mo na pláži. Vstup do mora je pozvoľný, 
čo ocenia najmä rodiny s deťmi. Sladké 
chvíle ničnerobenia budete môcť tráviť 
pri jednom z troch hotelových bazénov, 
s osviežujúcim drinkom v ruke. O zába-
vu malých i veľkých dovolenkárov sa 
postarajú profesionálni hoteloví animá-
tori v spolupráci so slovensky hovoria-
cimi animátormi, ktorí pre vás pripravili 
zaujímavý program od rána do večera. 
Milovníci dobrého jedla budú nadmie-
ru spokojní s ponukou jedál medziná-
rodnej kuchyne, obohatenú o miestne 
špeciality, pripravené špičkovými ku-
chármi. Odporúčame stredne náročným 
klientom, ktorým garantujeme prežitie 
vysnívanej klubovej dovolenky s kva-
litnými all inclusive službami v blízkosti 
jednej z najkrajších pláží Sardínie.

www.marmoratavillage.com

2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.165 €
od 533 €

Marmorata Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Santa Teresa Gallura

Cenník > 358

Resort & Beach
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žáda, čaj s citrónom, káva s mliekom) 
podávané v bare pri bazéne v čase 
od 10:00 - 23:00 hod. a v plážovom 
bare (10:00-18:00 hod.) • miestne al-
koholické nápoje (miestne čapované 
pivo, biele víno, červené víno, 1 druh 
likéru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) 
podávané v bare pri bazéne (v čase 
od 10:00-23:00 hod.) a miestne čapo-
vané pivo podávané v plážovom bare 
(v čase od 10:00 - 18:00 hod.) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma (plážové osušky za poplatok) 
• hotelové animácie a detský miniklub 
aj v slovenskom jazyku 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » pre deti 
aj dospelých sme v rámci klubovej do-
volenky (najmä v mesiacoch júl a august), 
za asistencie slovensky hovoriacich ani-
mátorov, pripravili bohaté športové aj zá-
bavné aktivity.
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S A R D Í N I A

POLOHA » priamo pri krásnej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora a s jemným bielym pieskom 
v oblasti Golfo Aranci • cca 20 km 
od medzinárodného letiska v Olbii • cca 
35 km od Porto Cervo s luxusným jach-
tovým prístavom a bohatými nákupný-
mi možnosťami

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia • pool bar • 
plážový bar • hotelový bar s panora-
matickým výhľadom na more • slad-
kovodný bazén pre deti i dospelých • 
amfiteáter • hotelový minimarket • well-
ness centrum (masáže za extra platbu) 
• stolný tenis • tenisové kurty (večerné 
osvetlenie extra platba) • amfiteáter • plá-
žový volejbal • centrum potápania (extra 
platba) • futbal • boccia • bohatá ponuka 

vodných športov na pláži (extra platba) 
• lukostreľba • medzinárodné hotelo-
vé animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky s balkónom resp. tera-
sou s posedením • priestranné rodinné 
izby so 4 lôžkami s balkónom, resp. te-
rasou s posedením • vo všetkých izbách 
sa nachádza: klimatizácia • telefón • tre-
zor • SAT TV • minibar (dopĺňanie za po-
platok) • vlastné hygienické zariadenie 
(sprcha, WC a sušič na vlasy) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy, večere formou bohatých 
švédskych stolov podávané v hlavnej 
reštaurácií (voda, biele víno, červené 
víno, čapované soft nápoje, pivo, po-
dávané počas obedov a večerí) • miest-
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h  NÁŠ NÁZOR » sme veľmi hrdí 
na to, že vám aj tento rok môžeme 
splniť sen o krásnej rodinnej dovo-
lenke na ostrove Sardínia a ponúknuť 
vám skvelú all inclusive dovolenku 
v najkrajšej časti ostrova, na Smaragdo-
vom pobreží, v rozsiahlom hotelovom 
komplexe Colonna Beach, ktorého areál 
končí až priamo na krásnej hotelovej 
pláži pokrytej bielym pieskom. Budete 
fascinovaní krásou mora a kvalitou kú-
pania. Pozvoľný vstup do mora ocenia 
najmä rodiny s deťmi, pre ktoré je tento 
rezort priam ideálnym dovolenkovým 
miestom. Veľký bazénový komplex 
s terasou na slnenie ponúka zábavu 
od rána do večera v spoločnosti skú-
sených hotelových animátorov. Hotel 
Colonna Beach si okamžite získa vaše 
srdcia. Ubytovanie ponúka v hotelových 
budovách umiestnených na miernom 
svahu, ktorých izby sú zariadené v ty-
picky sardinskom štýle. Milovníci talian-
skej kuchyne ocenia chutnú a kvalitnú 
ponuku jedál, pripravovanú s dôrazom 
na sardinské špeciality. Výborná poloha 
hotela umožňuje vybrať si zo širokej 
ponuky fakultatívnych výletov. Vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

www.valtur.it/sardegna/colonna-beach

2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.283 €
od 592 €

Colonna Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Golfo Aranci

Cenník > 359

Family Resort
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ne nealkoholické nápoje (voda, cola, 
oranžáda, čaj s citrónom, káva s mlie-
kom) podávané v bare pri bazéne 
v čase od 10:00 - 23:00 hod. a v plážo-
vom bare (10:00-18:00 hod.) • miestne 
alkoholické nápoje (miestne čapo-
vané pivo, biele víno, červené víno, 
1 druh likéru, 1 druh whisky a 1 druh 
vodky) podávané v bare pri bazéne 
(v čase od 10:00-23:00 hod.) a miest-
ne čapované pivo podávané v plážo-
vom bare (v čase od 10:00 - 18:00 hod.) 
• ľahše snacky podávané v hotelovom 
režime • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatok) • futbal • boccia • luko-
streľba • plážový volejbal • stolný tenis 
• tenis (večerné osvetlenie extra plat-
ba) • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub pre deti od 4-12 
rokov

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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S A R D Í N I A

POLOHA » hotelový rezort končiaci 
priamo pri nádhernej hotelovej piesočna-
tej pláži a pozvoľným vstupom do mora, 
ktorý ocenia najmä rodiny s deťmi • cca 
5 km od mestečka Marina di Sorso s ná-
kupnými a zábavnými možnosťami • cca 
15 km od mesta Sassari s bohatými kul-
túrnymi pamiatkami • cca 47 km od ob-
ľúbeného historického mesta Alghero  • 
slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazéne 
zdarma (plážové osušky za poplatok) • 
k dispozícií plážový bar s nápojmi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná elegantná hala 
s recepciou • klimatizovaná reštaurácia 
s vnútorným aj vonkajším posedením 
• plážový bar s ponukou osviežujúcich 
nápojov • hotelový bazén pre deti aj do-
spelých • panoramatická slnečná terasa 
s výhľadom na more • bar pri bazéne • 

viacúčelové outdoorové ihrisko (vhodné 
na tenis, futbal) • amfiteáter pre večerné 
šou • TV miestnosť • hotelové animácie 
pre deti a dospelých • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma (plážové 
osušky za poplatok) • aerobik • vodná gym-
nastika • stolný tenis 

UBYTOVANIE » v typickom sardínskom 
štýle zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • tele-
fón • minibar(dopĺňanie za poplatok) • SAT 
TV • trezor (za poplatok) • vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušičom na vlasy) • balkón alebo terasa 
s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy, večere formou bohatých 
švédskych stolov podávané v hlavnej 
reštaurácií (voda, biele víno, červené 
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fo  NÁŠ NÁZOR » s obrovskou 
radosťou si vám dovoľujeme pred-
staviť našu tohtoročnú novinku, ex-
kluzívnu dovolenku vo fantastickom 
prázdninovom štvorhviezdičkovom 
komplexe Club del Golfo, kde prežijete 
neopakovateľné dovolenkové chvíle 
v kombinácii s obľúbenými all inclu-
sive službami. Hotelový komplex sa 
nachádza v jednej z najkrajších oblastí 
Sardínie, ktorá sa vyznačuje očarujúci-
mi plážami a zálivmi pripomínajúcimi 
skutočný Karibik. Na mimoriadne krás-
nej hotelovej pláži a morom hrajú-
cim rôznymi odtieňmi modrej určite 
zabudnete na všetky starosti všedných 
dní a budete si užívať vašu vysnívanú 
dovolenku. V prázdninovom raji me-
nom Club del Golfo nájdete tú správnu 
kombináciu vynikajúcej polohy, atrak-
tívneho prostredia, kvalitného ubyto-
vania v elegantne zariadených izbách 
v typickom sardínskom štýle a chutnej 
stredomorskej kuchyne obohatenej 
o vynikajúce miestne špeciality. Pre fa-
núšikov ostrovnej dovolenky, ktorí v pr-
vom rade ocenia kvalitu kúpania sa, 
jednoznačne odporúčame túto našu 
tohtoročnú horúcu novinku v ponuke. 

www.aeroviaggi.it

2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 1.311 €
od 606 €

Club del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Marina di Sorso

Cenník > 359

Resort & Beach
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víno, čapované soft nápoje, podávané 
počas obedov a večerí) • miestne ne-
alkoholické nápoje (voda, cola, oran-
žáda, čaj s citrónom, káva s mliekom) 
podávané v bare pri bazéne v čase 
od 10:00 - 23:00 hod. a v plážovom 
bare (10:00-18:00 hod.) • miestne al-
koholické nápoje (miestne čapované 
pivo, biele víno, červené víno, 1 druh 
likéru, 1 druh whisky a 1 druh vodky) 
podávané v bare pri bazéne (v čase 
od 10:00-23:00 hod.) a miestne čapo-
vané pivo podávané v plážovom bare 
(v čase od 10:00 - 18:00 hod.) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma (plážové osušky za poplatok) 
• futbal • boccia • lukostreľba • plážový 
volejbal • stolný tenis • tenis (večerné 
osvetlenie extra platba) • medzinárod-
né hotelové animácie a detský minik-
lub pre deti od 4-12 rokov
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IA Nádherné pláže ako vystrihnuté 

z pohľadníc a tyrkysové more, nad 
ktorým sa hojdajú figovníky. Taká 
je talianska Kalábria! Je to skutočný 
raj na zemi. Na najjužnejšom kúsku 
Apeninského polostrova, kde sa po-
brežie takmer dotýka Sicílie, máte 
pocit, že sa zastavil čas. Na každom 
rohu tu zrejú šťavnaté figy a poma-
ranče, všade cítiť vôňu pečených 
rýb a z tyrkysového mora vystupujú 
starobylé opevnenia ako z rozpráv-
ky. Buon giorno, Calabria!

Capo Vaticano/ 
S.Maria di Ricadi

Mortelleto/  
Nicotera Marina

Capo Vaticano je mys na brehu Tyrhénske-
ho mora a nádherná prírodná oblasť v ju-
hozápadnej časti Kalábrie. Je preslávená 
krásnymi piesočnatými plážami, skalnými 
útesmi a krištáľovým morom. Poskytuje ro-
mantický výhľad na Liparské ostrovy. V dáv-
nych časoch tu bolo oráculum, spirituálne 
miesto, na ktoré sa obracali námorníci pred 
plavbou. Región si zachoval svoju nespú-
tanú krásu dodnes. Pláže Capa Vaticana sú 
vyhlásené za najčistejšie v celej Európe. 

Krásnu prírodnú oblasť s prekrásnymi piesoč-
natými plážami s jemným bielym pieskom 
a smaragdovým pobrežím lemujú obrie 
skalnaté útesy. Nicotera Marina sa nachá-
dza na úpätí hory Poro, kde je umiestnené 
historické centrum, odkiaľ sa vám naskytne 
nádherný pohľad na magické pobrežie Gioia 
Tauro. Pri prechádzkach po mestečku odpo-
rúčame navštíviť hrad Ruffo z 18. stor. s arche-
ologickým múzeom a knižnicou. 

Kalábria je najjužnejšia časť Talianska, ktorá sa rozprestiera 
na úpätí Apeninského horského pásma a je obmývaná z výcho-
du Iónskym a zo západu Tyrhenským morom. Jej povrch je prevažne 
hornatý a prekypuje krásnymi prírodnými scenériami. Ponorená je 
do stredomorskej vegetácie chránenej zo severu skalami a pobre-
žie zdobí množstvo útesov, zálivov a jaskýň. V staroveku to bola bo-
hatá a vyspelá grécka kolónia. Tento najjužnejší výbežok Talianskeho 
polostrova akoby bol obrovskou bránou smerom k ideálnemu spo-
jeniu so srdcom Stredomoria. Je to zem plná vitality a historického 
dedičstva, zem plná mýtov, byzantského náboženstva a storočných 
olivovníkov. Budete prekvapení čistotou a kvalitou mora a pláží. Táto 
oblasť má najčistejšie úseky mora nielen v oblasti Talianska, ale aj 
v rámci celej Európy. Hlavným mestom je Catanzaro. K návšteve ďa-
lej odporúčame Tropeu, Capo Vaticano či Pizzo. Blízkosť Sicílie určite 
láka na návštevu Taorminy, či magických Liparských ostrovov. Prijmite 
teda pozvanie do Kalábrie a pochváľte sa svojim známym, že ste pre-
žili dovolenku v talianskom Karibiku!

 rozloha 15 079 km2

 počet obyvateľov 2 009 183

 hlavné mesto CATANZARO

 mena euro
Capo Vaticano

Lamezia Terme

Tropea

Rossano  
Calabro

Pizzo

S. Maria di Ricadi

Nicotera Marina
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Rossano Calabro
Pizzo / 
San Giorgiello

Ak túžite po poznaní starovekej histó-
rie a gréckej kolonizácie, nenechajte si 
ujsť možnosť navštíviť mestečko Rossa-
no, v ktorom sa spájajú prvky Byzantskej 
a Gréckej ríše. V starej časti nájdete histo-
ricky významné kostoly a katedrálu. V no-
vej časti mesta máte možnosť navštíviť 
tradičnú výrobu pelendreka, ktorý sa dnes 
predáva s rôznymi príchuťami. Na pobre-
ží Rossano Mare sa mladší určite potešia 
najväčšiemu aquaparku v Kalábrii. 

Jedno z najčarovnejších mestečiek v Kalábrii, 
malebné rybárske mestečko Pizzo nevyne-
chá pri návšteve Kalábrie žiaden návštevník. 
Pizzo je preslávené mesto zmrzliny a známe 
tartuffo pochádza práve odtiaľto. Je to jedi-
nečné spojenie zmrzliny a tekutej čokolády. 
Okrem krásnej piesočnatej pláže ponúka aj 
množstvo barov, kaviarničiek a obchodíkov. 
Pobrežie San Giorgiello sa rozkladá severne 
od Pizza a ukrýva uchvacujúce piesočna-
té pláže. 

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 22° 24° 29° 29° 26° 22°

Teplota vody 20° 22° 24° 24° 23° 20°
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POLOHA » oblasť Pizzo - San Giorgiel-
lo • cca 350 m od pláže, možnosť vyu-
žitia kyvadlovej dopravy organizovanej 
hotelom zdarma • 7 km mestečko Pizzo 
(autobusové spojenie od hotela za po-
platok) • 17 km letisko Lamezia Terme • 
35 km Tropea 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • ubytovanie v dvojpodlažných 
budovách vsadených do udržiavanej 
zelene • reštaurácia s možnosťou von-
kajšieho posedenia • bar • bar a reštau-
rácia na pláži (za poplatok) • veľký bazén 
(2 ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma) • 
detský bazén • WiFi pripojenie na re-
cepcii zdarma • herná zóna pre deti 
• amfiteáter na animácie • „biberone-
ria“ (kompletný stravovací servis pre deti 
do 2 rokov, nepovinný poplatok hra-

dený na mieste) • obchodík • wellness 
(za poplatok) • sauna • masáže • plážové 
osušky (za depozit a poplatok pri výme-
ne) • vodné športy na pláži • volejbal • 
stolný tenis • šipky • animácie pod vede-
ním hotelového animačného tímu • mi-
niklub • tenisové kurty

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžko-
vé izby s možnosťou prístelky pre 1 - 2 
osoby • klimatizácia • TV • telefón • tre-
zor (zdarma) • minichladnčika • vlastné 
sociálne zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič na vlasy • balkón alebo te-
rasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane vybraných neobme-
dzených lokálnych nápojov (voda, 
nealkoholické nápoje, pivo, víno) • lo-
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komplex Voi Pizzo Calabro Resort 
patrí do kvalitnej hotelovej siete Voi, 
ktorého excelentná úroveň služieb 
a spokojnosť klientov nás presvedči-
li o zaradení tejto novinky do našej 
ponuky. Hotel sa nachádza blízko 
letiska, iba na skok od malebné-
ho mestečka Pizzo a od omamnej 
Tropey, „Perly Kalábrie“. Oblasť má 
výbornú povesť, čo sa týka krásy 
mora a jeho čistoty. K hotelovej pláži 
prídete krátkou prechádzkou v tieni 
pínií a eukalyptov, prípadne vás sem 
pohodlne dovezie hotelový vláčik. 
Deň môžete stráviť i pri hotelovom 
bazéne, ktorého súčasť je hydroma-
sáž a k dispozícii je aj malý bazén 
pre deti. Tu sa môžete zabaviť pri 
animačnom programe organizova-
nom hotelovým tímom, prípadne 
sa venovať jednej z ponúkaných 
športových aktivít. V neposlednom 
rade vyzdvihujeme kvalitnú hotelo-
vú kuchyňu, ktorou je Taliansko tak 
preslávené. Prajeme vám tie najkraj-
šie dovolenkové momenty strávené 
vo Voi Pizzo Calabro!   

www.voihotels.com/

2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 983 €
od 442 €

VOI Pizzo Calabro Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Pizzo - San Giorgiello 

Cenník > 361

PIZZO

Sport & Family
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Pizzo - San Giorgiello 

kálne alkoholické a nealkoholické ná-
poje podávané vo vyhradenom čase 
od 10:00 do 22:00 hod v hotelovom 
all inclusive bare (voda, nealkoholic-
ké nápoje, čaj, pivo, víno, likér) • ľahké 
snacky vo vyhradených poobedňaj-
ších hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu) • animácie organizo-
vané aj v slovenskom jazyku 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slo-
vensky hovoriaci animátor v spolupráci 
s hotelovými animátormi pre vás počas 
letných mesiacov pripravili denné i večer-
né aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí 
i deti. 

TROPEA
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POLOHA » cca 50-250 m od pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora (vstup miestami kamenistý, ďa-
lej piesočnaté dno, odporúčame vziať si 
so sebou obuv do vody) • nachádza sa 
v jednom z najkrajších romantických 
zálivov Capo Vaticano • dedinka Santa 
Maria di Ricadi • 15 km od perly Kalábrie 
- známeho mesta Tropea (v blízkosti 
pravidelné autobusové spojenie) • 65 km 
od letiska v Lamezia Terme 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia 
• 2 bazénové komplexy ( jeden s pre-
krásnym panoramatickým výhľadom 
na more, druhý relaxačný) • detský bazén 
• bar pri bazéne • bar pri pláži (možnosť 
obeda/večere, za poplatok) • hotelo-
vý vláčik premávajúci medzi hotelom 
a plážou počas dňa (zdarma) • slnečníky 

a ležadlá na pláži a pri bazéne zdarma • 
plážové osušky za depozit • požičovňa 
vodných športov na pláži (bezmotorové 
zdarma) • stolný tenis • 2 tenisové kur-
ty (osvetlenie extra platba) • lukostreľba • 
detské ihrisko • wellness (za poplatok) • 
minimarket • internet pri recepcii • dis-
kotéka • amfiteáter • aerobik • hotelové 
animácie

UBYTOVANIE » 3 typy izieb • 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky pre 1-2 
osoby • 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky a 2. dieťa do 7 rokov bez lôžka 
• rodinné izby pre 4 osoby (2 prepojené 
miestnosti: spálňa s 2 lôžkami a obývacia 
miestnosť s 1-2 prístelkami a spoločným 
soc. zariadením) • klimatizácia • telefón • 
trezor (za poplatok) • SAT TV • minichlad-
nička • vlastné hygienické zariadenie 
(sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa
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volenku prežijete v srdci Kalábrie, 
v kráľovsky veľkom hotelovom kom-
plexe Scoglio della Galea. Vybudova-
ný je ako skutočný prázdninový raj 
priamo nad morom s romantickým 
panoramatickým výhľadom na naj-
krajší záliv oblasti Capo Vaticano, 
preslávený plážami s bielym pieskom. 
Budete fascinovaní kúpaním sa vo 
vlnách Tyrhénskeho mora, ktorého 
tyrkysová farba pripomína skutoč-
ný Karibik. Hotelová udržiavaná pláž 
ponúka nielen vzácny oddych v tieni 
slnečníkov, ale aj množstvo športové-
ho vyžitia. Hotelový rezort so stup-
ňovitými terasami ponúka vo svojom 
areáli, obklopenom krásnymi bazénmi 
a veľkou slnečnou terasou, kvalitné 
prežitie klubovej dovolenky s množ-
stvom zábavy, o ktorú sa postarajú 
počas celého dňa hoteloví animátori 
dokonca i so slovensky hovoriacim 
animátorom. Hotelový komplex s kva-
litnou talianskou i medzinárodnou 
kuchyňou a komplexnými ultra all 
inclusive službami je vhodný pre všet-
ky vekové kategórie, no najmä pre 
nevyliečiteľných romantikov.

www.scogliodellagalea.it

2 dospelí + 2 deti do 14 rokovod 1.082 €
od 442 €

Scogl io del la  Galea SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Capo Vaticano-S.Maria di Ricadi

Cenník > 360

Resort & Spa



ko
al

a.
sk

55
Capo Vaticano-S.Maria di Ricadi

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy, večere formou bohatých 
švédskych stolov • tradičné talianske 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v bare pri bazéne denne 
v čase od 10:00 - 23:00 hod. (voda, 
kola, ovocné džúsy, káva, pivo, víno, 
taliansky likér, 1 druh whisky, vodka, 
gin) • nápoje podávané v plážovom 
bare v čase od 10:00 - 13:00 a 16:00 
- 19:00 hod. (voda, kola, ovocné 
džúsy, čaj, káva, pivo, víno) • snacky 
vo vybraných poobedňajších hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma (plážové osušky 
za depozit) 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » priamo pri nádhernej zlatistej 
piesočnatej pláži • 5 km od dedinky Nico-
tera Marina • 30 km od najkrajšieho mesta 
Kalábrie Tropey s krásnou plážou • 80 km 
od letiska v Lamezia Terme 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • reštaurácia na tera-
se s grilom a na pizzu • bazénový komplex 
s oddelenou časťou pre deti (slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma) • pool bar • 
medzinárodné hotelové animácie • det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku • 
junior klub • amfiteáter • detské ihrisko • 
„biberoneria“ (kompletný stravovací servis 
pre infantov do 2 rokov, povinný príplatok) • 
butik • WiFi pri recepcii (za poplatok) • te-
nisové kurty (osvetlenie za poplatok) • fut-
bal • stolný tenis • plážový volejbal • vodná 
gymnastika • aerobik • lukostreľba • šípky • 

boccia • vodné športy na pláži (sailing, ka-
noe, windsurfing, vodné bicykle ) • plážové 
osušky za poplatok • požičovňa áut 

UBYTOVANIE » 2 typy izieb: štandardné 
izby pre 2-4 osoby ( 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky a 2. dieťa do 7 rokov bez 
nároku na lôžko) • priestranné rodinné izby 
vhodné pre 4 osoby (samostatne prepoje-
né 2 miestnosti: spálňa s 2 lôžkami a obýva-
cia miestnosť s 2 prístelkami a spoločným 
sociálnym zariadením) • vo všetkých typoch 
izieb: klimatizácia • telefón • SAT TV • tre-
zor • minichladnička • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov (víno, pivo, voda 
a čapované nealkoholické nápoje počas 

 NÁŠ NÁZOR » ponúkame vám 
prežiť výbornú klubovú dovolenku 
v prázdninovom raji menom Nico-
tera Beach. Tvorca tohto hotelové-
ho komplexu sa nechal inšpirovať 
atraktívnym prostredím: do záplavy 
zelene, citrusových a pomaran-
čovníkových stromov a pestrofa-
rebných kvetov citlivo a s veľkým 
vkusom postavil hotelové jedno 
a dvojpodlažné prázdninové reziden-
cie s izbami zariadenými s nádychom 
mediteránskeho štýlu. V ich popredí 
kraľuje hotelová reštaurácia s barom, 
ktorého sedenie sa voľne prelína 
so záplavou ležadiel a slnečníkov 
umiestnených na terase veľkolepého 
bazénového komplexu s bohatým 
animačným programom. Príjemne 
chladivú oázu pokoja zažijete v tieni 
píniového lesíka, ktorý vás dovedie 
až na širokú piesočnatú pláž. Krištá-
ľovo čisté more ocenia hlavne rodi-
ny s deťmi. Obľúbený a osvedčený 
hotelový komplex uspokojí všetkých, 
ktorí vyhľadávajú kvalitný ultra all in-
clusive hotel priamo pri mori a krás-
nej pláži. 

www.nicoterabeachvillage.it

2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 945 €
od 423 €

Nicotera Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Mortelleto-Nicotera Marina

Cenník > 361
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obedov a večerí) s ponukou vynikajú-
cich jedál medzinárodnej i tradičnej ka-
lábrijskej kuchyne • možnosť večerí aj 
v originálnej reštaurácii na terase (rezer-
vácia vopred) • lokálne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje podávané od 08:00 
do 24:00 hod. (voda, nealkoholické ná-
poje, čaj, káva, víno, miestne talianske 
alkoholické nápoje) • ľahšie občerstve-
nie podávané počas dňa vo vyhrade-
ných hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma • animácie aj 
v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » hoteloví 
animátori spolu so slovensky hovoriacim 
animátorom pre vás pripravili počas letných 
prázdnin pestrý program s množstvom ce-
lodenných aktivít a večerných programov, 
pri ktorých sa zabavia dospelí i deti.

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » priamo pri širokej pie-
sočnatej pláži (miestami s prímesou ka-
mienkov) • lokalita Rossano Calabro, 
časť Zolfara • 9 km Rossano (autobusové 
spojenie) • najväčší aquapark v Kalábrii 
priamo v susedstve (za poplatok): fan-
tastický Aquapark Odissea 2000 s boha-
tými zábavnými atrakciami (tobogany, 
vodné vlny, vodopády, relaxačné atrakcie 
a i.)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotel sa skladá z dvoch 
častí: Itaca a Nausicaa • recepcia • 2 
reštaurácie • bazénový komplex pre do-
spelých a deti vrátane plaveckého ba-
zénu a vírivky • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu) • rôzne vodné športy 
na pláži (za poplatok) • niekoľko barov 
• amfiteáter • diskotéka • „biberoneria“ 

(kompletný stravovací servis pre infantov 
do 2r. za nepovinný príplatok na mies-
te) • obchodík • beauty centrum • dy-
namické hotelové animácie pre deti 
a dospelých počas celého dňa • rezort 
odporúčame aktívnym dovolenkárom 
• tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• ihriská na loptové hry (futbal, volejbal) 
• stolný tenis • plážový volejbal • rôz-
ne vodné športy na pláži (za poplatok) 
• plážové osušky za poplatok • vodná 
gymnastika • aerobik • boccia • luko-
streľba • požičovňa bicyklov (za popla-
tok) • celodenné hotelové animácie pre 
deti a dospelých

UBYTOVANIE » štandardné 2-lôžko-
vé izby s možnosťou prístelky pre 1-2 
osoby • klimatizácia • TV • trezor (zdar-
ma) • minichladnička (naplnenie za po-
platok) • telefón • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a su-
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pri dovolenke zaručiť nevieme: ne-
zbavíme vás pracovného zhonu pred 
odchodom na dovolenku, ani vám 
nepomôžeme zbaliť kufor. Ale ak hľa-
dáte tú pravú rodinnú dovolenku pri 
mori so živým džavotom, vieme vám 
odporučiť to pravé miesto. Začítajte 
sa do týchto riadkov a pripravte vaše 
deti na prázdninové dobrodružstvo. 
Hotelový rezort Itaca - Nausicaa vám 
ponúka jedinečnú polohu priamo pri 
pláži a možnosť vstúpiť do jedného 
z najväčších aquaparkov v Kalábrii, 
ktorý leží priamo v jeho susedstve. No 
nie je to fantastické? Tu majú hlavné 
slovo pestré tóny leta a žblnkot vody. 
S nadšením vám predkladáme ponu-
ku na strávenie pulzujúcich dovolen-
kových dní plných chytľavých letných 
melódií a šialených jázd na toboga-
noch vo vodnom parku. Užite si ani-
mačný program hotelového Clubu 
Valtur na pláži či pri bazénoch. Taliani 
vás s istotou nakazia temperamen-
tom a chuťou užiť si každú minútu 
svojej dovolenky naplno. Prednosťou 
hotela je i veľmi chutná strava a pro-
fesionálny personál. 

www.valtur.it

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 943 €
od 422 €

I taca -  Nausicaa SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Rossano Calabro

Cenník > 360

Sport & Family
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Rossano Calabro

šič na vlasy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou veľmi chut-
ných švédskych stolov vrátane neob-
medzených lokálnych nápojov (víno, 
voda, čapované nealko nápoje počas 
obedov a večerí) • lokálne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podáva-
né v all inclusive bare v čase od 9:00 
do 24:00 hod. (voda, nealko nápoje, 
káva, čaj, pivo, víno, likér, destilát) • 
ľahké snacky vo vybraných hodinách 
• plážový bar s vybranými nápojmi 
v čase od10:00 do 18:00 hod. • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
(2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) 
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KampániaT A L I A N S K O

Láska na prvý pohľad. Aj tak sa dá 
vystihnúť dovolenkové stretnutie 
s touto úchvatnou časťou južného 
Talianska. Spoznajte s nami slnkom 
zaliate nádherné romantické záto-
ky s tyrkysovým morom, nechajte sa 
očariť prírodným bohatstvom kra-
jiny a vráťte sa do histórie pri náv-
števe jedinečných pamiatok, ktoré 
sa dodnes zachovali. Kampánia je 
unikátne spojenie vašich zmyslov 
- krásne prostredie, vôňa ristretta 
a chuť pravej neapolskej pizze.

Ostrovy 
Ischia, Capri

Amalfi 
a Positano

Na spoznávanie krás Kampánie je ideálny 
výlet loďou po Neapolskom zálive, kde 
na vás čakajú vyhľadávané ostrovy Ischia 
a Capri. Zelený ostrov Ischia je výnimočný 
svojimi liečivými a termálnymi prameň-
mi. Určite vás zaujme dominanta ostrova 
Aragónsky hrad. Svojou krásou nezaostá-
va za Ischiou ani ostrov Capri plný ro-
mantických zátok s tyrkysovým morom, 
voňavých pestrofarebných kvetov a ka-
menných úzkych uličiek.

Mestečko Amalfi, neďaleko ktorého sa na-
chádza známa Smaragdová jaskyňa, bolo 
v 9. storočí prvou námornou republikou 
a podľa neho dostalo názov pobrežie Tyr-
hénskeho mora. Vyhľadávaným letoviskom 
je aj mestečko Positano, perla Amalfského 
pobrežia. Nie náhodou sa obrázky mesta 
objavujú na pohľadniciach, jeho netra-
dičná architektúra farebných domčekov 
postavených na skalnatom brale vytvára 
nádhernú romantickú atmosféru.

Kampánia je jedným z turisticky najnavštevovanejších regió-
nov Talianska. Jej západné brehy s nádherným pobrežím Amalfi 
obmýva Tyrhénske more. Hlavným mestom je temperamentný 
Neapol s množstvom turistických atrakcií. V blízkosti vyhľadáva-
nej metropoly sa nachádza jedna z najznámejších sopiek Európy 
– tajomný Vezuv. Odporúčame vám plavbu loďou po Neapol-
skom zálive a návštevu čarovných ostrovov Ischia a Capri, ktoré 
vám svojou krásou vyrazia dych. Ak ste milovníci pizze, mali by ste 
vedieť, že Kampánia je miestom jej zrodu spolu so syrom mozza-
rella. Ponúknu vám tu aj výborné vína z miestnych viníc alebo cit-
rónový likér limoncello z pravých domácich citrónov zo Sorrenta. 
Po gurmánskom zážitku si môžete vychutnať oddych na piesoč-
natých plážach v zátokách s tyrkysovým morom. Kampánia vďaka 
pestrej minulosti ponúka úchvatné historické a architektonické 
pamiatky. Spoznajte s nami počas horúceho leta bájne Pompeje 
a Herkulaneum, kráľovský zámok v Caserte a množstvo iných tu-
ristických atrakcií. Nebojte sa do slnečnej Kampánie zamilovať!

 rozloha 13 595 km2

 počet obyvateľov 5 869 000

 hlavné mesto Neapol

 mena euro

Ischia

Capri

Neapol

Baia Domizia

Sorrento

Amalfi

Rím
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Neapol
a sopka Vezuv

Baia 
Domizia

Na severnom brehu Neapolského zálivu 
leží povestný Neapol. Rušná metropo-
la Kampánie je tretím najväčším mestom 
Talianska, ktoré je plné úchvatných archi-
tektonických a historických skvostov, zapí-
saných do svetového dedičstva UNESCO. 
Neďaleko Neapola sa týči sopka Vezuv 
navždy spojená s tragickým osudom mes-
tečka Pompeje. Vystúpte na jej úpätie a vy-
chutnajte si výhľad na okolie vzbudzujúci 
rešpekt pred silou prírody.

Pokojné prímorské letovisko Baia Domizia 
sa nachádza asi 150 km od Ríma a 60 km 
severozápadne od Neapola. Krásne pie-
sočnaté pláže s pozvoľným vstupom 
do mora ocenia najmä rodiny s malými 
deťmi. Nechýbajú tu reštaurácie s chut-
nou kuchyňou, pizzerie, bary, zmrzlinárne, 
požičovne bicyklov a skútrov, športové ih-
riská a rôzne obchody. Mestečko Baia Do-
mizia je ideálnym východiskovým bodom 
na výlety po celej Kampánií. 

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 27° 29° 32° 33° 28° 26°

Teplota vody 24° 26° 27° 27° 25° 24°
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K AM PÁN I A

Cenník > 195

POLOHA » hotelový areál sa nachádza 
v nádhernej scenérii Gaetského zálivu, v 
kvitnúcej záhrade, obklopený sviežou ze-
leňou pínií • približne 190 km od letiska 
v Ríme • priamo pri hotelovej piesočna-
tej pláži s plážovým barom a plážovým 
servisom (2 ležadlá a slnečník na izbu 
zdarma, plážové osušky za poplatok) • po-
zvoľný vstup do mora, vhodný aj pre deti  
a neplavcov • možnosť zaujímavých vý-
letov do blízkeho okolia: približne 60 km 
- mesta Neapol a sopky Vezuv • výhodná 
poloha predurčuje hotel pre spoznáva-
nie blízkeho aj vzdialenejšieho oko-
lia, navštíviť môžete aj slávne mestečko 
Pompeje, kráľovský zámok v Caserte, či 
ostrovy Ischia (80 km) a Capri (110 km), 
alebo malebné pobrežie Amalfi (130 km) 
s magickým mestečkom Positano

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s lobby ba-
rom a 24 h recepciou • výťah • TV kútik • 
WiFi v hoteli (zdarma) • hotelová reštau-
rácia s mediteránskou kuchyňou a miest-
nymi špecialitami • lobby bar (zahrnutý 
v službách AI v prípade nepriaznivého poča-
sia, inak za poplatok) • priestranný bazén 
s časťou pre deti a s pool barom • terasa 
na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma, plá-
žové osušky za poplatok) • záhrada s pínio-
vým lesíkom • bar na pláži • požičovňa áut 
a bicyklov (za poplatok) • fitness, detské ih-
risko • medzinárodné hotelové animácie • 
masáže (za poplatok) 

UBYTOVANIE » elegantné dvojlôžko-
vé izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • kli-
matizácia • trezor a minichladnička (tiež 
zdarma) • telefón • SAT TV • vlastné hygie-
nické zariadenie (sprchový kút s WC a sušič 
na vlasy) • WiFi (zdarma) • balkón alebo 
terasa • všetky izby okrem jednolôžkových 
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výborné služby malého hotela, krás-
na piesočnatá pláž - to je dovolenka 
v Domizia Palace. Pripravili sme pre vás 
novinku a veríme, že vás osloví. Do po-
nuky sme zaradili menší hotel s príjem-
ným areálom plným zelene, pokojnou 
atmosférou a s fantastickou plážou 
s pozvoľným vstupom do mora. Hotel 
leží vo vyhľadávanom stredisku Baia 
Domizia, kde nájdete aj množstvo 
obchodíkov, bary či zmrzlinárne. Naj-
väčším lákadlom sú však fakultatívne 
výlety do okolia. Ochutnajte pravú piz-
zu napoletana v Neapole, pokochajte 
sa výhľadom zo sopky Vezuv, navštívte 
známe Pompeje, Casertu, malébné po-
brežie Amalfi alebo sa plavte na neďa-
leké čarovné ostrovy Ischia a Capri.

www.domiziapalacehotel.it

2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 1.165 €
od 533 €

Cenník > 362

Domizia Palace SSSSs

HOTEL

Baia Domizia



ko
al

a.
sk

63

majú orientáciu na more, priamy výhľad 
na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov (k obedu a ve-
čeri voda, biele a červené víno, cola, 
pomarančový nápoj, pivo) • vybrané 
nealkoholické nápoje (voda, džúsy, 
cola, pomarančový nápoj) a alkoho-
lické nápoje (2 národné likéry, vodka 
alebo gin, pivo, červené a biele víno), 
alkoholický a nealkoholický kokte-
il, káva, kapučíno, čaj vo vyhradených 
hodinách počas dňa v bare pri bazéne 
(10:00-23:00) alebo v plážovom bare 
(10:30-18:30) • ľahké občerstvenie 
(snacky) vo vyhradenom čase počas 
dňa • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži • hotelové animácie 
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Jadranské pobrežieT A L I A N S K O

Eros Ramazzotti v známej piesni 
svojej láske nôti: „Ďalšiu takú, ako 
si ty - kde takú nájdem?“ Otázka 
platí i na samotné Taliansko - je to 
jedinečná krajina! Kde by sme na-
šli krajinu jej podobnú? Preto sa 
mnohí dovolenkári tradične vybe-
rajú k jej pobrežiam. Aby tu trávili 
príjemné chvíle, nasiakli jej vôňou, 
zamilovali sa do jej chutí a vracali 
sa zas a zas. Čo dodať? 

"Bella vacanza!" (peknú dovolenku)

Cesenatico Bellaria
Povesť Cesenatica ako prímorského leto-
viska sa začala rozvíjať od roku 1945, kedy 
miestni obyvatelia začali prestavovať svoje 
vily na ubytovanie pre húfy prichádzajú-
cich dovolenkárov. Typickou fotografiou 
súčasného Cesenatica je jeho kanál Porto 
Canale s farebnými rybárskymi loďami. 
Moderné Cesenatico má viac ako 20.000 
ubytovacích lôžok, výborne vybavené 
pláže, množstvo obchodíkov a voňavých 
kaviarní. 

Dovoľte nám predstaviť vám stredisko Bella-
ria, ktoré je mladším súrodencom strediska 
Rimini. Má komornejšiu atmosféru a menšie 
centrum s barmi a obchodíkmi. Malá pešia 
zóna v centre, ako i pobrežná promenáda, 
sa najmä vo večerných hodinách premieňa-
jú na miesto stretnutia s priateľmi a prechá-
dzok dovolenkujúcich návštevníkov. Nájdete 
tu i večerné podniky, ktoré svoje brány otvá-
rajú v neskorých večerných hodinách a za-
tvárajú so svitaním. 

Jadranské pobrežie na brehoch talianskej "čižmy" ponúka 
po celej svojej dĺžke už celé desaťročia útočisko pre oddych 
množstvu dovolenkárov. Prečo je tomu tak? Plytký vstup 
do mora, jemný piesok, romantika talianskych miest a možno 
i miestny temperament zabezpečujú pobrežiu stálu pozor-
nosť výletníkov. Naše strediská sa nachádzajú v strednom 
Taliansku v regióne Emilia Romagna. Cestou do tejto oblasti 
obchádzate najznámejšie mesto severu ležiace v regióne 
Veneto - Benátky. Kraj je to bohatý nielen na rímsku, grécku 
a etruskú históriu. Preslávil ho už Hamlet s Rómeom a Jú-
liou, ktorých balkón je určite najfotografovanejším miestom 
Verony. Emilia Romagna je nielen známa oblasť s najväčším 
výskytom tematických a zábavných stredísk v Európe, ale 
i "žalúdok Talianska": rodisko parmskej šunky, syra parmezán 
a balzamikového octa. Ukrýva krásnu prírodu a mestá ako 
Ravenna či Bologna. Spoznajte ich s nami! 

 rozloha 301 336 km22

 počet obyvateľov 60 626 442

 hlavné mesto RÍM

 mena euro

Rím

San Maríno

Jadranské
pobrežie

Bologna

Benátky
Trieste

Rimini
Bellaria

Cesenatico

Riccione
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Z Rimín plynule prechádzame do menšieho, 
trochu namysleného strediska Riccione. 
Tu sa môžu deti vyšantiť na toboganoch 
najväčšieho vodného parku v Taliansku 
s názvom Aquafan. Milovníci svetského 
života vysoko ocenia ponuku exkluzívnych 
nočných podnikov časti Marano a mód-
nych butikov zvučných mien, ktoré nájdete 
v centre strediska na pešej zóne. V Riccione 
vás čaká pestrá vodná zábava, pulzujúci 
nočný život a pravá talianska móda. 

Rimini       Riccione
Tu je rodisko tzv. „street barov“, ktoré ponúkajú 
návštevníkom posedenie pri poháriku priamo 
na ulici. Treba uznať, že počtom pohostin-
ských zariadení Rimini „nešetrili“. Mladšie 
ročníky sa nechávajú pozvať na okružnú 
jazdu autobusom „Blue line“, ktorý do ranných 
hodín pristavuje pri nočných podnikoch. 
Rimini začínajú časťou Torre Pedrera, prechá-
dzajú do častí Viserbella, Viserba, Rivabella, 
San Giuliano a Mare, Marina Centro, Bellariva, 
Marebello, Rivazzura a končia v Miramare. 

 V VI VII VIII IX  

Teplota vzduchu 23° 26° 29° 29° 26° 

Teplota vody 20° 24° 26° 26° 24° 



66
2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 830 €

od 415 €

POLOHA » stredisko Cesenatico • iba 
150 m od piesočnatej pláže • v okolí obcho-
díky, kaviarne • 2 km vodný park Atlantica • 
10 km mesto Cervia • 20 km Rimini (pravi-
delná doprava) • 35 km Ravenna

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • 
TV kútik • reštaurácia • lobby bar • vonkaj-
šie posedenie • WiFi pripojenie pri recepcii 
zdarma • miestnosť na animácie • parko-
vanie v priľahlých uličkách zdarma resp. 
100 m parkovanie za poplatok (bez mož-
nosti rezervácie vopred) • bazénový komplex 
na pláži • nepravidelný animačný program 
(v hoteli resp. na pláži) • plážový volejbal • vy-
požičanie bicyklov v hoteli zdarma

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky pre 1 - 2 osoby • klimatizá-
cia (v cene) • TV • telefón • trezor (zdarma) • 
vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa so spr-

chovým kútom, WC) • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou 
bufetu • obedy a večere formou bufe-
tu (prvý chod, šalát, dezerty), druhý 
chod servírovaný s obsluhou pri stole 
s možnosťou výberu z 2 druhov jedál, 
neobmedzené nápoje (voda, nealkoho-
lické nápoje, víno) • rozlievané lokál-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v čase od 10:00 do 22:00 hod 
v hotelovom bare (voda, nealkoholic-
ké nápoje, biele a červené víno, pivo, 
ľadový čaj, káva s mliekom, národné 
likéry) • na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu v cene • neobmedzený vstup 
do fantastických bazénov na pláži so 
šmykľavkou, toboganom a nafukova-
cími hradmi pre deti (Bagno Marconi, 
Diamanti Beach Village)

NÁŠ NÁZOR » ak hľadáte ho-
tel dostupný autom a s ponukou 
toboganov, upriamte prosím vašu 
pozornosť na hotel Palace. Leží v ob-
ľúbenej časti letoviska Cesenatico, 
iba cez cestu od pláže a bazénového 
komplexu na pláži, do ktorého máte 
vstup zahrnutý v cene zájazdu. Tu 
môžete využiť plavecký bazén, dlhý 
tobogan, bazén so šmýkačkou pre 
menšie deti, či farebné nafukova-
cie hrady pre malých dovolenkárov 
s množstvom energie. Táto ponuka 
s možnosťou ubytovania jedného 
dieťaťa zdarma až do 12 rokov je 
na trhu jedinečná a my veríme, že si 
z dovolenky v sympatickom stredisku 
Cesenatico odnesiete iba tie najfa-
rebnejšie letné zážitky!
www. hotelpalace.it
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HOTEL

T A L I A N S K O
Cesenatico

Cenník > 365

AK
TÍVNA

dovolenka
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POLOHA » stredisko Bellaria • 50 m 
od mora • 150 m hotelová pláž • 500 m 
od centra strediska • 16 km od centra 
mesta Rimini (vlakové spojenie) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • TV miestnosť 
• výťahy • reštaurácia • terasa s posedením 
• bazén s hydromasážnou časťou, vyhrie-
vaním a ležadlami • bar • WiFi (zdarma) • 
internetový kútik (za poplatok) • kuchynka 
pre bábätká (mikrovlnka, ohrievač na fľaše, 
chladnička) • 200 m parkovisko (zdarma) 
• vypožičanie bicyklov v hoteli (zdarma) • 
500 m tenisové kurty (zdarma) • 1 km po-
silňovňa (zdarma) • hotelové animácie 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky pre 1-2 osoby • klima-
tizácia v cene • trezor (zdarma) • TV • 
kúpeľňa s WC a sprchou • sušič na vla-
sy • balkón alebo terasa • na vyžiadanie 

izby typu comfort (novšie kúpeľne, spr-
chový kút, chladnička)

STRAVOVANIE » all inclusive light 

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňaj-
ky formou bufetu • veľmi chutná stra-
va • obedy a večere formou bufetu 
so show cookingom • počas večere aj 
pizza • počas obeda a večere neobme-
dzene rozlievané nápoje (voda, víno, 
nealko), zmrzlina • all inclusive bar 
10:00 - 24:00 hod s nápojmi: káva, čaj, 
voda, nealko • na pláži 2 ležadlá a 1 sl-
nečník na izbu v cene

BONUS » obdržíte darčekovú plážovú 
tašku, ktorá okrem 2 osušiek obsahu-
je i 2 fľaše na izbu, do ktorých je možné 
čapovať si nealko nápoje a brať si ich so 
sebou (napr. na pláž)

Club H
otel Angelini 

S
S

S
S

NÁŠ NÁZOR » jedinečný koncept all 
inclusive hotela Angelini s výbornou 

stravou vám jednoznačne vytvorí do-
konalý základ ideálnej dovolenky! Hotel 
disponuje bazénom s vírivkou, profe-
sionálnym animačným programom, 
troma parkoviskami a o dobrú úroveň 
poskytovaných služieb sa stará ústre-
tový personálom. Musíme vyzdvihnúť 
i bohatú a chutnú stravu servírovanú 
formou bufetových stolov, ako i nápo-
jový koncept all inclusive s možnosťou 
čapovať si nápoje do fľašky a brať si ich 
so sebou mimo hotela. K dokonalosti 
pripočítajte štipku aktívneho oddychu: 
bicykle zdarma, možnosť využiť zdarma 
tenisové kurty a posilňovňu neďaleko 
od hotela. Naozaj ideálne!
www.hotelangelini.com

Cenník > 365

2 dospelí + 1dieťa do 9 rokovod 844 €
od 422 €

Angel ini   SSSS

HOTEL

Bellaria



NÁŠ NÁZOR » prednosťou hotela Rose Nu-
ove je výhodná cenová ponuka pre rodiny 
s 2 deťmi, all inclusive bar a poloha pri pláži. 
Pred vašim hotelom sa tiahne dlhá ulica Viale 
Giuliano Dati, ktorá sa vo večerných hodinách 
premení na pešiu zónu so zmrzlinárňami a ma-
lými obchodíkmi. 
www.hotelrosenuove.com

68

T A L I A N S K O

Rimini - Viserba

 

Rimini - Rivazzura

od 368 €
Dear SSS

HOTEL

od 374 €
Rose Nuove SSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » prinášame vám rodinný hotel 
Dear, ktorého hlavnou charakteristikou je typic-
ká riminská pohostinnosť a srdečná atmosféra. Po-
skytuje ubytovanie vo vkusne zariadených izbách, 
nápoje počas dňa sú v cene pobytu a samozrej-
mosťou je i zabezpečený plážový servis. 
www.hoteldear.it

POLOHA » Rivazzura di Rimini • 150 m od mora

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • výťah • TV miestnosť • 
reštaurácia • bar • vonkajšia terasa • WiFi (zdarma) • inter-
netový kútik (za poplatok) • parkovanie pri hoteli (zdar-
ma) resp. parkovisko 200m (zdarma) • animácie na pláži

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prístel-
ky pre 1-2 osoby • klimatizácia • trezor • TV • kúpeľňa so 
sprchovým kútom • fén • balkón resp. francúzsky balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obedy 
a večere s možnosťou výberu z 3 druhov 3-cho-
dového menu, šalátový bufet, ½ l vody a ¼ l vína 
na osobu • nápoje v hotel. bare od 13:00 do 20:00 
hod (voda, nealko, čaj, káva s mliekom, víno, pivo) • 
na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu v cene 

POLOHA » Viserba di Rimini • 20 m od mora

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • bar • WiFi • výťah 
• niekoľko parkovacích miest (zdarma, bez rezerv.)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
pre 1-2 osoby • klimatizácia (zdarma) • trezor • TV • kúpeľ-
ňa s WC a sprchovým kútom • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obe-
dy a večere výber z 2 druhov 3-chodového menu, 
voda a víno • poobedňajšie občerstvenie • nápoje 
10:00-21:00 hod (voda, víno, pivo, nealko, káva, čaj) 
• na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu v cene 

Cenník > 365
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NÁŠ NÁZOR » rodinne vedený hotel Van-
nucci pozostáva z dvoch susediacich budov. 
Prešiel nedávnou rekonštrukciou a ponúka uby-
tovanie v elegantne zariadených izbách. Leží 
v časti Marina Centro, blízko do centra Rimín. 
Starostlivosť majiteľov určite zabezpečí vašu 
spokojnosť s pobytom v tomto hoteli. 
www.hotelvannuccirimini.it
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Rimini - Viserba

Rimini - Marina Centro

od 361 €
Stel la  d´Ital ia SSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » príjemný hotel, ktorý sa na-
chádza kúsok od pláže, v letovisku Viserba di 
Rimini. Výhodná ponuka s all inclusive barom 
a blízkosť k pláži sú tromfami tohto hotela. Na-
chádza sa na malom námestí, kde sa konajú rôz-
ne vystúpenia, ktoré môžete pozorovať rovno 
z okna vašej izby. 
www. hotelstelladitaliarimini.com

POLOHA » Viserba di Rimini • 60 m od pláže 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 
bar • výťah • parkovanie v priľahlých uličkách zdarma

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s 1-2 prístelkami • kli-
matizácia • trezor • TV • sprchový kút a WC • fén • WiFi 
(zdarma) • balkón alebo francúzsky balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obedy 
a večere s možnosťou výberu z 2 druhov 3-chodové-
ho menu • počas jedál ½ l vody a ¼ l vína na osobu 
a 1 nealko nápoj pre dieťa • počas dňa v čase od 12:00 
do 21:00 hod nápoje v hotelovom bare (voda, nealko, 
čaj, káva s mliekom, víno, pivo) • na pláži 2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu v cene 

POLOHA » Marina Centro • 180m od mora 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***L (vyššej kvality)

VYBAVENIE » recepcia • výťah • TV miestnosť • 
reštaurácia • terasa • WiFi pri recepcii (za poplatok) • par-
kovanie (rezervácia, za poplatok) • malý bazén

UBYTOVANIE »2-lôžkové izby s možnosťou prístelky pre 
1-2 osoby • klimatizácia • trezor na izbe (zdarma) • TV • kú-
peľňa so sprchovým kútom, WC • sušič na vlasy • balkón • 
na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu v cene

STRAVOVANIE » polpenzia • plná penzia za príplatok • 
raňajky formou bufetu • obedy a večere s možnosťou výbe-
ru z 2 druhov 2-chodového menu, šalát, ovocie alebo de-
zert, ½ l vody a ¼ l vína na osobu

Cenník > 365

Vannucci SSS

HOTEL

Cenník > 363



NÁŠ NÁZOR » malý hotel Luciana vám pri-
nášame ako cenovo veľmi výhodnú ponuku 
zahŕňajúcu dieťa zdarma, plážový servis a all in-
clusive bar s nápojmi počas dňa. Leží v častiBel-
lariva, blízko do centra Rimín, kam sa poľahky 
dopravíte miestnou autobusovou dopravou. 
www.koala.sk
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T A L I A N S K O

Rimini - Bellariva   

Rimini - Rivazzura

od 340 €

od 279 €
Oasi  del  Mare SSS

HOTEL

Luciana SSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » výhodná cenová ponu-
ka tohtoročnej novinky vás určite zaujme. 
Prežite pokojnú rodinnú dovolenku a oddých-
nite si na neďalekej slnkom zaliatej pláži. Keď 
bude slnko zapadať, môžete sa vydať za živým 
rytmom centrom mesta Rimini.
www.oasidelmare.com

POLOHA » Rivazzura di Rimini • iba 150 m od mora 
• 5 km centrum mesta Rimini

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • vnútorný bar 
• výťah • TV miestnosť • WiFi • vonkajšia terasa s pose-
dením • parkovanie v okolí resp. 300 m za poplatok 
(bez rezervácie) • akceptácia zvierat (za poplatok) 

UBYTOVANIE » účelne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky pre 1-2 osoby • klimatizácia 
v cene • TV • kúpeľňa s WC a sprchovým kútom • bal-
kón alebo terasa • na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu v cene

STRAVOVANIE » plná penzia s nápojmi • raňajky 
formou bufetu • obedy a večere formou 3-chodové-
ho menu vrátane šalátového bufetu a nápojov (¼ l 
vína a ½ l vody na osobu)

POLOHA » Bellariva di Rimini • 170 m od mora

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • bar • výťah • TV 
miestnosť • WiFi pripojenie zdarma • vonkajšia terasa 
s posedením • parkovanie v priľahlých uličkách zdarma

UBYTOVANIE »2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
pre 1-2 osoby • klimatizácia v cene • TV • kúpeľňa s WC 
a sprchovým kútom, sušič na vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • na obe-
dy a večere 3-chodové menu, šalát, ¼ l vína, ½ l vody 
• nápoje 10:00 - 20:00 hod (voda, nealko, čaj, káva, 
víno, pivo) • na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu

Cenník > 363
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NÁŠ NÁZOR » ak hľadáte hotel s dobrou 
stravou a výhodným nápojovým koncep-
tom, sústreďte pozornosť na hotel Viscount. 
Nachádza sa v obľúbenom stredisku Riccione 
iba pár krokov od piesočnatej pláže. Aktívnym 
klientom hotel ponúka možnosť vypožičať si 
bicykle zdarma a užiť si tak naplno nekonečnú 
pobrežnú promenádu.
www.hotelviscount.com
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Riccione

Riccione

od 300 €
Napoleon SSs

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » už pri vstupe do hotela si vás 
svojim úsmevom získa jeho milý majiteľ. No 
o kvalitných službách sa presvedčíte i v reštaurácii, 
kde vám s láskou pripraví rôzne špeciality. Obcho-
díky a bary máte na skok, k tomu využijete vstup 
do aquaparku zdarma. Dobrá kvalita služieb za ne-
skutočnú cenu - stretneme sa v Riccione?
www.hotelnapoleonriccione.it/

POLOHA » Riccione • pláž 80m • pri Marano s barmi 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » recepcia • výťah • reštaurácia • bar • vonkaj-
šia terasa • WiFi (zdarma) • trezor na recepcii (zdarma) • pár 
parkovacích miest zdarma (bez rezervácie vopred)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
pre 1-2 osoby • klimatizácia v cene • TV • kúpeľňa so spr-
chou a WC • balkón alebo terasa • na pláži 2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu v cene

STRAVOVANIE » plná penzia • raňajky formou bufetu • 
obedy a večere s možnosťou výberu z 2 druhov 2-chodo-
vého menu, zeleninový a ovocný bufet, ½l vody, ¼ l vína 
a ¼ l piva alebo nealka na osobu • k večeri dezert 

AQUAPARK » neobmedzený vstup do vodného par-
ku Beach Village 250m od hotela (bazény, tobogany, 
animácie, plážový volejbal) 

POLOHA » Riccione • iba 150 m od piesočnatej pláže

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » recepcia • TV miestnosť • reštaurácia • 
bar • vonkajšie posedenie • WiFi pri recepcii zdarma • vý-
ťah • 200 m parkovanie (za poplatok, možnosť rezervácie)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
pre 1 - 2 osoby • klimatizácia (v cene) • TV • trezor (zdar-
ma) • kúpeľňa so sprchou, WC • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obedy 
a večere výber z 2 druhov 3-chodového menu, šalát, 
voda, víno • nápoje 11:00 - 21:00 hod (voda, nealko, 
káva, víno) • na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu

Cenník > 363

Viscount SSs

HOTEL

Cenník > 364

vstup do aquaparku zdarma
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VALLETTA

Mellieha Bay

Marfa
Cirkewwa

M
A
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A

M A L T A
 rozloha 316 km2

 počet obyvateľov 425 000

 hlavné mesto Valleta

 mena euro

Mellieha Bay - to je názov pre pestré 
prázdniny plné zážitkov. Mnohotvár-
nosť krajiny, nádherné pobrežie, čisté 
a jedinečné pláže, srdeční ľudia a služby 
na skvelej úrovni – to sú dôvody pre jej 
návštevu. Dnes zátoku Mellieha Bay vy-
hľadávajú turisti z celého sveta hlavne 
kvôli jej nádhernej a súčasne najdlhšej 
piesočnatej pláži na ostrove. Ponúka-
me vám tu aj náš mimoriadne obľúbe-
ný hotelový komplex Seabank. Mellieha 

je rozmanitým svetom, je ako pestrofa-
rebný vejár, ktorý ponúka neobyčajné 
množstvo možností. Či už hľadáte široké 
piesočnaté pláže alebo malé romantic-
ké zátoky, unikátny podmorský svet, his-
torické pamiatky alebo temperament 
a ruch dovolenkových centier. Pre svoju 
rôznorodosť si získa vašu priazeň a vy 
sa sem budete radi vracať. Na dohľad 
od populárnej Mellieha Bay leží „maltský 
raj“ - stredisko Marfa a malebná dedinka 

Mellieha Bay

Malta – to je prenádherná dovo-
lenka v srdci Stredomoria - drobný 
ostrovček s veľkými možnosťami. Je 
mimoriadne atraktívnym miestom 
na polceste medzi dvoma konti-
nentami, leží 93 km južne od Sicí-
lie a 288 km východne od Tuniska. 
Blízkosť severnej Afriky a tiež talian-
skej Sicílie vám umožní vychutnať 
si na tomto čarovnom kúsku zeme, 
ktorý obmýva krištáľovo priezračné 
more, atmosféru života rozdielnych 
kultúr.

Tisíce turistov z celého sveta sem lákajú vzrušujúce po-
brežné scenérie – krásne pláže, pôsobivé útesy s jasky-
ňami a pestrými podmorskými záhradami, úchvatne čisté 
priezračné more, kvalitný hotelový servis, ale aj mimoriad-
ne kultúrne bohatstvo a zaujímavý miestny kolorit. Pýši sa 
históriou dlhou takmer 7000 rokov. Na zemi vraj neexistuje 
iné miesto, kde by bolo možné na takom malom priestore 
vidieť také množstvo pozoruhodností zo všetkých období 
dlhých dejín ľudstva, od doby kamennej až po súčasnosť, 
ako na maltských ostrovoch. História vás na Malte sprevá-
dza na každom kroku – pôsobivé kultúrne pamiatky, veľko-
lepé paláce, vzácne pamiatky UNESCO – to všetko a ešte 
omnoho viac nájdete na 246 kilometroch štvorcových. 
Malta je najväčším prírodným múzeom pod holým nebom. 
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Teplota vzduchu 24° 29° 31° 33° 29° 25°

Teplota vody 22° 23° 24° 25° 24° 22°

Cirkewwa s nádhernou plážou Paradi-
se Bay. Toto miesto je útočiskom pre ro-
mantikov, rodiny s deťmi, pre ľudí, ktorí 
relax spájajú s kľudom a pohodou men-
ších dovolenkových sídiel. To, čo sem 
dnes priťahuje turistov, je vzácna kom-
binácia jedinečnej prírody, priaznivých 
klimatických podmienok ale predovšet-
kým neuveriteľné množstvo atrakcií, 
ktoré vás budú inšpirovať k prežitiu pre-
nádhernej dovolenky.
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t NÁŠ NÁZOR » Ramla Bay 
Resort je výnimočným dovo-
lenkovým sídlom, ktoré dávame 
do pozornosti aj tým náročnejším 
klientom. Prvotriedne služby tohto 
hotela pocítite od prvej chvíle 
vašej dovolenky. Príjemné pohod-
lie a komfort hotelového areálu sa 
v ňom vzácne spájajú s výhodnou 
polohou priamo na pláži s mier-
nym vstupom do mora. Ramla Bay 
je skutočne jedinečným miestom, 
ktoré ponúka okrem kvalitnej do-
volenky aj množstvo nezabudnu-
teľných vizuálnych zážitkov. V jeho 
areáli si pripadáte ako na Bali. 
Práve touto exotickou krajinou sa 
nechali inšpirovať architekti hotela. 
Ramla Bay je unikátnou záhradou 
nad hladinou mora. Je miestom 
pre skutočný, nefalšovaný oddych. 
Je miestom, ktoré ponúka výhľad 
na prekrásne okolie a malebné 
ostrovy Comino a Gozo. Na do-
volenku v hoteli Ramla Bay ne-
zabudnete – je exotickým rajom 
v blízkosti Melliešského zálivu s po-
hodovou maltskou atmosférou 
a vynikajúcimi službami.

www.ramlabayresort.com

Marfa

POLOHA » priamo na súkromnej pie-
sočnatej pláži • areál hotela je vzdialený 
od známeho letoviska Mellieha Bay s naj-
známejšou piesočnatou plážou na ostro-
ve cca 1 km (zdarma transfer do letoviska 
Mellieha Bay každý deň okrem nede-
le a sviatkov) • na severnej časti ostrova 
Malta v bezprostrednej blízkosti ostrovov 
Comino a Gozo

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » príjemne a štýlovo za-
riadená klimatizovaná vstupná hala s re-
cepciou • all inclusive bar s kaviarňou • 
tanečná sála a nočný bar • hlavná hote-
lová klimatizovaná reštaurácia s terasou • 
pool bar • lounge bar • internet (za po-
platok) •  minimarket • detský klub • hotel 
disponuje tromi bazénmi: dva bazény sú 
vonkajšie a jeden krytý • detský bazén • 

fitness centrum a relaxačné centrum • 
sauna a parná sauna (vstup len pre dospe-
lých) • stolný tenis • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • plážové 
osušky za poplatok • wifi na recepcii a na 
izbách  zdarma • medzinárodné hotelové 
animácie - večerné predstavenia so ži-
vou hudbou a zábavnými programami

UBYTOVANIE » komfortne  zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prí-
steliek • klimatizácia • telefón • TV • trezor 
na izbe (za poplatok) • minibar – jeho 
prvé naplnenie pri príchode je v cene • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón s príjem-
ným posedením • možnosť izieb s výhľa-
dom na more (za príplatok) • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • wifi na  
izbách zdarma

2 dospelí + 1 dieťa do 9 rokovod 1.433€
od 667 €

Ramla Bay Resort SSSSS

HOTEL

Cenník > 367

Resort & Spa
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas dňa • bohatá ponuka 
miešaných drinkov • ľahké studené 
a teplé občerstvenie vo vybraných 
hodinách počas dňa (snack, toasty, 
sendviče) • čaj, káva, koláče, sladké 
pečivo • v cene all inclusive jedenkrát 
počas pobytu lodný výlet na ostrov 
Comino • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma • zdarma vstup 
do suchej a parnej sauny a whirlpool 
• vodné bicykle a kanoe • profesionál-
ne hotelové animácie pre deti i do-
spelých •  miniklub pre deti od 4 -12 
rokov • transfer do letoviska Mellieha 
(každý deň okrem nedele a sviatkov)

AK
TÍVNA

dovolenka

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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starostnú dovolenku v mimo-
riadne obľúbenom hoteli, ktorý 
ponúka návštevníkom vysoko 
kvalitné all inclusive služby, výhod-
nú polohu pri najkrajšej a najväč-
šej piesočnatej pláži na ostrove 
a bohatý medzinárodný animačný 
program. Nechajte sa rozmaznať 
masážami, wellnessom či turec-
kým kúpeľom, ktorý osvieži telo 
i ducha. Prechádzka do centra 
strediska Mellieha je zárukou prí-
jemne stráveného večera. Príle-
žitosť na spoznanie rozmanitých 
krás tejto jedinečnej krajiny dávajú 
blízke ostrovy Gozo a Comino ako 
aj hlavné mesto Valletta. Príjmite 
naše pozvanie na nezabudnuteľné 
prázdniny na brehu mora v hote-
li Seabank. Prvotriedne ultra all 
inclusive služby, nadpriemerná 
starostlivosť zo strany personálu 
či bohatý program sú atribútmi, 
ktoré robia z tohto hotela jedného 
z vedúcich lídrov v danej oblas-
ti. Ak doplníte svoj dovolenkový 
program o zaujímové fakultatívne 
výlety, pobyt na Malte bude pre 
vás nezabudnuteľný.

www.seabankhotel.com

Mellieha Bay 

POLOHA » moderne zariadený hotel sa 
nachádza cca 30 m od známej piesočnatej 
pláže Mellieha Bay oddelenej len miestnou 
komunikáciou (ležadlá a slnečníky na pláži 
za poplatok) • cca 800 metrov  od historic-
kého centra mestečka Mellieha • možnosť 
výletov na ostrovy Comino a Gozo • cca 
25 km od hlavného mesta Valletta

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » štýlovo zariadená vstup-
ná hala s recepciou • klimatizácia • hlavná 
reštaurácia • bar • viacero reštaurácií a´la 
carte • bazén s terasou • malý detský ba-
zén so šmykľavkami • detské ihrisko • zá-
bavné centrum pre deti • wifi pripojenie • 
internetová kaviareň • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • minimarket • kader-
nícky salón • spa • nový vnútorný bazén 
• whirlpool • sauna • turecký kúpeľ • fit-

ness • stolný tenis • volejbal • stráženie detí 
(za príplatok) • obchodík so suvenírmi 

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
• klimatizácia • wifi • telefón • sat TV • sušič 
na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón s príjemným po-
sedením • možnosť prípravy kávy a čaju 
na izbe • možnosť rodinných izieb (za 
príplatok) • možnosť izieb s výhľadom na 
bazén (za príplatok) • práčovňa a sušiareň 
(za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré aj 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nápojov • bohatý výber predjedál, 
hlavných jedál a dezertov • počas dňa 
podávané vybrané alkoholické, mieša-

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.555 €
od 728 €

Seabank SSSSS

HOTEL

Cenník > 367

Resort & Spa
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né a nealkoholické nápoje • pivo, víno, 
koktaily •  bohatý snack počas dňa • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • 
medzinárodné animácie pre deti i do-
spelých • večerné i denné programy • 
večere v a´la carte reštauráciach: malt-
ská, azíjská, brazílska, orientálna, ta-
lianska (nutná rezervácia vopred) • pre 
deti je určená zábavná „Jungle reštau-
rácia“, kde sa podáva detské menu (nut-
ná rezervácia vopred) • plážové osušky 
za vratný depozit

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas 
mesiacov júl a august sa do hotelové-
ho animačného tímu začlení aj sloven-
sky hovoriaci animátor, ktorý sa postará 
o spríjemnenie chvíľ vášho dovolenkové-
ho pobytu. Klubová dovolenka je záru-
kou neopakovateľných dovolenkových 
chvíľ.

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » už samotný 
názov hotela pozýva hostí do do-
volenkového raja. Paradise Bay je 
skvelým prázdninovým domovom 
pre rodiny s deťmi a pre klientov, 
ktorí vyhľadávajú pokojný oddych. 
Hotelový areál vám poskytne to 
pravé útočisko pre regeneráciu síl, 
získa si vás a vy sa na tomto mieste 
budete môcť oddávať chvíľam za-
slúženého relaxu a pohody. Paradi-
se Bay má mnoho benefitov, ktoré 
z neho robia ideálny cieľ pre dovo-
lenkárov. To, čo sem dnes priťahu-
je turistov, je vzácna kombinácia 
pekného, pozvoľne sa zvažujúceho 
pobrežia so skvelými podmienkami 
pre kúpanie či už na hotelovej pláži 
alebo na vychýrenej pláži s jemným 
pieskom Paradise Beach. Letovisko 
Cirkewwa je malebné letovisko, 
ležiace na dohľad od kozmopolit-
ného strediska Mellieha Bay, ktoré 
patrí k najobľúbenejším a najkom-
plexnejšie vybaveným mestám 
na ostrove. Prijmite naše pozvanie 
na nezabudnuteľné prázdniny 
na brehu mora v hoteli Paradise 
Bay. 

www.paradise-bay.com

Cirkewwa

POLOHA » priamo na súkromnej pie-
sočnatej hotelovej pláži, vybavenej le-
žadlami a slnečníkmi (zdarma) • pláž je 
ocenená Modrou vlajkou a je prepoje-
ná s hotelom podchodom • cca 900 m 
od prekrásnej pláže Paradise Beach • 
areál hotela je vzdialený od známe-
ho letoviska Mellieha Bay cca 5 minút 
jazdy autobusom (autobusová zastáv-
ka v blízkosti hotela) • hotel sa nachádza 
v bezprostrednej blízkosti vyhľadáva-
ných ostrovov Comino a Gozo • 50 m 
od hotela je autobusová zastávka, 
z ktorej pravidelne premávajú spoje 
do Mellieha Bay, Vallety, Sliemy, Bugib-
by a pod.

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná 
hala s recepciou • 2 bary • hlavná hote-

lová reštaurácia „Il – Merill“ s panorama-
tickým výhľadom na more • snack bar • 
internet (za poplatok) • miestnosť s hra-
cími automatmi • biliard • minimarket • 
kaderníctvo • detský klub • detské ihris-
ko • konferenčná miestnosť • bazénový 
komplex pripomínajúci rybu pozostáva 
z troch bazénov, jeden z nich je určený 
pre deti • rozsiahly krytý plavecký ba-
zén s oddelenou časťou pre najmen-
ších • fitnes centrum • sauna, vírivka • 
tenisový kurt • stolný tenis • biliard • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na plá-
ži zdarma • na pláži profesionálna škola 
potápania Gold Palm pre začiatočníkov 
i pokročilých • wifi na recepcii zdarma, 
na izbách za poplatok

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s výhľadom na more 
s možnosťou jednej alebo dvoch príste-

2 dospelí + 1 dieťa  do 12 rokov od 971 €
od 436 €

Paradise Bay SSSSs

HOTEL

Cenník > 366

Resort & Spa
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liek • klimatizácia • telefón • TV • rádio • 
varná kanvica • žehlička a žehliaca do-
ska • chladnička • trezor (za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou a WC) • sušič na vlasy • priestranný 
balkón s posedením 

STRAVOVANIE » polpenzia plus - ra-
ňajky a večere formou švédskych sto-
lov s nápojmi • možnosť doobjednania 
all inclusive (za príplatok)

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne nealkoholické a alkoholic-
ké nápoje podávané v hotelovom 
režime • občerstvenie počas dňa • 1 
x za pobyt minibar naplnený vínom, 
pivom, džúsmi a vodou • hotelové 
animácie pre deti i dospelých 
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POLOHA » od historického centra mes-
tečka Mellieha, v ktorom sa nachádzajú vý-
borné reštaurácie, kaviarničky a obchodíky, 
delí hotel cca 400 m • vzdialenosť od pláže 
cca 950 m • najkrajšia piesočnatá pláž na 
ostrove Mellieha Bay s pozvoľným vstupom 
do mora vzdialená od hotela cca 950  m 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s barom • ka-
viareň • štýlová hotelová reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • priestranný vonkajší ba-
zén s oddelenou časťou pre deti je umies-
tený na terase s atraktívnym výhľadom • 
herňa • šípky • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne zdarma • wifi na recepci ako aj na izbách 
zdarma • obchodné centrum • trezor na 
recepcii (za poplatok) • nádherná a zároveň 
najväčšia piesočnatá pláž na ostrove Mel-
lieha Bay s pozvoľným vstupom do mora 
vzdialená od hotela cca 950 m - slnečníky a 
ležadlá (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne zrekonštru-
ované 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky s prekrásnym výhľadom na Stre-
dozemné more • klimatizácia • telefón • 
balkón s príjemným posedením • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sat 
TV • sušič na vlasy • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe (na vyžiadanie a za poplatok)

STRAVOVANIE » raňajky, možnosť pri-
platiť si polpenziu – večere formou švéd-
skych stolov, resp. možnosť doobjednania 
si all inclusive (za príplatok)

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • počas dňa podávané vybrané 
alkoholické a nealkoholické nápoje vo 
vyhradených hodinách • ľahké občer-
stvenie • ležadlá a slnečníky pri bazéne  
zdarma • wifi pripojenie zdarma

NÁŠ NÁZOR » najväčším lá-
kadlom našej novinky - hotela 
Panorama - je jeho skvelá poloha. 
Leží na jednom z najčarovnejších 
miest Malty - neďaleko najzná-
mejšej a najkrajšej pláže ostrova – 
povestnej Mellieha Bay a súčasne 
na dosah od centra obľúbeného 
letoviska. Stredisko Mellieha – to je 
názov pre prázdniny plné zábavy 
na najpríťažlivejšom pobreží ostro-
va. Prijmite naše pozvanie a ak sa 
budete chcieť zabaviť, nakúpiť si 
alebo si len tak užívať atmosféru 
príjemného maltského mestečka, 
akým Mellieha bezpochyby je, sta-
čí prejsť pár krokov a ostrov večné-
ho slnka vás uchváti. 

www.panorama-hotel.com

Cenník > 366
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 739 €
od 320€

Panorama SSSs

HOTEL

Mellieha Bay Wifi

zdarma
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POLOHA » priamo na brehu mora v blíz-
kosti dlhej známej piesočnatej pláže Mel-
lieha Bay • cca 1,5 km od historického 
centra mestečka Mellieha, kde sa nachá-
dzajú výborné reštaurácie, kaviarničky, bary 
a obchodíky

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostávajúci z viacerých elegantných 
ubytovacích častí zasadených do príjem-
nej exotickej záhrady • štýlovo zariadená 
vstupná hala s recepciou a zmenárňou • 
kaviareň s bufetom • lounge bar • nočný 
klub • priestranná hotelová reštaurácia s te-
rasou • obchodík so suvenírmi • bar na te-
rase • dva bazénové areály nachádzajúce 
sa na obidvoch stranách hotela: 2 veľké 
vonkajšie bazény a 2 detské bazény • det-
ské ihrisko • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na súkromnej hotelovej piesočnatej pláži 

(zdarma) • bowling • wifi zdarma

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej  prí-
stelky • klimatizácia • telefón • sat TV • sušič 
na vlasy • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • balkón • všetky izby majú 
výhľad na more

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov • možnosť doobjednania služieb all 
inclusive (za príplatok) 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • bohatý výber 
predjedál, hlavných jedál a dezertov 
• počas celého dňa podávané vybra-
né alkoholické a nealkoholické nápoje 
• snack počas dňa • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na hotelovej pláži zdarma 

M
ellieha Bay 
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NÁŠ NÁZOR » vynovený hotel 
so skvelou polohou na najzná-

mejšej piesočnatej pláži Mellieha 
Bay, v blízkosti ostrovov Comino 
a Gozo je ideálnym miestom pre 
dovolenkárov hľadajúcich pokoj 
a relax, rovnako ako aj pre všet-
kých tých, ktorí túžia po zábave. 
Stráviť pobyt v hoteli Mellieha Bay 
znamená viac ako len príjemne 
si oddýchnuť. Jeho komplexné 
vybavenie, kvalitné služby, zre-
konštruované izby, nádherné 
prírodné zázemie so súkromnou 
plážou, možnosť all inclusive 
služieb a v neposlednom rade sta-
rostlivosť hotelového personálu, 
vytvárajú predpoklady pre skutoč-
ne nezabudnuteľnú dovolenku.

www.melliehabayhotel.com

Cenník > 366

2 dospelí + 1dieťa do 12 rokovod 1.269 €
od 585 €

Mell ieha Bay SSSSS

HOTEL

Mellieha Bay
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 rozloha 56 542 km2

 počet obyvateľov 4 500 000

 hlavné mesto Záhreb

 mena chorvátska 
  kuna

Malinska je malebné turistické stredisko 
a prístav ležiaci na západnom pobre-
ží ostrova Krk. V súčasnosti sa stále viac 
a viac rozvíja a stáva sa z nej kvalitná do-
volenková destinácia. Svedčí o tom množ-
stvo luxusných víl s bazénmi, príjemných 
penziónov, apartmánov a kempov. Oku 
však ulahodia napríklad čarovné kosto-
ly a kláštory, ktoré zároveň patria medzi 
kultúrno-historické pamiatky. Malinska 
je však i miestom krásnych pláží a tiež je 
známa vďaka svojim liečivým kúpeľom.

Len 9 km od Crikvenice leží známe leto-
visko Novi Vinodolski. Ľudia sa tu venu-
jú predovšetkým pestovaniu vínnej révy 
a cestovnému ruchu. Novi, ako mu hovo-
ria domáci, patrí k vyhľadávaným letovis-
kám vďaka krásnym plážam s pozvoľným 
vstupom do mora a bohatým možnos-
tiam kultúrneho ale aj športového vyži-
tia. V romantických kamenných uličkách 
alebo priamo na plážovej promenáde 
nájdete mnoho obchodíkov, kaviarničiek 
a reštaurácií.

Oblasť Kvarneru sa so svojou turistickou 
tradíciou radí k najpoprednejším turis-
tickým oblastiam Chorvátska. Patria sem 
krásne ostrovy, ale predovšetkým perla 
Kvarnerského pobrežia – Crikvenica. Lie-
čebné domy, penzióny a hotely roztrúse-
né po celom letovisku, rozľahlé pieskové 
a kamienkové pláže pospájané pobrežnou 
promenádou Lungo Mare - to je Crikve-
nica. Iba 3 km južne od Crikvenice sa na-
chádza prímorské mestečko Selce. Je to 
pokojné letovisko s množstvom atrakcií.

Crikvenica
Selce

Novi 
Vinodolski

Krk - 
Malinska

Dôvodov, prečo ísť do Chorvát-
ska, môže byť určite na tisíce. Ho-
rúce leto, priezračné more, takmer 
panenská príroda, stovky ostrovov 
a ostrovčekov, prístavy pre jach-
ty a plachetnice, hotely, apartmány, 
malebné mestečká. To je len útržok 
z toho, čo táto neobyčajná krajina 
svojim návštevníkom ponúka. Pobre-
žie Jadranu dáva možnosť mať malú 
pláž na chvíľu len pre seba. Vzápätí 
môžete tento zážitok okoreniť vitali-
tou starobylých mestečiek. 

K najpôvabnejším oblastiam Chorvátska s jedinečnou kultúrou 
patrí Istria, ktorá je najväčším polostrovom severného Jadranu. 
Istriu charakterizuje členité pobrežie, kde na svojich návštevníkov 
čakajú pláže obkolesené zelenými borovicovými lesmi. K veľkej 
popularite istrijských letovísk prispievajú pestré rekreačné aktivity, 
od kúpania a opaľovania, až po rôzne športové aktivity.

A keď sa nasýtite mora a slnka, môžete si dovolenkové dni spestriť 
návštevou národného parku Brijuni, ktorý patrí pod správu mesta 
Pula. Nachádza sa juhozápadne od Istrie a tvoria ho 2 veľké ostro-
vy- Veli Brijun, Mali Brijun a 12 menších ostrovov. Nájdete tu bohatú 
prírodnú nádielku - safari park s voľne žijúcimi exotickými druhmi 
zvierat a pestro je zastúpená aj vegetácia s vyše 600 druhmi rast-
lín. Brijuni sú určené všetkým milovníkom chorvátskej prírody, ktorí 
majú chuť poznávať ďalšie nevšedné zaujímavosti. K popredným 
turistickým destináciám Chorvátska patrí aj oblasť Kvarneru, známa 
predovšetkým svojou kúpeľnou tradíciou - sem patria také perly 
ako Opatija a Crikvenica.

Istria a Kvarner

ZAGREB

Crikvenica
Rabac

Malinska

Umag

Selce
Njivice Novi Vinodolski

Istria
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Teplota vzduchu 24° 28° 32° 32° 29° 25°

Teplota vody 20° 23° 25° 25° 23° 20°

V nádhernom zálive na severovýchode Istrijské-
ho polostrova nájdete malebné letovisko Umag. 
Toto mestečko s bohatou históriou a s jedným 
z najkrajších jachtových prístavov na pobre-
ží Jadranu tvorí pomyselnú bránu do Európy. 
Už v období antiky si rímska šľachta zvolila toto 
miesto za svoje letovisko a neskôr oň bojova-
li germánske kniežatá, Byzantská aj Franská ríša. 
V období neskorého stredoveku sa Umag stal 
súčasťou Benátskej republiky až do 18.storo-
čia. Práve táto časť histórie mesta je hmatateľná 
v zachovaných renesančných a barokových be-
nátskych domoch, ktoré môžete obdivovať pri 
prechádzkach krásnym centrom Umagu. 

Rabac je známy predovšetkým čistým 
morom a kamienkovými plážami, za kto-
ré si mesto vyslúžilo ekologické ocenenie 
Modrá vlajka, ale aj nespočetným množ-
stvom športových aktivít, ktoré toto stre-
disko ponúka. Centrum mesta, ktoré je 
známe svojou promenádou Obala Tita, 
žije bohatým prázdninovým životom, kto-
rý vás pohltí. Nechajte sa zlákať pestrou 
ponukou reštaurácií s istrijskou kuchyňou, 
vôňou kávy z početných kaviarní a nevy-
nechajte typický chorvátsky "sladoled". 
Užite si v Rabaci pohodu horúcich letných 
dní a zažite neopakovateľnú dovolenku.

Ostrov Krk nájdete v Kvarnerskom zálive 
a patrí medzi najväčšie chorvátske ostro-
vy. Ako jeden z mála ostrovov v Chorvát-
sku je s pevninou spojený mostom. 
Obyvatelia na ostrove sa živia prevaž-
ne rybárstvom, námorníctvom, výrobou 
lodí a turizmom. My vám na ostrove Krk 
ponúkame letovisko Njivice. V minulosti 
rybárske mestečko, dnes obľúbené dovo-
lenkové miesto. Charakterizujú ho krás-
ne pláže, výnimočne modré more a sýto 
zelené borovicové lesy. Njivice ponúka-
jú pokojnú dovolenku plnú horúcich dní 
a slnka v objatí tyrkysového mora.

Rabac Krk - Njivice Umag 
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NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, 
že neobyčajný komplex hotelov 
Hedera a Mimosa v letovisku Rabac, 
ktoré je nazývané aj „perlou“ kvarner-
ského pobrežia, sa u vás teší veľkej 
obľube a našiel si tak stabilné miesto 
v našej letnej ponuke. Predstavte si 
nekonečné zelené háje a v ich objatí 
rozprávkovú zátoku Maslinica, kde našli 
svoje miesto jedinečné hotely Hedera 
a Mimosa. Výnimočná poloha v náručí 
bohatej zelene a priamo pri prekrásnej 
kamienkovej pláži. Areál s množstvom 
športových a zábavných aktivít naprí-
klad v podobe člnu či kanoe. Očarí vás 
aj pôvabné mestečko Labin so svojím 
jedinečným výhľadom na celý záliv.

www.maslinica-rabac.com

POLOHA » komplex 3 hotelov (Mimosa, 
Hedera, Narcis) v zálive Maslinica • 50-80m 
od pláže • 300m od centra Rabacu 

VYBAVENIE » 2x recepcia • klimatizovaná 
reštaurácia • 2x bar • wifi (zdarma) • 2 vonkaj-
šie bazény a detský bazén • terasa • ležadlá 
pri bazéne a grill bare (zdarma) • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) • wellness 
(za poplatok) • stolný tenis • minigolf • ihriská 
• tobogan na pláži (za poplatok) • hotelové 
animácie • parkovisko (zdarma)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnos-
ťou až 2 prísteliek • izby s balkónom a orien-
táciou na more v h. Hedera (za príplatok) • 
izby s balkónom a orientáciou na more v h. 
Mimosa (za príplatok) • klimatizácia • chlad-

nička • telefón • sat TV • trezor • kúpeľňa so 
sprchou/vaňou a WC • sušič na vlasy 

STRAVOVANIE » polpenzia plus – raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov • po-
čas večere nápoj v cene (0,2l voda, džús, pivo 
alebo víno) • medzi 16.00 - 17.00 sa podáva 
káva alebo čaj a koláč • možnosť doobjed-
nania služieb all inclusive (za príplatok) 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy, ve-
čere formou švédskych stolov • lokál-
ne alko a nealko nápoje v AI bare v h. 
Mimosa (11:00-23:00) a v bare na pláži 
(10:00-18:00) • popoludní ľahký snack, 
káva, čaj, koláče, zmrzlina • klienti so 
službami all inclusive majú obedy a ve-
čere v hoteli Mimosa
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2 dospelí + 2 detiod 586 €
od 293 €

Hedera SSSS

HOTEL /  Mimosa SSSS 

HOTEL

Rabac

Cenník > 370
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Umag

POLOHA » súčasť prázdninového areálu 
Katoro 3km od mestečka Umag na severo-
východe Istrijského polostrova • areál priamo 
na pláži ocenenej Modrou vlajkou (ležadlá 
a slnečníky za poplatok) • v udržiavanom par-
ku • vzdialenosť apartmánov od pláže 100m 
až 400m v závislosti od typu apartmánu

VYBAVENIE » recepcia • hlavná reštau-
rácia • reštaurácia s rýchlym občerstvením 
pri pláži • snack bar na pláži • pizzeria pri ba-
zéne • kaviarne • vonkajší bazén s rozlohou 
1000m² • detský bazén • informačné cen-
trum • parkovanie v areáli • wifi a internetový 
kútik na recepcii (za poplatok) • supermarket 
• široký výber aktivít zdarma: streetbasketball 
• boccia • mini bowling • streľnica • stolný te-
nis • bežecká trať; aktivity za poplatok: teniso-

vé kurty s tenisovou školou • športové ihrisko 
• vodné športy a potápanie • plážový volejbal 
• jazdiareň • minigolf • požičiavanie bicyklov • 
detské ihriská • hotelový animačný program 
• miniklub pre deti 5-12 rokov

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štúdiá • apart-
mány s možnosťou 1-3 prísteliek (za prípla-
tok) • kuchynský kút so základnou výbavou 
• kávovar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s vaňou alebo sprchou a WC) • terasa alebo 
balkón • v apartmánoch pre 3 a viac osôb 
obývačka s rozkladacím gaučom (slúži ako 
prístelka) • sat TV • telefón

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov

NÁŠ NÁZOR » v príjemnom prázd-
ninovom rezorte Katoro, uprostred 

zelene borovíc a neďaleko malebné-
ho mestečka Umag sa nachádzajú 
apartmány Polynesia. Prinášame vám 
ich v kombinácii so službami polpen-
zie, čo iste ocenia všetci, ktorí chcú 
svoj čas venovať zábave, športovým 
aktivitám a zapájať sa do bohaté-
ho animačného programu. Zároveň 
oceníte útulné ubytovanie a dostatok 
súkromia. Lákadlom rezortu je okrem 
rozľahlého bazéna na brehu mora aj 
slávna tenisová škola a krásny detský 
bazén s fontánou, v ktorom si vaše 
deti užijú kopec zábavy. 

www.istraturist.com

Polynesia 
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2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 485 €
od 225 €

Polynesia SSS
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C HO R VÁ T S K O

NÁŠ NÁZOR » na ze-
lenom polostrove Kačjak ob-
klopenom šumiacim morom vám 
ponúkame rokmi overené ubytovanie 
v pavilónoch Kačjak. V príjemnom 
prostredí borovicového lesoparku si 
každý nájde svoj kúsok pláže, od prí-
rodných výbežkov cez upravené be-
tónové platne až po kamienkovú pláž 
s miernym vstupom do mora určenú 
pre tých najmenších. O vašu celoden-
nú zábavu sa postarajú naši skúsení 
animátori, prípadne si môžete vybrať 
z bohatej ponuky miestneho športo-
vého centra. A keď sa nabažíte pláže 
a slnka, je tu pre vás pripravená zaují-
mavá ponuka fakultatívnych výletov.

www.jadran-crikvenica.hr

POLOHA » na polostrove Kačjak v bo-
rovicovom lesoparku • cca 5 km od ob-
ľúbeného mediteránskeho mestečka 
Crikvenica •  areál cca 100 m od kamienko-
vej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
prírodné betónové platne na slnenie

VYBAVENIE » centrálna budova s re-
cepciou • wifi pripojenie na recepcii • 
reštaurácia s letnou terasou a krásnym 
výhľadom na more • aperitív bar s tera-
sou • hudobné večery na letnej terase pri 
reštaurácii • mini market • TV miestnosť 
• parkovisko v areáli (zdarma) • tenisové 
kurty • stolný tenis • minigolf

UBYTOVANIE » dvojpodlažné pavilóny 

• jednoducho a účelne zariadené 2-lôž-
kové izby hotelového typu s možnosťou 
prístelky • väčšina izieb s balkónom • hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC)

 STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov, nápoj 
k večeri (0,2 l vína, piva alebo nealka)

KLUBOVÁ DOVOLENKA » športové 
a zábavné animácie pre všetkých dovo-
lenkárov pod vedením našich animátorov 
(počas prázdnin - júl, august) - rôzne sú-
ťaže, pohybové hry, uvoľňovacie cvičenia 
alebo aerobik • spoločenské hry • knihy 
pre deti a dospelých v slovenskom jazyku 
• detský miniklub
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2 dospelí + 2 deti od 286 €
od 143 €

Kačjak SSs

PAVILÓNY

Crikvenica

Cenník > 369
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Selce

POLOHA » v centre malebného le-
toviska Selce • len pár krokov od pro-
menády s množstvom kaviarní, 
reštaurácií, obchodíkov a samotného 
centra letoviska Selce • cca 100 m od ka-
mienkovo-pieskovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • Selce sú spojené 
s obľúbenou Crikvenicou pobrežnou 
promenádou Lungo Mare

VYBAVENIE » priestranná recepcia 
s posedením • trezor (za poplatok) • wifi 
na recepcii • klimatizovaná reštaurácia • 
a´la carte reštaurácia Rokan • letná tera-
sa s výhľadom na more • TV miestnosť • 
aperitív bar s kaviarňou a štýlovým pose-
dením • bohatá ponuka vodných špor-
tov na pláži - vodné lyže, bicykle, jazda 

na nafukovacom kolese ťahanom za mo-
torovým člnom (za poplatok) • minigolf 
• tobogan • parkovanie v areáli pavilónov 
(zdarma pre klientov hotela)

UBYTOVANIE » 2- lôžkové jednodu-
cho, ale účelne zariadené izby s mož-
nosťou prístelky • balkón • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou a WC) 

STRAVOVANIE » polpenzia –raňajky 
a večere formou švédskych stolov, nápoj 
k večeri (0,2 l vína, piva alebo nealka),

BONUS » požičiavanie rôznych špor-
tových potrieb • spoločenské hry pre 
deti i dospelých

NÁŠ NÁZOR » vyhľadávané 
pavilóny v atraktívnom prostredí 

v srdci Seliec, len pár metrov od pláže 
s miernym vstupom do mora. Svojou 
polohou, štandardom služieb a ochot-
ným personálom uspokoja menej 
náročnú klientelu, ktorá sa rozhodla 
stráviť svoju dovolenku v blízkosti 
mora, športových aktivít a zábavy. Pre-
chádzkou po pobrežnej promenáde 
sa dostanete do vyhľadávaného leto-
viska Crikvenica, kde môžete navštíviť 
morské akvárium so stredomorskou 
faunou a flórou a tropickými rybami. 
Pestrá ponuka fakultatívnych výletov 
vám umožní spoznať okolie tohto 
živého letoviska.

www.jadran-crikvenica.hr

Slaven 
S
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2 dospelí + 1dieťa do 10 rokovod 328 €
od 164 €

Slaven SSs

PAVILÓNY
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NÁŠ NÁZOR » obľúbené pa-
vilóny, roztrúsené na návrší 
uprostred zelene, sa nachádza-
jú v blízkosti živej promenády 
vedúcej do neďalekého centra 
Crikvenice, kde nájdete množstvo 
obchodov, kaviarničiek a reštau-
rácií s bohatou ponukou rybích 
a miestnych špecialít. Pavilóny Ad 
Turres ocenia najmä tí klienti, ktorí 
uprednostňujú dovolenku s nená-
ročným ubytovaním v atraktívnej 
kombinácii kamienkových pláží 
a vždy živého centra letoviska 
Crikvenica.

www.jadran-crikvenica.hr

POLOHA » na okraji vyhľadávaného 
letoviska Crikvenica • v nádhernom tera-
sovitom zelenom borovicovom lesopar-
ku • cca 200 – 600 m od pláže v závislosti 
od polohy pavilónu • prírodná kamienko-
vá pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá a slnečníky (za poplatok) • v cen-
tre letoviska aj mestská piesočnatá pláž 
(vstup za poplatok) s množstvom vodných 
atrakcií • pestrá ponuka fakultatívnych vý-
letov za prírodnými, historickými a kultúr-
nymi krásami Chorvátska

VYBAVENIE » priestranná recep-
cia • trezor (za poplatok) • klimatizovaná 
reštaurácia • vináreň • kaviareň s výhľa-
dom na more • wifi na recepcii • slad-

kovodný bazén s terasou na slnenie 
• TV miestnosť • parkovanie (zdarma) • 
v blízkosti tenisové kurty • vodné športy 
na pláži (za poplatok) - výber z vodných 
bicyklov, skútrov, jazda na nafukovacom 
banáne, kolese, padáku ťahanom za čl-
nom a iné

UBYTOVANIE » 2-lôžkové účelne za-
riadené izby s možnosťou prístelky • väč-
šina izieb s balkónom, resp. francúzskym 
balkónom • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a WC) 

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov, nápoj 
k večeri (0,2 l vína, piva alebo nealka)

Cenník > 368
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2 dospelí + 2 detiod 300 €
od 150 €

Ad Turres SS

PAVILÓNY

Crikvenica
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Crikvenica

POLOHA » neďaleko promenády vedú-
cej do centra letoviska Crikvenica • v blíz-
kosti kamienkovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora, vzdialenej cca 150 m • 
ponuka vodných športov na pláži - vod-
né skútre, vodné bicykle, jazda po mori 
na nafukovacom kolese, banáne alebo 
na padáku ťahanom za člnom (za popla-
tok) 

VYBAVENIE » klimatizovaná recep-
cia • klimatizovaná reštaurácia • aperitív 
bar • tanečná terasa s výhľadom na more 
• TV miestnosť • neďaleko hotela: teniso-
vé kurty • minigolf • multifunkčné športo-
vé ihrisko • detský kútik • wifi na recepcii 
(zdarma) • k dispozícii je otvorený bazén 
so slnečnou terasou a ležadlami v blíz-

kom komplexe pavilónov Ad Turres • pes-
trý hotelový animačný program počas 
celej letnej sezóny • parkovanie pri hoteli 
(zdarma)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové klimatizo-
vané vkusne zariadené izby s možnosťou 
prístelky, resp. 2-lôžkové klimatizované 
izby s výhľadom na more (za príplatok) • 
balkón • telefón • satelitná TV • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy) • minibar • trezor • 
wifi na izbách (zdarma) 

STRAVOVANIE » polpenzia –raňajky 
a večere formou švédskych stolov, nápoje 
k večeri v neobmedzenom množstve (lo-
kálne víno, pivo alebo džús) 

NÁŠ NÁZOR » hotel Omorika 
s vynikajúcou polohou v blízkosti 

promenády a pláže vám prinášame 
v elegantnom prevedení. Hotel prešiel 
rekonštrukciou, ktorá mu dodáva mo-
derný vzhľad, a tak sa zaradil medzi 
hotely, ktoré uspokoja aj náročnejších 
klientov. Kvalitné služby dopĺňa bazén 
susedných pavilónov Ad Turres, ktorý 
môžete využívať bez obmedzenia. Po-
zdĺž mora, po pobrežnej promenáde, 
máte na dosah obľúbené turistické 
mestečko Crikvenica. Hotel Omorika 
odporúčame tým, ktorí hľadajú kom-
bináciu kvalitných služieb a dynamic-
kého letoviska.
www.jadran-crikvenica.hr
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2 dospelí + 1 dieťa do 5 rokovod 558 €
od 279 €

Omorika SSSS

HOTEL
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NÁŠ NÁZOR » minuloročná novin-
ka v centre letoviska Selce sa ukázala 
ako dobrá voľba. Kombinácia príjem-
ného ubytovania, výbornej polohy 
neďaleko pláže a zároveň kvalitných 
hotelových služieb ponúka ideálne 
podmienky na prežitie vysnívanej 
dovolenky. Poteší vás i široká ponuka 
športových aktivít a výletov či naozaj 
bohatý výber barov a reštaurácií s ty-
pickými stredomorskými špecialitami. 
Nadšené budú aj deti, a to z detských 
ihrísk, veľkého toboganu a trampolín 
na miestnej pláži. Po dni strávenom pri 
mori sa môžete nechať hýčkať vo well-
ness centre, prípadne si užiť pokojnú 
prechádzku po promenáde.

www.hotel-selce.com

POLOHA » : hotel je situovaný v cen-
tre obľúbeného letoviska Selce • v bez-
prostrednej blízkosti obchodov, reštaurácií, 
kaviarní a barov • iba cca 50 m od kamien-
kovej pláže • prírodná kamienková pláž 
s detským ihriskom, šmykľavkou, tram-
polínou a možnosťou využitia vodných 
športov • pláž ocenená Modrou vlajkou • 
ležadlá a slnečníky (za poplatok)

VYBAVENIE » hotelová recepcia s ne-
pretržitou prevádzkou · reštaurácia · piz-
zeria na pobrežnej promenáde (10% zľava 
pre hotelových hostí) · kaviareň s terasou · 
aperitív bar · kozmetický a masážny salón 
· wellness centrum · wifi na recepcii (zdar-
ma) · trezor (za poplatok) · výťah · obchod 
so suvenírmi • parkovisko – obmedzený 

počet miest (zdarma) • hotel je plne klima-
tizovaný • široká ponuka vodných atrakcií 
a športov • potápanie • rafting • rybolov • 
požičovňa bicyklov • pestrá ponuka fakul-
tatívnych výletov 

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové izby 
typu klasik; 2-lôžkové izby typu štandard 
(za príplatok) s možnosťou 1-2 prísteliek;  
2-lôžkové izby typu štandard s orientáciou 
na more a s balkónom (za príplatok); vyba-
venie všetkých 3 typov izieb: klimatizácia • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič vlasov • telefón • sat TV 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou bohatých švédskych sto-
lov • nealko nápoj (voda, džús) k večeri
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2 dospelí + 1 dieťa do 10 rokovod 396 €
od 198 €

Selce SSSs
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Selce

POLOHA » v mestečku Selce na konci 
pobrežnej promenády s barmi s terasa-
mi, reštauráciami a kaviarničkami • cca 
100 m od čiastočne betónovej a čiastočne 
kamienkovej pláže s miernym vstupom 
do mora a bohatým výberom vodných 
športov, ako napríklad vodné bicykle, 
jazda na nafukovacom kolese či na padá-
ku ťahanom motorovým člnom, vodné 
skútre (za poplatok) • v blízkosti obľúbe-
ného letoviska Crikvenica s bohatým den-
ným aj nočným životom

VYBAVENIE » recepcia s denným ba-
rom • wifi na recepcii (zdarma) • klimati-
zovaná reštaurácia • aperitív bar • TV sála 
• bazénový komplex pred hotelom (vstup 
pre hostí hotela zdarma) • ležadlá a slneč-
níky (za poplatok) • parkovisko (za popla-

tok) • obchod so suvenírmi • hotelový 
animačný program pre deti i dospelých 
počas celej letnej sezóny • detský kútik 
• masáže • predajňa suvenírov • kaderníc-
ky salón • ambulancia • sauna

UBYTOVANIE » 2-lôžkové luxusne za-
riadené klimatizované, resp. 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • orientácia 
na morskú stranu • balkón (za príplatok) 
• telefón • sat TV • hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom na vla-
sy) • minibar • trezor • wifi

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov, nápoje 
k večeri v neobmedzenom množstve (lo-
kálne vína, pivo alebo džús)

NÁŠ NÁZOR » sympatický hotel 
Katarina vás privíta elegantnými 

izbami a štýlovými spoločenskými 
priestormi. Jeho poloha neďaleko 
živého centra Seliec ho robí ideál-
nym miestom pre tých, ktorí majú 
radi atmosféru rušných prímor-
ských letovísk. Krištáľovo čisté more, 
neďaleká čarokrásna pláž ocenená 
Modrou vlajkou a nádherný komplex 
bazénov s morskou vodou priamo 
na pobrežnej promenáde si určite 
získajú vašu priazeň. Svojou výhod-
nou polohou, atraktívnym okolím 
a mimoriadne kvalitnými službami 
istotne naplní vaše predstavy o do-
konalej dovolenke. 
www.jadran-crikvenica.hr

Katarina 
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2 dospelí + 1 dieťa do 5 rokovod 680 €
od 340 €
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NÁŠ NÁZOR » všetkých milov-
níkov ostrovnej dovolenky určite 
poteší opätovné zaradenie hotela 
Jadran, ktorý je súčasťou Njivice re-
zortu, do našej tohtoročnej ponuky. 
Tento hotel s fantastickou polohou 
priamo pri prekrásnych plážičkách 
ponúka ležérnu dovolenku v duchu 
ostrovnej pohody. Zapojte sa do vese-
lého animačného programu, alebo si 
vychutnajte svoje capuccino na terase 
hotelového lounge baru, z ktorého 
sa vám naskytne pohľad na neopa-
kovateľnú scenériu zálivu. Prežite tie 
najkrajšie dovolenkové chvíle práve 
s nami na ostrove Krk.

www.njiviceresort.com

POLOHA » na najväčšom chorvát-
skom ostrove Krk, v mestečku Njivi-
ce • priamo pri mori a na promenáde • 
len 200 m od centra mestečka Njivice 
• v bezprostrednej blízkosti hotela  krás-
ne kamienkové pláže v malých zátokách 
• platne na slnenie • pláž v campe Njivi-
ce (cca 500m od hotela) • pláže ocenené 
Modrou vlajkou za čistotu mora a kvalitu 
služieb 

VYBAVENIE » moderná recepcia •  tre-
zor •  lobby bar s terasou • wifi pripoje-
nie v spoločenských priestoroch hotela 
• dve klimatizované reštaurácie • lounge 
bar Jadran so štýlovou terasou priamo pri 
mori • pizzeria Bukaleta • lounge bar Pla-
va terasa s neopakovateľným výhľadom 
na Kvarnerský záliv • konferenčná miest-

nosť • TV miestnosť • kadernícky salón • 
suvenírový obchod • ambulancia • teniso-
vé kurty •  stolný tenis •  minigolf • ponu-
ka vodných športov na pláži (za poplatok) 
• celodenný hotelový animačný program •  
živá hudba a večerný program • hneď pri 
hoteli park s detským ihriskom, kaviarňou 
a pekárňou

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky • klimatizácia • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC, sušič na vlasy) • sat TV • telefón • 
wifi pripojenie • minibar • možnosť izieb 
s balkónom (za príplatok) • možnosť izieb 
s orientáciou na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou bohatých švédskych sto-
lov bez nápojov

S
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2 dospelí + 2 detiod 518 €
od 259 €

Jadran SSSs

HOTEL

Krk, Njivice

Cenník > 370



93

Krk, Malinska

POLOHA » v mestečku Malinska na seve-
rozápade ostrova Krk • 15 km od hlavného 
mesta ostrova • 500 m od centra Malinska 
• len 50 m od pláže • pláž čiastočne betó-
nová a čiastočne kamienková s pozvoľným 
vstupom do prírodného bazéna chráne-
ného od šíreho mora betónovými plátmi • 
možnosť bohatého výberu vodných špor-
tov (za poplatok) • po prímorskej 7 km dl-
hej promenáde (Rajská cesta) sa dostanete 
do oblúbeného strediska Njivice

VYBAVENIE » recepcia s denným barom 
• internetový kútik na recepcii • reštaurácia 
• aperitív bar • TV sála • wifi • prírodný bazén 
na pláži pred hotelom vybavený šmykľav-
kou a nafukovacími preliezkami - vhodný 
pre deti aj neplavcov • wellness • masáže • 
vírivka • obchod so suvenírmi • solárium • 

kadernícky salón • sauna • detské ihrisko • 
parkovanie pri hoteli

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandardné 
izby (balkón za príplatok), resp. 2-lôžko-
vé štandardné izby s možnosťou prístel-
ky • 2-lôžkové superior izby s možnosťou 
1 prístelky (priestorovo väčšie) s balkónom 
(za príplatok) • rodinné izby až pre 2 do-
spelých a 2 deti do 18r. - izba s obývacou 
miestnosťou a 2 kúpeľňami • vo všetkých 
typoch izieb - vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, WC, sušič na vlasy) • sat TV • 
trezor • minibar • klimatizácia

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky a ve-
čere formou švédskych stolov, nápoje k ve-
čeri v neobmedzenom množstve (lokálne 
pivo, voda alebo džús) • tematické večere

NÁŠ NÁZOR » vyberte sa s nami 
na ostrov Krk, do príjemnej oblasti 

Malinska! Očarí vás nádherné priezrač-
né more a úchvatná príroda, ktorej 
základ tvoria borovicové lesy. Našimi 
odborníkmi starostlivo vybratá novinka 
hotel Malin, vás privíta svojou priateľ-
skou rodinnou atmosférou a kvalitný-
mi 4* službami. Na pláž je to na skok 
a od hotela ju oddeľuje len stromo-
radie pínií. Večer sa o vašu zábavu 
postará živá hudba v reštaurácii Mulino 
priamo na pláži. Ak zatúžite po ruchu 
živšieho letoviska, navštívte neďaleké 
Njivice. Čaká vás príjemná prechádzka 
po prímorskej promenáde. To všetko 
v súlade s nedotknutou prírodou tak 
typickou pre tento ostrov.
www.hotelmalin.com

M
alin 

S
S

S
S

Cenník > 372

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 694 €
od 347 €

Malin SSSS
HOTEL
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POLOHA » hotelový rezort Novi Resort & 
Spa priamo pri pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • na okraji mestečka Novi Vinodol-
ski • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma (ob-
medzený počet)

VYBAVENIE » hlavná hotelová budova 
The View s recepciou • wifi v spoločenských 
priestoroch • 5 *reštaurácia ENJOY (pre 
klientov hotela) • 4 * reštaurácia GOLDEN 
(pre klientov ubytovaných v apartmánoch) 
• lobby bar a lounge SKY bar s bazénom 
na panoramatickej terase • moderný loun-
ge bar a bazén SPLASH s ležadlami a bal-
dachýnmi • nočný luxusný lounge bar 
EIGHT s letnou terasou s výhľadom na more 
• bazénový komplex SEA BREEZE s pool 

a snack barom • Kids Town - detské mes-
tečko s bazénmi, ihriskami, vnútornými 
a vonkajšími priestormi na hranie na plo-
che 4 000 m² s reštauráciou a cafe barom 
• Novi SPA centrum (od 02.07. do 20.08. po-
platok za vstup) - bazény s morskou vodou 
a vodnými atrakciami • vírivky • turecké 
kúpele, sauny • relaxačné priestory a letná 
terasa s výhľadom na more • ležadlá pri ba-
zénoch • LAZY Spa Lounge bar • reštaurácia 
BALANCE s ponukou zdravých jedál • fitnes 
centrum • rôzne thalasso a hydro terapie, 
thajské masáže, kozmetické služby (za po-
platok) • strážené parkovanie (za poplatok) 
• nákupná galéria • korzo • počas prázdnin 
(júl, august) hotelové animácie
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2 dospelí + 2 detiod 600 €
od 300 €

Novi Vinodolski

NÁŠ NÁZOR » prijmite naše po-
zvanie do nevšedného komplexu 
Novi Resort & Spa. Tento dovolenkový 
raj má vynikajúcu polohu priamo pri 
prekrásnej dlhej kamienkovej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. Novi 
Resort je postavený ako letné mesteč-
ko so spleťou uličiek, korzom, apart-
mánovými domčekami, lounge barmi, 
reštauráciami a panoramatickými 
terasami. Štýlové ležadlá a baldachýny 
priam pozývajú na pokojné vychutná-
vanie obľúbeného capuccina. Po zá-
pade slnka sú pripravené lounge bary 
s príjemnou hudbou, kde odporúča-
me ochutnať niektoré z lokálnych vín. 
Pre najmenších dovolenkárov je pri-
pravené detské mestečko Kids Town – 
oprávnene ho možno nazvať detským 
rajom. Impozantná budova najväčšie-
ho Spa centra v Európe s neskutoč-
ným výhľadom na tyrkysovú hladinu 
Jadranského mora vám doslova vyrazí 
dych. V cene vášho pobytu sú bazé-
ny s morskou vodou, jacuzzi, sauny 
a fitness. Tu zaručene zabudnete 
na každodenné starosti a pocítite, ako 
sa do vás vlievajú nové sily a radosť zo 
života. Neváhajte využiť našu skvelú 
ponuku a prežite dovolenku snov. 

www.novi.hr

Cenník > 371, 372

Novi  Resort  & Spa SSSSS

HOTEL A APARTMÁNY

Wellness & Spa
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UBYTOVANIE » v hoteli The View 5 *: 
junior suity - klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky (vhodnej pre 2 deti 
do 12 rokov) • orientácia na more (za príplatok) 
• balkón • sat TV • internet • minibar • kúpeľňa 
s vaňou a sprch. kútom a WC • sušič na vlasy 
• v apartmánoch typu de luxe a premium 
4 *: ubytovanie pre 2-5 osôb • 1-2 spálne • 
obývačka s  kuchyňou • klimatizácia • sat TV • 
telefón • trezor • internet • kúpelňa s vaňou/
sprchou a WC • sušič na vlasy • balkón/terasa

STRAVOVANIE » raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov; hostia hotela 
The View sa stravujú v 5 * hotelovej reštau-
rácii ENJOY (dress code), hostia apartmánov sa 
stravujú v 4 * reštaurácii GOLDEN

junior suite

Wellness & Spa
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CHORVÁTSKO Dalmácia

Je veľa dôvodov k návšteve Dal-
mácie. Vďaka veľkému počtu sl-
nečných dní, ľahkej dostupnosti, 
tyrkysovému moru, rôznorodým 
plážam a takmer nedotknutej 
prírode sa radí k najobľúbenej-
ším oblastiam Jadranu. Podma-
ní si vás aj dalmátska rafinovaná 
kuchyňa založená na lokálnych 
produktoch. Prijmite naše po-
zvanie a spoznajte spolu s nami 
tento čarovný kút Chorvátska!

Zadar,  
Petrčane
Historické centrum mesta Zadar sa na-
chádza na polostrove chránenom vy-
sokými hradbami, ktorými sú chránené 
výnimočné pamiatky. Medzi najvýznam-
nejšie patrí monumentálna Rotunda 
sv. Donata z predrománskeho obdobia 
a Rímske fórum. Obdiv si zaslúži aj Morský 
organ, novodobá ikona mesta a architek-
tonický zázrak. Len 12km severne od Za-
daru, v príjemnom objatí pínií, nájdete 
prívetivé mestečko Petrčane s krásnou 
promenádou. Miesto ideálne na pokojnú 
rodinnú dovolenku.

Vodice
Sú jedným z najobľúbenejších leto-
vísk Dalmácie. Dlhé večerné prechádzky 
po promenáde, diskotéky, bary a reštau-
rácie, ale aj krásne okruhliakové pláže, bo-

hatý kultúrny program, atmosféra uličiek 
starého mesta a výhľad na blízke ostrovy - 
to všetko sú Vodice. 

Murter
Malebný ostrov Murter sa nachádza v ob-
lasti ostrovov Šibenskej riviéry, neďale-
ko chorvátskej pevniny, s ktorou ho spája 
most. Ponúka viacero typov pláží od ma-
lých romantických prírodných zálivov až 
po turistami najvyhľadávanejšiu pláž Sla-
nica pri mestečku Murter. 

Biograd 
na Moru
Toto pôvabné letovisko nájdete 25km juž-
ne od Zadaru. Z jeho promenády je neza-
budnuteľný pohľad na jednu z najkrajších 
úžin na Jadrane – Pašmanský kanál. Mes-
tečko s moderným jachtovým prístavom 
a efektným podmorským osvetlením 
je výborným východiskovým bodom 
na návštevu blízkych národných parkov 
Krka a Kornati.

Primošten
Romantické mesto Primošten nájdete 
28km južne od Šibenika na dvoch su-
sediacich polostrovoch. Na jednom leží 
historické jadro mesta Primošten, druhý, 
zelený a lemovaný krásnymi plážami je 
centrom miestneho cestovného ruchu. 

 rozloha 56 542 km2

 počet obyvateľov 4 500 000

 hlavné mesto Záhreb

 mena chorvátska 
  kuna

Omiš,  
Ruskamen
Charakteristickou črtou Omišu je prekrás-
na piesočnatá pláž a kaňon rieky Cetina, 
ktorá sa zahryzla do skál pohoria Bioko-
vo. Vytvorila tak výnimočnú scenériu, 
ktorá nenechá žiadneho návštevníka ľa-
hostajným. Len 7km južne od Omišu sa 
nachádza turistické stredisko Ruskamen 
s krásnou kamienkovou plážou. 

Baška Voda, 
Baško Polje
Letovisko Baška Voda je miestom pô-
sobivých kontrastov, miestom, kde ma-
jestátne pohorie Biokovo ostro zostupuje 
k morskej hladine, kde belostné pláže 
chráni tieň zelených pínií. Spolu s neďale-
kým letoviskom Baško Polje patria medzi 
najobľúbenejšie na Makarskej riviére.

Hvar-Jelsa, 
Vrboska
Harmonické prepojenie prírodných krás 
a histórie vás bude na ostrove Hvar spre-
vádzať na každom kroku. Obľúbené le-
toviská Jelsa a Vrboska, popretkávané 
malebnými uličkami, sú typickými ostrov-
nými mestečkami s priateľskou atmo-
sférou. Ak hľadáte pokoj v objatí prírody, 
nájdete ho na ostrove Hvar. 

Korčula, 
Orebič
Lákadlom pre návštevníkov ostrova Kor-
čula je okrem pláží a píniových lesov aj 
romantická atmosféra hlavného mesta. Tú 
dotvára jedinečná renesančná architek-
túra starobylých kostolov, trh s lokálnymi 
výrobkami v miestnom prístave a nepre-
hľadná spleť úzkych uličiek lemovaná ob-
chodíkmi a tavernami. Najkrajší výhľad 
na Korčulu v svetle zapadajúceho slnka je 
z oproti ležiaceho mesta Orebič. Toto le-
tovisko sa nachádza v juhozápadnej časti 
polostrova Pelješac na úpätí vápencové-
ho pohoria, v oblasti s krásnymi plážami 
a čistým morom. 
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POLOHA » priamo pri pláži a na prí-
morskej promenáde vedúcej do cen-
tra mesta Zadar • v pokojnom prostredí 
a pritom len cca 10 minút chôdze od his-
torického centra • okruhliaková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) • sprchy 
a toalety na pláži • reštaurácie, obcho-
díky a kaviarne s otvorenými terasami 
v blízkosti hotela

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná hotelová reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • bar • štýlová vináreň 
s bohatou ponukou kvalitných vín • von-
kajší bazén pre plavcov a detský bazén 
• lehátka a slnečníky pri bazéne (zdar-
ma) • tenisové kurty, minigolf a volejba-
lové ihrisko • wifi pripojenie na internet 

na recepcii a v spoločenských priesto-
roch • kadernícky salón • masážny salón 
• hotelové parkovisko • kongresová sála 
• požičovňa áut • ideálna poloha hote-
la na spoznávanie historických a kultúr-
nych pamiatok mesta Zadar a národných 
parkov Krka a Kornati

UBYTOVANIE » moderné príjemne 
zariadené klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • izba s orien-
táciou na more (za príplatok) • balkón 
• telefón • chladnička • sat TV • trezor • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • sušič na vlasy 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov v hlavnej hotelovej reštaurácii

NÁŠ NÁZOR » predstavujeme 
vám novinku na Zadarskej riviére, 

o ktorej sme presvedčení, že sa u vás 
stretne s pozitívnym ohlasom. Hotel 
Kolovare má ideálnu polohu, ktorá 
priam nabáda k dlhým večerným 
prechádzkam po promenáde Lungo-
mare na nábreží malebného centra 
Zadaru. Vysoké pínie kopírujú nád-
hernú pláž pod hotelom, čím tvoria 
ideálne a bezpečné miesto pre detské 
hry priamo na brehu mora. Hotel je 
povestný prvotriednou reštauráciou 
a vlastnou útulnou vinárňou, kde si 
môžete dopriať kvalitné chorvátske 
aj svetové vína. Príjemne zariadené 
moderné izby a prívetivý personál 
len umocňujú už tak dobrý pocit zo 
správneho výberu vašej dovolenky.  

www.hotel-kolovare.com

Kolovare 
S
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Cenník > 376

Zadar

2 dospelí +1 dieťa do 12 rokov od 680 €
od 340 €

Kolovare SSSS

HOTEL



98

C HO R VÁ T S K O

POLOHA » hotel Kornati a susedné ho-
tely Ilirija a Adriatic (v našej ponuke hotely 
Kornati a Adriatic) nájdete v letovisku Bio-
grad na Moru v tesnej blízkosti pobrežnej 
promenády • vzdialenosť od kamienkovej 
pláže cca 80 m, cca 500m od pláže Soline • 
5 minút pešo od centra letoviska s kaviar-
ňami, obchodmi, reštauráciami a barmi

VYBAVENIE » štýlová vstupná hala 
s recepciou • caffé bar • zmenáreň • tre-
zor (za poplatok) • klimatizovaná hotelová 
reštaurácia • 2 výťahy • wellness v hote-
li Ilirija • kozmetický a kadernícky salón • 
vonkajší vyhrievaný hotelový bazén so 
sladkou vodou a s jacuzzi pri hoteli Adria-
tic (časť bazéna vyhradená pre deti) • ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • internetové pripoje-
nie na recepcii a v Lavender bare (zdarma) 
• parkovisko (za poplatok) • stolný tenis • 

plážový volejbal • cyklistická a joggingo-
vá trať • detské ihrisko • hotelový animačný 
program pre deti • aqua aerobik v hotelo-
vom bazéne • hotelová okruhliaková pláž 
- slnečníky a ležadlá (za poplatok) • sprchy 
na pláži • bohatý kultúrny program v meste 
Biograd • okolie vhodné na turistiku a cyk-
loturistiku • súkromné školy potápania

UBYTOVANIE » moderne a komfort-
ne zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi 
na izbách (za poplatok) • chladnička • trezor 
(za poplatok) • telefón • vlastné príslušen-
stvo (sprcha alebo vaňa, WC, sušič na vlasy) 
• možnosť izieb s balkónom a orientáciou 
na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou bohatých švédskych sto-
lov bez nápojov v hotelovej reštaurácii 
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2 dospelí + junior do 17 rokovod 544 €
od 272 €

Biograd na Moru

NÁŠ NÁZOR » názov tohto štýlo-
vého hotela je inšpirovaný blízkym 
národným parkom Kornati. A naozaj, 
priamo z pohodlia vašej hotelovej 
izby alebo hotelovej terasy sa môže-
te kochať pohľadom na jeho južné 
ostrovy. Hotelový prístav, poloha blíz-
ko centra malebného mesta Biograd 
na Moru a zároveň v objatí prírody 
robia z tohto hotela jedinečné miesto. 
Hotel na okraji promenády a neďaleko 
centra a zároveň pláže ocenenej Mod-
rou vlajkou vám ponúka maximálny 
komfort a príjemnú atmosféru, ktorá 
je preň typická. Odpočinok si môžete 
dopriať aj vo wellness centre na po-
slednom poschodí hotelovej budovy 
Ilirija. 

www.ilirijabiograd.com

Cenník > 375

Kornati SSSS

HOTEL

D
O

M

ÁCE ZVIERA

povolenéWellness & Spa
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POLOHA » hotel Adriatic a susedné ho-
tely Ilirija a Kornati nájdete v letovisku Bio-
grad na Moru v tesnej blízkosti pobrežnej 
promenády a pláže • asi 30 m od plavecké-
ho mestského bazéna a kamienkovej pláže 
• 5 minút pešo od centra letoviska 

VYBAVENIE » recepcia • caffé bar • zme-
náreň • trezor (za poplatok) • klimatizova-
ná hotelová reštaurácia • Lavender bar • 
wellness v hoteli Ilirija • sauna • fitnes • koz-
metický a kadernícky salón • vonkajší vy-
hrievaný hotelový bazén so sladkou vodou 
a s jacuzzi (časť bazéna vyhradená pre deti) 
• ležadlá pri bazéne (zdarma) • interneto-
vé pripojenie na recepcii a v Lavender bare 
(zdarma) • parkovisko (za poplatok) • stolný 
tenis • plážový volejbal • detské mini ihrisko 
• hotelový animačný program • škola pláva-

nia pre deti • hotelová okruhliaková pláž - 
slnečníky a ležadlá (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne a komfort-
ne zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi 
na izbách (za poplatok) • chladnička • trezor 
(za poplatok) • telefón • vlastné príslušen-
stvo (sprcha alebo vaňa, WC, sušič na vlasy) • 
balkón (za príplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou bohatých švédskych sto-
lov bez nápojov v hotelovej reštaurácii 

WELLNESS V CENE » klienti hotela 
Kornati aj Adriatic môžu na najvyššom 
poschodí hotela Ilirija zdarma využívať: 
vírivku • relaxačnú zónu • fínsku saunu • 
infračervenú saunu • fitnes

NÁŠ NÁZOR » v dizajne hotela 
Adriatic sa výrazne prejavuje le-

vanduľa vo farbách aj vôňach a in-
špirácia životom starých Rimanov 
v ležérnom štýle Lavender baru. Hotel 
Adriatic prekvapí každého návštevní-
ka mladistvou a uvoľnenou atmosfé-
rou, s ktorou sa stretnete na každom 
kroku, ale najmä v štýlovom Lavender 
bare na úrovni pobrežnej promenády. 
Tu môžete za zvukov kvalitnej hud-
by nerušene leňošiť na pohodlných 
matracoch a vankúšoch, obklopení 
zeleňou pínií a vôňou levanduľových 
záhonov. Vo wellness centre v sused-
nom hoteli Ilirija si vychutnáte zaslú-
žený odpočinok s výhľadom na more 
a na národný park Kornati. 

www.ilirijabiograd.com

Adriatic 
S

S
S

s

Cenník > 375

Biograd na Moru

2 dospelí + junior do 17 rokovod 532 €
od 266 €

Adriat ic SSSs

HOTEL

D
O

M

ÁCE ZVIERA

povolené Wellness & Spa
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POLOHA » hotel sa nachádza priamo 
na najkrajšej piesočnatej pláži ostrova 
Murter s prímesou okruhliakov • v po-
kojnom zálive Slanica • leží na severozá-
padnom pobreží ostrova Murter oproti 
ostrovu Kornati • je vzdialený 1,5 km 
od centra mestečka Murter • 21km se-
verne od Vodíc • jedinečná príležitosť 
využiť pestrú ponuku fakultatívnych 
výletov a zaujímavých exkurzií ako na-
príklad lodný výlet do národného parku 
Kornati alebo výlet minibusom do zná-
meho Šibenika či na vodopády Krka 
v národnom parku 

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • klimatizovaná hotelová reštaurá-
cia • vonkajší bazén s morskou vodou 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • wifi 
pripojenie na internet na recepcii ho-
tela (zdarma) • trezor na recepcii hotela 

(zdarma) • plážový volejbal • stolný te-
nis • 2 tobogany (za poplatok) • badmin-
ton • šípky • tenisové kurty v blízkosti 
hotela (za poplatok) • ležadlá a slneční-
ky na pláži (za poplatok) • parkovisko pri 
hoteli (za poplatok)

UBYTOVANIE » jednoducho zariade-
né klimatizované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • balkón • 
orientácia na morskú stranu (za prípla-
tok) • kúpeľňa so sprchovacím kútom 
a WC, sušič na vlasy • sat TV • chladnič-
ka • telefón 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov v hotelovej reštaurácii

S
S

S
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2 dospelí + 2 deti od 504 €
od 252 €

Murter

NÁŠ NÁZOR » hotel Colentum je 
obľúbený najmä vďaka výnimočnej 
polohe priamo pri vyhľadávanej pláži 
Slanica neďaleko mestečka Murter. Po-
kojný záliv v tieni borovíc a nádherný 
výhľad na národný park Kornati s jeho 
ostrovmi a ostrovčekmi vytvárajú 
hotelu krásnu prírodnú kulisu. V rámci 
množstva hotelových služieb je vám 
k dispozícii okrem iného aj bazén 
s morskou vodou, stolný tenis a plážo-
vý volejbal. Na prechádzku či cyklotúru 
sa dajte zlákať pobrežnými chodníkmi 
a cyklotrasami. Stojí za to preskúmať aj 
nevšednú krásu tunajšieho podmor-
ského sveta počas potápania pri neďa-
lekom ostrove. Výber hotela Colentum 
je zárukou príjemnej dovolenky v krás-
nom prostredí ostrova Murter.

www.hotel-colentum.com

Cenník > 374

Colentum SSS

HOTEL
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POLOHA » v Petrčane cca 12 km od Za-
daru • na prírodnom polostrove priamo 
pri pláži • okruhliaková pláž a dláždené 
terasy • cca 150 m od hotela kamienko-
vá mestská pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok)

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a aperitív barom • elegantná hlavná 
reštaurácia • vonkajší bazén s hydroma-
sážou a detský bazén • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • pool bar s terasou • predajňa 
suvenírov a minimarket • wifi v spoločen-
ských priestoroch (zdarma) • internetový 
kútik (za poplatok) • pizzeria-grill • dalmát-
ska konoba Pinija • letný bar • cukráreň 
• zmenáreň • parkovanie v areáli (zdarma) 
• detské ihrisko • minigolf (za poplatok) 
• tenisové kurty (za poplatok) • stolný te-
nis, biliard, fitness • petang • multifunkčné 

ihrisko • wellness (vstup za poplatok)

UBYTOVANIE » moderné klimatizova-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1alebo 2 
prísteliek (rozlohou väčšia izba) • možnosť 
izieb s balkónom (za príplatok) • izby s bal-
kónom a orientáciou na morskú stranu 
(za príplatok) • telefón • chladnička • plaz-
mová sat TV • trezor • kúpeľňa so sprchou 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy

STRAVOVANIE » polpenzia – raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov, 1x týždenne dalmátsky večer • 
show cooking počas večere • obedy for-
mou švédskych stolov (za príplatok)

WELLNESS» Marea Wellness & Spa  
vstup za poplatok - v cene vstupu je 
fínska a parná sauna, jacuzzi, soľná 
miestnoť a relaxačná zóna; balíčky be-
auty & spa podľa cenníka 

NÁŠ NÁZOR » pobyt v hoteli 
Pinija v letovisku Petrčane je pre 

každého hosťa nezabudnuteľným zá-
žitkom. Už prostredie, v ktorom sa ho-
tel nachádza, píniový lesík priamo pri 
krásnej pláži, je balzamom na dušu. 
Ukrýva detské ihriská, štýlový lounge 
bar či volejbalové ihrisko. Hotel sa 
môže pochváliť aj krásnym vonkaj-
ším bazénom s rozľahlou terasou, 
s jedinečným výhľadom na more. 
Elegantne zariadené izby a moderné 
wellness centrum vytvárajú ideálne 
podmienky na odpočinok. Atmosféru 
ešte dokresľuje ústretový a milý hote-
lový personál. Hotel Pinija je jedno-
ducho zárukou dokonalej dovolenky 
v objatí prírody. 

www.hotel-pinija.hr

Pinija 
S

S
S

S
s

Cenník > 375

Petrčane

2 dospelí + 1 osobaod 558 €
od 279 €

Pini ja SSSSs

HOTEL
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POLOHA » necelé 3 km od centra mes-
ta Zadar (zabezpečené pravidelné auto-
busové spojenie - zastávka pred areálom) 
v blízkosti krištáľovo čistého mora a krás-
nej pláže •  areál priamo na pláži • súčasť 
hotelového komplexu Borik nachádzajú-
ceho sa uprostred zelene udržiavaného 
parku • pláže v areáli prírodné kamien-
kové, piesková pláž pred hotelom Funi-
mation • v Zadare množstvo kultúrnych 
podujatí a historických pamiatok

VYBAVENIE » klimatizovaná recepcia 
a zmenáreň (Donat I) • trezor na recepcii 
• vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • klimatizovaná reštau-
rácia (Donat II) • all inclusive bar v hoteli 
Donat I • bar na pláži (za poplatok) • par-
kovanie v areáli • tenisové kurty • ponuka 
vodných športov na pláži, ako napríklad 
potápanie, surfovanie, plavba na plachet-
nici (za poplatok) • prenájom športovísk 

(za poplatok) • miniklub a tvorivé dielne 
pre deti počas dňa • pestrý a zaujímavý 
animačný program pre deti i dospelých 
v predpoludňajších i popoludňajších ho-
dinách v sprievode hotelových animáto-
rov • vo večerných hodinách živá hudba 
na terase pri bazéne • jedinečná príleži-
tosť zúčastniť sa fakultatívnych výletov 
zo širokej ponuky: národné parky Krka 
a Kornati, výlety za poznaním mesta Nin 
- najstaršieho chorvátskeho kráľovského 
mesta (možnosť navštíviť Kostol sv. kríža, 
vyhláseného za najmenšiu katedrálu na sve-
te) alebo Splitu (návšteva starovekého Dio-
kleciánovho paláca - chránenej pamiatky 
UNESCO)

UBYTOVANIE » v hotelovej budove 
Donat I: 1- alebo 2-lôžkové útulne a účel-
ne zariadené klimatizované izby s mož-
nosťou 1 prístelky • balkón resp. terasa 
(za príplatok) alebo v hotelovej budove 

S
S
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2 dospelí + 2 deti od 544 €
od 272 €

Donat SSSs

HOTEL

Zadar

NÁŠ NÁZOR » klientmi obľú-
bený a vyhľadávaný hotel Donat 
(pozostávajúci z hotelových budov 
Donat I a II), s výbornou polohou 
priamo pri pláži, s bazénom a pes-
trým animačným programom, je 
predurčený pre strávenie dokona-
lej rodinnej dovolenky v jednom 
z najznámejších letovísk Dalmácie 
- v Zadare. Poloha hotela je ideálna 
na spoznávanie malebných zákutí 
mesta Zadar a blízkych národných 
parkov Krka a Kornati. S mestom 
je zabezpečené pravidelné spoje-
nie autobusmi a lodnými taxíkmi. 
Hotel, ktorý je súčasťou renomova-
nej hotelovej spoločnosti Falken-
steiner Hotels & Resorts, je vhodný 
pre všetky vekové kategórie a pre 
tých, ktorí sa chcú nechať roz-
maznávať službami all inclusive 
a hodiť starosti na chvíľu za hlavu. 
Rodiny s deťmi určite uvítajú mož-
nosť ubytovania v priestranných 
rodinných izbách za skvelú cenu 
a pestrý výber aktivít pod vedením 
hotelových animátorov. 

www.hotel-donat.com

Cenník > 375

Family Resort
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Donat II: 2-lôžkové útulne a účelne zaria-
dené klimatizované izby s možnosťou 1 
prístelky • balkón resp. terasa (za prípla-
tok) • priestranné klimatizované rodinné 
izby - 2 prepojené miestnosti pre 2 až 4 
osoby (za príplatok); vybavenie izieb: sat 
TV • vlastné sociálne zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou a WC, sušič na vlasy) 
• chladnička (len v rodinných izbách)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov • nealkoholické nápo-
je, pivo a víno miestnej výroby a teplé 
nealkoholické nápoje (káva, čaj) počas 
dňa v all inclusive bare (10:00-22:00) 
• vo vyhradených hodinách v all in-
clusive bare zmrzlina pre deti • detský 
klub a animácie pre deti • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma
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POLOHA » hotelová budova a vilky 
sú súčasťou hotelového komplexu Im-
perial v borovicovom lesoparku • cca 
800 m od centra vychýrených Vodíc 
a 100 m  od kamienkovej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora a od uprave-
ných plôch na slnenie (slnečníky a ležadlá 
za poplatok) • vo Vodiciach sú široké mož-
nosti zábavy a bohatý kultúrny program 
počas celého leta, množstvo obchodov, 
miestny trh, bary a reštaurácie • do mes-
ta premáva celý deň dovolenkový vláčik 
(za poplatok) • mesto má rušný prístav 
a jednu z najkrajších pobrežných prome-
nád v Dalmácii • svojim návštevníkom 
umožňuje návštevu blízkych národných 
parkov Krka a Kornati či Vranského jaze-
ra • milovníci mestskej turistiky a histó-
rie zasa ocenia blízkosť Šibenika, Splitu 
či Zadaru • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov za kultúrnymi, historickými a prí-

rodnými krásami okolia (Zadar, Trogir, fish 
piknik a iné) • v okolí Vodíc nájdete do-
statočné množstvo cyklotrás • najväčšia 
diskotéka na Jadrane - Hacienda • škola 
potápania

VYBAVENIE » recepcia • zmenáreň 
• trezor na recepcii • internetový kútik 
(za poplatok) • štýlovo zariadená hlav-
ná reštaurácia • aperitív bar • snack bar 
na pláži • TV miestnosť • kaviareň s tera-
sou • obchod so suvenírmi • supermarket 
• vonkajší bazén s morskou vodou • pre-
nájom slnečníkov a ležadiel (za poplatok) 
• fitnes • detské ihrisko • detský miniklub • 
detské skákacie hrady a trampolíny • vo-
lejbalové ihrisko • tenisové kurty • živá 
hudba • parkovanie v areáli (za poplatok) • 
hotelové animácie počas dňa

 UBYTOVANIE » v rámci hotelové-
ho komplexu Imperial sú v našej ponuke 

NÁŠ NÁZOR » aj túto 
sezónu vám ponúkame komplex 
ubytovania v známom letovisku 
Vodice, ktoré sú domácimi nazý-
vané aj "chorvátske St. Tropez". 
V rámci hotelového rezortu vám 
ponúkame komfortné hotelové 
superior izby a útulné klimati-
zované hotelové vilky. Svojimi 
službami vytvára tento komplex 
priamo na pláži, a zároveň takmer 
v srdci letoviska, ideálnu dovolen-
kovú atmosféru. Naviac, Vodice 
sú ideálnym miestom k spozná-
vaniu okolia - navštívte malebný 
Šibenik a spoznajte jeho históriu, 
nevynechajte národné parky Krka 
a Kornati ani lodný výlet na ostrov 
Zlarin. O kvalitnú zábavu sa posta-
rajú aj naši animátori. Isto neodo-
láte ich starostlivo pripravenému 
programu a pozitívnej energii, 
ktorú do neho vkladajú. Vaše deti 
si rýchlo nájdu nových kamarátov, 
ak navštívia náš miniklub, alebo sa 
dajú zlákať množstvom aktivít, kto-
ré na ne čakajú na rušnej pláži.

www.rivijera.hr
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2 dospelí + 2 deti od 450 €
od 225 €

Imperial SSSs

HOTEL & VILLAS

Vodice

Cenník > 373, 376
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2 typy ubytovania: hlavná budova a de-
pandance Lucia ***+: dvojlôžkové 
klimatizované izby typu superior možnos-
ťou 2 prísteliek • sat TV • chladnička • te-
lefón • kúpeľňa so sprchou resp. s vaňou 
a s WC, sušič na vlasy • výhľad na more 
(za príplatok) • priestranné klimatizova-
né rodinné izby (za príplatok) • pozostá-
vajú z dvoch prepojených miestností pre 
2 až 4 osoby • balkón • TV • chladnička • 
telefón • kúpeľňa so sprchou resp. vaňou 
a s WC, sušič na vlasy; vilky hotela: vilka 
Regina štandard *** • 2-lôžkové klima-
tizované izby a 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky s balkónom (za príplatok) • 
TV • chladnička • telefón • kúpeľňa s vaňou 
resp. sprchou a s WC, sušič na vlasy; vilka 
Clara new *** (za príplatok) • 2-lôžkové 
klimatizované izby a 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky s balkónom (za prípla-
tok) • zariadené novým nábytkom • TV • 

chladnička • telefón • kúpeľňa s vaňou 
resp. sprchou a s WC, sušič na vlasy

STRAVOVANIE » polpenzia - raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » dovo-
lenku vám počas prázdninových mesia-
cov (júl, august) spestria naši animátori. 
Pripravili si pre vás a najmä pre vaše deti 
množstvo aktivít, ktoré vás vtiahnu do víru 
dovolenkových radostí. Postarajú sa o to, 
aby vás neopustila dobrá nálada. V det-
skom miniklube čaká na deti maľovanie, 
tvorivé dielne a zaujímavé hry. Pre dospe-
lých je pripravený aquaaerobik, pilates 
a športové súťaže. Na záver dňa sa deti 
aj rodičia môžu tešiť na minidisko, kde 
ich animátori naučia veselé dovolenkové 
tančeky. 
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POLOHA » v letovisku Vodice • cca 
600 m od centra • hotel priamo pri okruh-
liakovej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá vo VIP zóne na pláži 
(zdarma)

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• a´la carte reštaurácie Olympia a Olympia 
Sky • aperitív bar • vonkajší bazén so slad-
kou vodou • detský bazén so šmykľavkou 
• nové detské ihrisko • terasa pri bazéne 
so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) • pool 
bar • wellness a vnútorný bazén (vstup 
zdarma) • novinový stánok • strážené par-
kovisko (za poplatok) • tenisový kurt • bas-
ketbalové ihrisko • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • požičovňa bicyklov • ho-
telový animačný program • živá hudba • 
internetový kútik (za poplatok) • wifi na re-
cepcii a na pláži (zdarma) • bar na pláži 

UBYTOVANIE » moderne a elegantne 
zariadené klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič 
na vlasy • telefón • pripojenie na inter-
net • chladnička • sat TV • trezor (za popla-
tok) • balkón s posedením • možnosť izieb 
s orientáciou na morskú stranu (za prípla-
tok); luxusné 2-lôžkové izby v budove 
Olympia Sky (na vyžiadanie za príplatok) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • klimatizácia • te-
lefón • pripojenie na internet • chladnič-
ka • sat TV • trezor (za poplatok) • balkón 
s posedením • župan, papuče, fľaša vody 
(zdarma)

STRAVOVANIE » polpenzia - raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov
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2 dospelí + 2 deti od 748 €
od 374 €

Vodice

NÁŠ NÁZOR » hotel Olympia 
je už tradične zárukou kvality 
a úspešne sa zaradil medzi najvyhľa-
dávanejšie hotely v našej ponuke. 
Pobyt na tomto výnimočnom mieste 
ponúka nevyčerpateľné možnosti ak-
tivít. Pre najmenších pribudlo v areáli 
hotela krásne detské ihrisko. Rozľahlý 
bazénový komplex v areáli plnom 
pínií, vnútorný bazén a wellness, sú 
nečakanou oázou pokoja v blízkosti 
rušného letoviska. Večer sa môžete 
prejsť do neďalekého živého centra 
Vodíc. Hotel Olympia so svojou atrak-
tívnou polohou, profesionálnymi 
službami a nádychom luxusu odpo-
rúčame aj náročnejším klientom.

www.olympiavodice.hr

Cenník > 376

Olympia SSSSs

HOTEL
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POLOHA » hotel je situovaný len 500m 
od mestečka Primošten na polostrove Ra-
duča • 28 km južne od Šibenika • areál ho-
tela je priamo pri pláži

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň • piano bar s terasou s výhľa-
dom na more a mesto Primošten • beach 
bar • hotelová reštaurácia • bazén s mor-
skou vodou s uzatvárateľnou kupolou • 
ležadlá pri bazéne (zdarma) • wellness so 
saunou • fitness centrum • kongresová 
sála • detský klubový areál - 2 detské ba-
zény, herňa, TV miestnosť na pozeranie 
rozprávok • obchod so suvenírmi • parko-
vanie (za poplatok) • internetový kútik • 3 
tenisové kurty • multifunkčné futbalové 
a basketbalové ihrisko • minigolf • boc-
cia • hotelový animačný program • vodné 
športy na pláži • plážový volejbal • poži-

čovňa bicyklov (za poplatok) • široká pa-
leta fakultatívnych výletov (Šibenik, Split, 
Krka, Kornati a mnohé iné)  

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové kli-
matizované izby *** štandardu s mož-
nosťou 1 prístelky (klimatizácia v réžii 
hotela) • stropný ventilátor • telefón • sat 
TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• izby s balkónom 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou bohatých švédskych sto-
lov bez nápojov

WELLNESS » vyhrievaný bazén 
s morskou vodou prekrytý sklenou 
otvárateľnou kupolou • hydromasáže 
v bazéne • sauna • rôzne druhy masáží 
a zábalov (za poplatok)

NÁŠ NÁZOR » v romantickom 
letovisku Primošten, na zelenom po-

lostrove Raduča obklopenom krásnymi 
plážami, nájdete prívetivý areál hotela 
Zora. K jeho obľúbenosti prispievajú 
mimoriadne kvalitné služby a vyni-
kajúca chorvátska aj medzinárodná 
kuchyňa. Pýchou hotela je unikátny 
vyhrievaný bazén s morskou vodou 
na brehu mora prekrytý presklenou ku-
polou. Malebné mestečko Primošten je 
z hotela ľahko dostupné po modernej 
promenáde. Hotel ponúka wellness 
služby a pre deti klubový areál s junior 
a senior bazénmi, herňou a detským 
ihriskom. Kvalitnými službami, vybave-
nosťou a krásnym prostredím si hotel 
každoročne získava srdcia svojich hostí. 

www.hotelzora-adriatiq.com

Zora 
S

S
S

S

Cenník > 376

Primošten

2 dospelí +1 dieťa do 7 rokovod 722 €
od 361 €

Zora SSSS

HOTEL
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2 dospelí + 2 deti od 476 €
od 238 €

Hrvatska SSS

HOTEL

Baška Voda

NÁŠ NÁZOR » prijmi-
te pozvanie do hotela 

Hrvatska vo vyhľadávanom stredisku 
na Makarskej riviére – v Baške Vode. 
Dovolenka v hoteli Hrvatska ponúka 
jednoduché, ale komfortné ubyto-
vanie v priestranných izbách v objatí 
chorvátskej prírody a výhodu služieb 
all inclusive. V ponuke pre vás máme 
opäť rodinné izby a apartmány veľ-
korysých rozmerov aj pre početnejšie 
rodiny a klimatizované izby s orientá-
ciou na morskú stranu. Ideálna poloha 
hotela v blízkosti kamienkovej pláže 
neďaleko centra a služby all inclusive 
dávajú tomuto miestu skvelé predpo-
klady na prežitie bezstarostnej do-
volenky. Je rovnako určený rodinám 
s deťmi, ako aj športovo založeným 
dovolenkárom či ľuďom túžiacim 
po dovolenke v príjemnom prostre-
dí píniového lesoparku. Čaká na vás 
obľúbený animačný program pre deti 
aj dospelých so slovensky hovoriacimi 
animátormi. Nechajte vaše deti prejaviť 
svoj talent pri rôznych hrách, súťažiach 
a umeleckých činnostiach v detskom 
klube. Dovolenka v atraktívnom stre-
disku Baška Voda a služby all inclusive 
za rozumnú cenu určite oslovia aj vás. 

www.club-adriatic.hr

Cenník > 374, 377

POLOHA » hotel sa nachádza na kon-
ci plážovej promenády v mestečku Baška 
Voda • vzdialenosť hotela od pláže cca 50 m 
• kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži (za po-
platok) • vzdialenosť od centra mesta cca 5 
minút chôdze, v centre množstvo obchodí-
kov, barov a reštaurácií 

VYBAVENIE » recepcia • klimatizovaná 
reštaurácia • all inclusive bar • zmenáreň • 
výťah • TV miestnosť • vonkajšia terasa s po-
sedením • parkovanie priamo pred hotelom 
(zdarma) • parkovanie v garáži hotela (za po-
platok) • internet (za poplatok) • stolný tenis 
(zdarma) • fitness centrum • v blízkosti hote-
la tenisové kurty a pestrá ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • možnosť vý-
beru zo širokej ponuky fakultatívnych výle-
tov za prírodnými a kultúrnymi pamiatkami

UBYTOVANIE » 2- lôžkové účelne za-
riadené izby s možnosťou 2 prísteliek, 
orientácia na morskú stranu (za príplatok) 
• klimatizované 2- lôžkové izby s orien-
táciou na more s možnosťou 2 príste-
liek (za príplatok) • klimatizovaný hotelový 
apartmán s orientáciou na more pre 3 - 5 
osôb (za príplatok) • klimatizácia - v réžii ho-
tela • TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • chladnička • balkón 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje miestnej výroby servírova-
né personálom hotela počas dňa v all 
inclusive bare (10:00-23:00) • vo vyhra-
dených hodinách čaj, káva • v popolud-
ňajších hodinách ľahký snack • detský 
klub a pestrý animačný program pre 
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deti i dospelých pod vedením slovensky 
hovoriacich animátorov

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin (júl, august) si vám aj v let-
nej sezóne 2017 dovoľujeme ponúknuť 
na spestrenie vášho aktívneho dovolen-
kového pobytu osvedčené animácie. Tím 
slovensky hovoriacich animátorov pre vás 
pripravil aktivity, pri ktorých sa zabavia deti 
i dospelí. Rôzne súťaže, turnaje, pohybové 
hry, aerobik, zumba a strečing vám určite 
spríjemnia chvíle vášho oddychu. Spolo-
čenský program je zas výbornou príle-
žitosťou na zábavu a spoznanie nových 
priateľov. V detskom miniklube čaká na deti 
maľovanie a kreslenie, tvorivé dielne a za-
ujímavé hry. K dispozícií je aj požičovňa 
bicyklov. Klubová dovolenka je zárukou 
neopakovateľných dovolenkových chvíľ, ra-
dosti z pohybu a zábavy.
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POLOHA » hotel uprostred zelene 
okolitých stromov pri plážovej prome-
náde letoviska Baško Polje • kamienko-
vá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
cca 30 m • cca 2 km po promenáde 
od Bašky Vody • pozostáva z hotela 
a depandancov • FKK pláž ako i menšie 
pláže poskytujúce súkromie v blízkos-
ti hotela

VYBAVENIE » centrálna hotelo-
vá budova s recepciou a klimatizo-
vanou reštauráciou • aperitív bar • TV 
salón • gril reštaurácia na pláži so živou 
hudbou • snack bar • parkovanie • ob-
chod so suvenírmi a dennou tlačou • 
minipotraviny • pekáreň • volejbalo-
vé, futbalové a basketbalové ihrisko 

• na pláži pestrá ponuka vodných špor-
tov • diskotéka • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • večer hudba na terase • 
reštaurácie na pláži • možnosť vybrať si 
z ponuky fakultatívnych výletov za prí-
rodnými a kultúrnymi pamiatkami

UBYTOVANIE » depandance hotela 
ponúkajú: 2-lôžkové účelne zariadené 
izby s možnosťou 1 prístelky • balkón 
orientovaný na morskú stranu • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou a WC) 

STRAVOVANIE » polpenzia podá-
vaná v centrálnej reštaurácii - raňajky 
a večere formou švédskych stolov - ná-
poj k večeri (0,2l vína, piva alebo nealka)

NÁŠ NÁZOR » Baško Polje leží 
južne od strediska Baška Voda. 
Svoj domov tu našiel hotel Alem 
a jeho depandance, ponorené 
do vône a zelene borovíc. Poteší 
vás svojou polohou priamo pri 
kamienkovej pláži s pozvoľným 
vstupom a krištáľovo čistým mo-
rom. Depandance hotela ponú-
kajú jednoduchšie ubytovanie 
a vyhovejú požiadavkám klientov 
všetkých vekových kategórií hľa-
dajúcich nenáročnú dovolenku 
za skvelú cenu.

www.club-adriatic.hr

Cenník > 373

S
S

 

Al
em

2 dospelí + 2 deti od 286 €
od 143 €

Alem SS

DEPANDANCE HOTELA

Baško Polje
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NÁŠ NÁZOR » kúzelná okruhlia-
ková pláž s krištáľovo čistou vodou 

a pozvoľným vstupom do mora v tieni 
zelených pínií vábi k celodennému 
oddychovaniu. Mnohých iste poteší 
neďaleká mestská piesočnatá pláž jedi-
ná svojho druhu v tejto časti jadranské-
ho pobrežia. Príjemne zariadené izby 
v tichej časti letoviska, a zároveň do-
stupnosť rušného centra s množstvom 
kaviarničiek, reštaurácií a obchodíkov 
vytvárajú priestor pre strávenie ideálnej 
dovolenky. Jedinečným zážitkom bude 
určite aj romantická prechádzka staro-
bylými uličkami mesta Omiš.

www.ruzmarin.hr

POLOHA » hotel pozostávajúci z hlavnej 
budovy s recepciou a reštauráciou a priľah-
lých pavilónov • cca 30 m od okruhliako-
vej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
• centrum starobylého Omišu je vzdialené 
cca 800 m • v mestečku množstvo obcho-
díkov, reštaurácií a barov s otvorenými te-
rasami • minimarket cca 300 m od hotela

VYBAVENIE » centrálna recepcia s mož-
nosťou prenajatia trezoru (zdarma) • zme-
náreň • klimatizovaná centrálna reštaurácia 
• terasa • parkovisko pred hotelom (zdar-
ma) • denný bar • TV v spoločných priesto-
roch hotela • wifi pripojenie • hudobné 
večery na terase hotela • ponuka vodných 
športov na mestskej piesočnatej pláži 
(za poplatok) • pestrá ponuka fakultatív-

nych výletov - obľúbeným výletom je raf-
ting na rieke Cetina

UBYTOVANIE » 2-lôžkové útulne za-
riadené klimatizované izby s možnosťou 
1 prístelky • telefón • chladnička • sat TV 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón 
s posedením • izby orientované na mor-
skú stranu

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
formou švédskych stolov, večere servírova-
né, výber z menu, šalátový bufet • nápoje 
k večeri v neobmezdenom množstve (víno, 
voda, džús)

Cenník >377

Brzet 
S
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s

Omiš

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 450 €
od 225 €

Brzet SSSs

PAVILÓNY
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2 dospelí + 2 deti od 518 €
od 259 €

Sagitta Hol iday Vi l lage SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Omiš-Ruskamen

NÁŠ NÁZOR » vydajte sa 
s nami na cestu do dovolenkové-
ho rezortu, kde môžete vychutnávať 
tichú krásu prírodnej scenérie, užívať 
si bezstarostné dni so službami all 
inclusive a relaxovať na nádhernej 
kamienkovej pláži či vo vlnách prie-
zračne čistého mora. S potešením 
vám opäť prinášame hotelový kom-
plex Sagitta Holiday Village, s príjem-
ným bazénom so slnečnou terasou 
a s detským bazénikom. Ponúka až 
tri typy ubytovania, a to v hlavnej 
hotelovej budove, v apartmánoch 
či bungalovoch, ktoré odporúčame 
predovšetkým rodinám s deťmi. Oso-
bitý štýl prejavujúci sa v architektúre 
interiéru i exteriéru tohto komplexu 
vytvára priateľskú, ba až domácku 
atmosféru, ktorá si získava srdcia väč-
šiny návštevníkov. Pestrá škála hote-
lových animácií plných hier a súťaží 
pre deti i dospelých, príjemný relax 
na pláži obkolesenej stromami, mno-
hé možnosti športového vyžitia či 
zaujímavých i dobrodružných výle-
tov do okolia a tiež výborná miestna 
kuchyňa, to všetko na vás čaká, keď 
sa rozhodnete načerpať energiu a od-
dýchnuť si v Sagitta Holiday Village. 

www.sagitta.hr

Cenník > 374

POLOHA » hotelový komplex stojaci 
v turistickej obci Lokva Rogoznica • cca 
7 km od centra Omišu situovaného v ústí 
rieky Cetina a plného reštaurácií, kaviar-
ní a obdchodíkov so suvenírmi • pria-
mo pri okruhliakovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) • smerom k Makar-
skej sa rozprestiera pláž Ivašnjak , kde si 
prídu na svoje skúsení plavci i milovníci 
potápania

VYBAVENIE » klimatizovaná reštau-
rácia • all inclusive bar v reštaurácii • bu-
fetová reštaurácia • centrálna recepcia 
s nepretržitou prevádzkou a možnosťou 
prenajatia trezoru (zdarma) • parkovisko 
(zdarma) • wifi pripojenie v izbách i verej-
ných priestranstvách komplexu • vonkajší 
bazén - otvorený počas letnej sezóny • zá-
hrada • terasa • zmenáreň • vodný bicykel 

na pláži na prenájom (za poplatok) • hote-
lové animácie • škola potápania • volejbal 
• basketbal • futbal • hádzaná • aquagym 
• miniklub otvorený pre deti v predpo-
ludňajších i popoludňajších hodinách • 
večerné minidisko pre deti • pre dospe-
lých 2-krát týždenne živá hudba • mnohé 
možnosti zapojenia sa do športových ak-
tivít i mimo areálu, ako napríklad fish pik-
nik, trekking, adrenalínový rafting na rieke 
Cetina, výlet loďou na známy a obľúbený 
ostrov Brač • exkurzie - návšteva Diokle-
ciánovho paláca v Splite, prírodný park 
Biokovo 

UBYTOVANIE » hotel - hlavná budo-
va - 2-lôžkové klimatizované izby • sat TV • 
telefón • kúpeľňa so sprchou/vaňou a WC 
• chladnička • možnosť izieb s 1 prístel-
kou, balkón a orientácia na morskú stranu 
(za príplatok) • apartmány (za príplatok) 
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- 2-lôžkové klimatizované izby s možnos-
ťou až 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou/
vaňou a WC • kuchynský kút • chladnič-
ka • sat TV • telefón • balkón • bungalovy 
- 2-lôžkové klimatizované s možnos-
ťou 1 prístelky • bungalov s 2 prístelka-
mi (za príplatok) • kuchynský kút • sat TV 
• chladnička • kúpeľňa so sprchou a WC • 
terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje po-
dávané počas dňa v all inclusive bare 
v reštaurácii (10:00-23:00) • čaj a káva, 
snack a zmrzlina vo vyhradených po-
poludňajších hodinách • živá hudba 
2 večery v týždni • hotelové animácie 
počas dňa
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POLOHA » ubytovanie pavilónového 
typu sa nachádza priamo pri pláži v boro-
vicovom lesoparku • cca 300 m vzdialené 
centrum mestečka Jelsa • cca 50 až 150 m 
od pláže s upravenými terasovitými be-
tónovými platňami v závislosti od polohy 
pavilónu • pri depandancoch sa nachádza 
prímorská promenáda, ktorá končí až v su-
sednom letovisku Vrboska, známom ako 
"chorvátske Benátky"

VYBAVENIE » centrálna recepcia s trezor-
mi (zdarma) • zmenáreň • centrálna reštaurá-
cia • aperitív bar • wifi pripojenie na internet 
• parkovanie • bazén s morskou vodou • sa-
mostatný detský bazén • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma • TV miestnosť • tenisové 
kurty • fitnes • animácie pre deti i dospelých 

• detský klub pre deti 6-12 rokov • potápač-
ské centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE » ponúkame 2 typy izieb: 
»štandard - 2-lôžkové izby Fontana **+ 
s možnosťou prístelky • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou resp. vaňou 
a WC) • francúzsky balkón alebo terasa • TV 
• ventilátor; »komfort - zrenovované 2-lôžko-
vé izby Fontana *** s možnosťou prístel-
ky • sat TV • ventilátor • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou resp. vaňou 
a WC) • francúzsky balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov

NÁŠ NÁZOR » rezort Fontana 
pozostáva z útulných depandan-
cov umiestnených na miernom návrší 
v zeleni píniového lesíka. Sú súčasťou 
renomovanej hotelovej spoločnos-
ti Adriatiq, ktorá je zárukou kvality. 
Krásne pláže lákajú k celodennému 
odpočinku pri krištáľovom mori a sú 
len na skok od hlavnej reštaurácie. 
Na spríjemnenie dovolenkových chvíľ 
vám je k dispozícií aj bazén s ležadla-
mi a slnečníkmi pri aperitív bare. Prí-
jemná prímorská atmosféra mestečka 
Jelsa, krásna architektúra a reštaurácie 
a kaviarne s terasami vás budú lákať 
ku každodennej návšteve. 

www.resortfontana-adriatiq.com
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 340 €
od 170 €

Fontana SSs SSS

DEPANDANCE

Jelsa
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NÁŠ NÁZOR » pre tých z vás, ktorí 
si zamilovali ostrov levandule, Hvar, 

máme opäť v ponuke hotel s rovno-
menným názvom. Svojou polohou 
v blízkosti starobylej Jelsy a na dosah 
rôznych typov pláží je hotel Hvar pred-
určený k stráveniu pokojnej dovolen-
ky. Ponúka jednoduché, ale príjemné 
ubytovanie a spoločenské priestory, 
ktoré prešli jemnou úpravou. O kvalit-
né služby a spokojnosť hostí sa tu stará 
priateľský personál. Na tanečnej terase 
hotela sa cez deň môžete kochať nád-
herným výhľadom na more a večer sa 
započúvať do tónov živej jadranskej 
hudby. 
www.hotelhvar-adriatiq.com

POLOHA » hotel situovaný v borovico-
vom lesoparku • cca 100 m od pláže s po-
zvoľným vstupom do mora (piesočnatá, 
kamienková, upravené betónové platne) • sl-
nečníky a ležadlá (za poplatok) • blízko mes-
tečka Jelsa

VYBAVENIE » recepcia • zmenáreň • tre-
zor (za poplatok) • klimatizovaná reštaurácia 
s tanečnou terasou • lobby bar • vonkajší ba-
zén s morskou vodou • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne • wifi • parkovanie • stolný tenis, 
tenis, minigolf (za poplatok) • živá hudba 
na terase hotela • fitness • wifi

UBYTOVANIE » jednoducho zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky • 2-lôžkové izby s orientáciou na morskú 

stranu (za príplatok) • 2-lôžkové izby s kli-
matizáciou a orientáciou na morskú stranu 
(za príplatok) • všetky izby majú: telefón • sat 
TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov • možnosť služieb all inclusive light 
(za príplatok)

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
• lokálne alko a nealko nápoje počas dňa 
v pool bare (10:00-23:00) • vo vyhrade-
ných popoludňajších hodinách ľahký 
snack a káva • hotelové animácie • wifi

Cenník > 369
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 382 €
od 191 €

Hvar SSSs

HOTEL
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 544 €
od 272 €

Senses Resort SSSS

HOTEL

Vrboska

NÁŠ NÁZOR » sme hrdí, že vám 
môžeme i v našej tohtoročnej 
pestrej ponuke priniesť hotel Sen-
ses Resort. V pokojnej severnej časti 
očarujúceho ostrova Hvar objavíte len 
50 m od pláže moderne a komfortne 
zrekonštruovaný hotel, ktorý splní 
aj predstavy náročnejších klientov. 
Najbližie mestečko Vrboska, od hote-
la vzdialené menej ako 2 km, volajú 
domáci aj "malými Benátkami". Vďačí 
za to svojej architektúre a polohe 
v prekrásnej azúrovej lagúne, ktorú le-
mujú typické rybárske loďky tunajších 
obyvateľov. Je to jednoducho miesto 
ako stvorené na posedenie pri chut-
nom obede alebo dobrej káve na te-
rase niektorej z miestnych reštaurácií, 
tavern či kaviarní. Dovolenka v hoteli 
Senses Resort uspokojí každého, kto 
túži po dovolenke v pokojnom pros-
tredí v objatí čistej prírody. Dokonale 
sa tu snúbi luxusné ubytovanie s per-
fektnými službami. Poďte si to s nami 
overiť a prežite dovolenku na jed-
nom z najkrajších ostrovov na svete! 
V Senses Resorte ste počas celej letnej 
sezóny 2017 srdečne vítaní.
www.senses.hr

Cenník > 370

POLOHA » hotel je situovaný v tichej 
zátoke na severe ostrova Hvar, obklo-
pený nádhernou miestnou flórou • leží 
1,8 km od Vrboskej - letoviska s mnohý-
mi kaviarňami, reštauráciami, taverna-
mi a obchodíkmi so suvenírmi • asi 5 km 
od zdravotného strediska a lekárne • len 
5 km od Jelsy, 32 km od mesta Hvar • cca 
50 m od okruhliakovej pláže • ďalšia pláž 
s pozvoľným vstupom do mora vhodná 
pre deti, seniorov i neplavcov vzdialená 
od hotela len 5 min. chôdzou • prirodze-
ný tieň poskytujú borovicové lesy, ktoré 
lemujú pláže

VYBAVENIE » recepcia s posedením 
• zmenáreň na recepcii hotela • hlavná 
reštaurácia s výhľadom na more • plá-
žový bar • hotelový lounge bar s tera-
sou • vonkajší bazén s ležadlami (ležadlá 
pri bazéne a plážové osušky za poplatok)) 
• fitness centrum • wifi • wellness & spa 

s fínskou saunou, hydromasážami a rela-
xačnou miestnosťou s ľadovou fontánou 
• herňa pre deti • tenisový kurt • stolný 
tenis • ihrisko na loptové hry (futbal, há-
dzaná, volejbal, basketbal) • požičovňa 
bicyklov • večerné animačné progra-
my - 2-3x do týždňa živá hudba na te-
rase s možnosťou zatancovať si • vodné 
športy na pláži - windsurfing, kanoe, ka-
jak (za poplatok) • parkovanie pri hoteli 
(zdarma) • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok) • sprchy na pláži • príleži-
tosť zapojiť sa do aktivít i mimo areá-
lu samotného hotela - hostia si môžu 
vybrať zo širokej ponuky zaujímavých 
fakultatívnych výletov a exkurzií - naprí-
klad absolvovať zaujímavý a obohacujúci 
výlet do mesta Split, v rámci ktorého máte 
jedinečnú príležitosť návštíviť pamätný 
Diokleciánov palác, zažiť nezabudnuteľ-
nú plavbu loďou na čarovný ostrov Brač, 
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na ktorom sa nachádza snáď najznámej-
šia pláž v celom Chorvátsku - zvaná Zlatni 
rat, alebo spoznať súostrovie Pakleni otoci, 
čo je zoskupenie naozaj kúzelných ostrov-
čekov rozprestierajúca sa na juhozápade 
ostrova Hvar

UBYTOVANIE » zrekonštruované 
a moderne zariadené, elegantné 2-lôžko-
vé hotelové izby s možnosťou 1 prístelky 
• klimatizácia • telefón • sat TV • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• wifi • minibar (za poplatok) • izby orien-
tované na morskú stranu (za príplatok) 
alebo s výhľadom na park • balkón alebo 
terasa 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov
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POLOHA » na zelenom polostrove Pel-
ješac • len cca 4 km od známeho letoviska 
Orebič s obchodíkmi, barmi a reštau-
ráciami s letnými terasami či stánkami 
s jadranskou zmrzlinou • v tichšej časti 
Perna, v zelenom lesoparku • kamienková 
pláž s miernym vstupom do mora • slneč-
níky a ležadlá (za poplatok) 

VYBAVENIE » recepcia • klimatizova-
ná reštaurácia • aperitív bar • TV miestnosť 
• letná terasa s posedením • darčekový 
obchodík • parkovisko • basketbalové ih-
risko • ihrisko na plážový volejbal • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • windsurfing 
• možnosť vybrať si z bohatej ponuky fa-
kultatívnych výletov za prírodnými a kul-
túrnymi pamiatkami Chorvátska - lodný 

výlet na ostrov Korčula, obľúbený fish pik-
nik, návšteva historického Dubrovníka či 
národného parku Mljet • možnosť popre-
chádzať sa po vinárskych cestičkách

UBYTOVANIE » 2-lôžkové účelne zaria-
dené izby s možnosťou 1 prístelky • v po-
nuke izby s orientáciou buď na morskú 
stranu (za príplatok) alebo parkovú stranu 
• možnosť izieb s balkónom (za príplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC)

STRAVOVANIE » polpenzia • raňaj-
ky formou švédskych stolov a servírované 
večere bez nápojov (výber z troch jedál)

NÁŠ NÁZOR » i do našej tohto-
ročnej ponuky sme zaradili hotel 
Komodor, ktorý vďaka priaznivej cene 
a výnimočnej polohe patrí medzi 
obľúbené kapacity klientov hľadajú-
cich nenáročnú dovolenku uprostred 
nádhernej prírody. Hotelový areál 
neďaleko mestečka Orebič má doko-
nalé podmienky na prežitie aktívnej 
dovolenky. Tunajšie more je ideálne 
na kite- a windsurfing a pobrežná 
cesta priam pozýva na ranný jogging. 
Návšteva oprotiležiaceho ostrova 
a mesta Korčula, ktoré je údajne rodis-
kom Marca Pola, bude úžasným kul-
túrnym spestrením vašej dovolenky.

www.club-adriatic.hr

Cenník > 368

S
S

s
 

Ko
m

od
or

2 dospelí + 2 detiod 300 €
od 150 €

Komodor SSs

HOTEL

Orebič
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NÁŠ NÁZOR » predstavte si tichý 
záliv na okraji polostrova Pelješac, prí-

rodnú, čarovnú pláž pod vašimi bosými 
nohami, loď plaviacu sa na blízky, nád-
herný ostrov Korčula, upokojujúcu vôňu 
píniových stromov či príjemný kúpeľ vo 
vodách krištáľovo čistého Jadranského 
mora. Všetko to i oveľa viac vám ponú-
ka naša tohtoročná novinka – Aminess 
Grand Azur Hotel Orebič. Tento novovy-
budovaný, moderný hotel je atraktívny 
pre svoju príjemnú atmosféru, kvalitnú 
stravu a pestrú ponuku animácií. Záro-
veň si tu môžete naplno vychutnať krásy 
Jadranu a komfort ponúkaných služieb. 
Tak sa ním nechajte zlákať!
www.aminess.com

POLOHA » pri pláži v letovisku Orebič • 
cca 800 m od centra Orebiču • asi 1,3 km 
od prístavu, z ktorého premávajú trajekty 
na blízky ostrov Korčula • kamienková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora priamo 
pri hoteli 

VYBAVENIE » lobby • recepcia • zme-
náreň • obchod so suvenírmi • à la carte 
reštaurácia s ponukou stredomorských 
jedál • reštaurácia • priestranná terasa • 
aperitiv bar • sladkovodný vonkajší bazén 
• detský bazén • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne (zdarma) • wifi • parkovisko (zdarma) 
• vodné športy (za poplatok) • windsurfing 
• bowling • tenis (za poplatok) • basketbal • 
plážový volejbal • požičovňa bicyklov • zá-
bavné programy a aktivity pre deti • salón 

krásy s procedúrami a masážami • ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) 

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
2-lôžkové izby • 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky a s morskou stranou 
(za príplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, sušič vlasov, WC) • mini-
bar (za poplatok) • trezor • SAT TV • telefón 
• wifi • klimatizácia 

STRAVOVANIE » formou all inclusi-
ve light

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere vo forme švédskych 
stolov • rozlievané lokálne nealkoho-
lické nápoje a točené pivo a víno po-
čas obeda a večere

Cenník > 372
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2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 872 €
od 436 €

Aminess Grand Azur SSSS

HOTEL
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POLOHA » hotel stojaci len 10 minút 
chôdze od centra mesta Korčula • hotelo-
vá prírodná kamienková pláž sa nachádza 
v tesnej blízkosti hotela • jedna z naj-
známejších piesočnatých pláží v oblasti 
Lumbarda vzdialená 7 km (pravidelné au-
tobusové spojenie) 

VYBAVENIE » pôsobivá vstupná hala 
s recepciou • priestranná hotelová reštau-
rácia • a'la carte reštaurácia • lobby bar • 
pool bar • kaviareň • vonkajší bazén • det-
ský bazén • vírivka na terase hotela • spa 
a wellness centrum (turecký /parný kúpeľ, 
masáže) • sauna • solárium • fitness cen-
trum • salón krásy • kaderníctvo • čistia-
reň • zmenáreň • obchod so suvenírmi • 
parkovisko (zdarma) • živá hudba 2-krát 

týždenne • tematické gastro večery • 
možné využitie zariadení spoločných so 
sesterskými hotelmi – tenisový kurt, poži-
čovňa bicyklov, minigolf, centrum plach-
tenia a windsurfingu • prenájom vodných 
bicyklov a motorových člnov priamo 
na pláži

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou ale-
bo sprchou, WC, sušič na vlasy) • telefón • 
sat TV • chladnička • wifi pripojenie (zdar-
ma) • klimatizácia • trezor • minibar

STRAVOVANIE » polpenzia - raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov 

NÁŠ NÁZOR » vzhľadom k veľké-
mu úspechu v uplynulej sezóne 
vám i tentokrát ponúkame pobyt 
v rodinnom hoteli na ostrove Kor-
čula - Marko Polo – pomenovanom 
podľa jedného z najznámejších 
moreplavcov. Azda jeho najväčšou 
výhodou je atraktívne a príjem-
né prostredie, ktoré si tu môžete 
dosýtosti vychutnať s celou rodi-
nou. K osobitému čaru hotela patrí 
prekrásny výhľad na renesančné 
mesto Korčula i na more priamo 
z bazéna či terasy. 

www.korcula-hotels.com

Cenník > 370
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2 dospelí + 2 detiod  612 €
od 306 €

Marko Polo SSSS

HOTEL

Korčula
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NÁŠ NÁZOR » ak sa rozhodu-
jete pri výbere vašej dovolenky 

pre jeden z chorvátskych ostrovov, 
je Korčula a hotel Port9 Island urči-
te správna voľba. V pokojnej zátoke 
Zaljev školjki zabudnete na upo-
náhľanosť a hluk miest a môžete si 
užívať v lone stredomorských krás a v 
luxusnom prostredí hotela. V prípade, 
že zatúžite po akcii, môžete sa zabaviť 
pri rôznych športových aktivitách či 
sa vydať do mesta Korčula – rodiska 
svetobežníka Marka Pola. Alebo sa 
len tak oddajte príjemnej relaxácii pri 
priezračnom mori.

www.korcula-hotels.com

POLOHA » leží v pokojnom zálive • iba 
2 km od centra známeho mesta Korčula • 
kamienkové a piesočnaté pláže v zálive • 
jedna z najznámejších piesočnatých pláží 
v oblasti Lumbarda vzdialená 7 km (pravi-
delné autobusové spojenie) 

VYBAVENIE » recepcia s lobby • wifi • 
2 hotelové reštaurácie (polpenzia a all in-
clusive light) a à la carte reštaurácia • lobby 
bar • beach grill bar • pool bar • vonkajší 
bazén • parkovisko • tematické večery • te-
nis a minigolf (za poplatok) • stolný tenis • 
vonkajšie fitness • bicykle (možnosť prenáj-
mu i úschovy) • požičovňa kanoe • detské 
ihrisko a miniclub • živá hudba • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandard-
né izby s balkónom • 2-lôžkové superior 
izby s možnosťou prístelky a s balkó-
nom/terasou (za príplatok) • rodinné 
izby pre 2 až 4 osoby s balkónom/tera-
sou - 2 samostatné izby s 2 kúpeľňami 
(za príplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou/ vaňou, WC) • telefón • 
SAT TV • minibar • trezor

STRAVOVANIE » formou all inclusi-
ve light 

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere vo forme švédskych 
stolov • káva, rozlievané nealko nápo-
je, minerálna voda, točené vína a pivo 
počas obeda a večere

Cenník >372
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2 dospelí + 1 dieťa do 10 rokovod 858 €
od 429 €

Port9 Is land Resort SSSSs

HOTEL 
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 rozloha 13 810 km²

 počet obyvateľov 620 000

 hlavné mesto Podgorica

 mena euro

Obklopené citrusovými a olivovými háj-
mi, na úpätí vrchu Sutorman, z malej 
rybárskej osady vyrástlo dnešné zná-
me letovisko Sutomore. Za svoju prí-
ťažlivosť a obľúbenosť vďačí krásnej, až 
1300 m dlhej pláži z hrubozrnného piesku 
premiešaného drobnými kamienkami. 
Neodmysliteľnou súčasťou letoviska je 
rušná plážová promenáda lemovaná ob-
chodíkmi, kaviarňami, plážovými barmi 
a reštauráciami, ktoré vás príjemne pre-
kvapia priaznivými cenami.

Bar je prímorské mesto a jedno z najob-
ľúbenejších turistických letovísk v Čiernej 
Hore. Má neuveriteľne čisté pláže a more 
a  množstvo  udržiavaných parkov. Rozde-
ľuje sa na 2 časti  - dnešný moderný Bar 
a Stari Bar, niekedy nazývaný aj "mesto 
duchov", keďže jeho ruiny nie sú obývané 
a slúžia len ako turistická atrakcia. Nový 
bar je moderným mestom a patrí medzi 
najväčšie a najživšie miesta, kde nájdete 
veľa možností nakúpiť si, dobre sa najesť, 
alebo sa prázdninovo zabaviť.

Sutomore Bar

Exotické krajiny nemusia byť vždy také 
vzdialené a neprístupné. V srdci Stre-
domoria, len 3 hodiny jazdy autom 
južne od Makarskej riviéry, čaká na vás 
293 km dlhé pobrežie so 117 nádher-
nými plážami - malý raj na zemi. Dnes 
už samostatná a suverénna krajina 
Montenegro. Pre veľký záujem sme 
zaradili do ponuky leteckú aj kombi-
novanú dopravu.Turistov z celej Euró-
py sem lákajú nielen prijateľné ceny 
za služby, ale predovšetkým priezrač-
né more s  piesočnatými plážami.

Ojedinelá kombinácia majestátnych hôr, množstva pek-
ných pláží a čistoty mora láka stráviť aspoň zopár dovolenko-
vých dní v tomto čarovnom kúte Stredomoria, v Čiernej Hore. 
S radosťou vás opäť pozývame do osvedčeného hotela Korali 
v letovisku Sutomore, ktoré je výborným východiskovým bo-
dom na spoznávanie krás celej krajiny. Na dosah ruky odtiaľto sa 
nachádza historická Budva a záliv Boka Kotorska pripomínajúci 
severské fjordy. Mesto Kotor, ležiace v tomto zálive, je na zozna-
me UNESCO. Skadarské jazero, či len 35 km vzdialená hranica 
s Albánskom sú taktiež obľúbeným miestom výletov. Sme tak-
tiež radi, že Vám opäť môžeme ponúknuť minuloročnú novinku 
- kvalitný hotel s vynikajúcimi službami Sentido Tara,  nachádza-
júci sa pri najkrajšej pláži v Bečiči, ktorá je nositeľkou Modrej vlaj-
ky za čistotu prostredia a dobrú kvalitu služieb. Aj v sezóne 2017 
sme pre vás pripravili novinku - novozrekonštruovaný plážový 
rezort Hotel Princess, umiestnený v najlukratívnejšej časti  veľmi 
obľúbeného a vyhľadávaného strediska Bar. 
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Teplota vzduchu 24° 27° 30° 31° 28° 23°

Teplota vody 20° 24° 25° 25° 24° 21°

Budva má históriu starú viac ako dveti-
síc rokov a patrí k najstaršie obývaným 
miestam Jadranu. V 4. storčí pred n.l. ju 
založili starovekí Gréci, ktorých neskôr 
vystriedali Rimania. Mestu dominuje sta-
rá Budva vystavaná na malom polostro-
ve, obohnaná opevnením zo stredoveku, 
vybudovaným na obranu pred Turkami 
a inými nepriateľmi. Stará časť Budvy – to 
je spleť krivolakých uličiek s obchodíkmi, 
miestnymi štýlovými reštauráciami, s ma-
lými kamennými námestiami a terasami. 

Bečiči je známe čiernohorské letovisko.  Je 
v podstate pokračovaním Budvy, od kto-
rej sa nachádza 5 km na východ a spája 
ich promenádna cesta. Na rozdiel od Bud-
vy je Bečiči tiché pokojné prímorské mes-
tečko, ktoré ponúka výborné podmienky 
pre kúpanie a relax pri mori. Na svoje si 
prídu predovšetkým tí, ktorí dávajú pred-
nosť pohodlnej dovolenke v pokojnom 
a ničím nerušenom prostredí obklope-
nom krásnym borovicovým hájom, ktorý 
doslova volá po  prechádzke.

Budva Bečiči
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Č I E R N A  H O R A

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 830€
od 397€

Sentido Tara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Bečiči

POLOHA » pri nádhernej pláži Bečiči, 
ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čisto-
tu prostredia a kvalitu piesku (vzdialená 
od hotela 80 m) • 2 km od Budvy - z Bečiči 
vedie až do centra Budvy štvorkilometro-
vá krásna pobrežná promenáda s množ-
stvom barov, obchodíkov, reštaurácií 
a romantických zákutí • 65 km od príleto-
vého letiska Podgorica 

VYBAVENIE » štýlový hotelový komplex 
je rozdelený do hlavnej hotelovej budovy  
a priľahlých krásnych viliek • vstupná hala 
s recepciou v hlavnej budove • zmenáreň • 
hlavná reštaurácia s národnou a medziná-
rodnou kuchyňou • aperitív bar • pool bar • 
beach bar (za príplatok) • internetový kútik 
• wifi • malý obchodík so suvenírmi • ka-
derníctvo • masážny salón • vonkajší bazén 
pre dospelých i deti so slnečníkmi a ležad-
lami • konferenčné miestnosti  • športové 
ihrisko • fitnes centrum • parkovisko • pe-

tang • šachy • šípky • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • zapožičiavanie bicyklov

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené 2 – 
lôžkové izby v hlavnej hotelovej budove, 
resp. v hotelových vilkách umiestnených 
v bezprostrednej blízkosti hotela  s  mož-
nosťou  1 prístelky  (možnosť ubytovať 
druhé dieťa do 7 rokov bez nároku na lôžko) 
• individuálne regulovateľná klimatizácia 
• telefón • minibar (za príplatok) • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • trezor • 
SAT-TV • v hotelových izbách malý balkón 
• v hotelových vilkách francúzsky balkón • 
vo vilke možnosť zakúpiť si izbu s terasou 
s posedením (za príplatok) • rodinné izby 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • lokálne 

NÁŠ NÁZOR » krás-
ny štvorhviezdičkový hotelový 
rezort, patriaci do renomovanej 
siete hotelov Sentido, ktorá je záru-
kou vysokej dovolenkovej kvality, 
sa nachádza na jednej z najkraj-
ších pláží Stredozemného mora, 
ocenenej v Paríži "Zlatou palmou" 
za kvalitu piesku.Tento hotel vás 
od prvého momentu vtiahne  
do svojej oddychovej atmosféry 
a očarí nádhernou scenériou prie-
zračného mora, či majestátnych 
hôr. Vynikajúca kuchyňa, kvalitné 
služby all inclusive a vôňa mora 
zaručujú pokojnú dovolenku. 
Začnite svoj deň úsmevom, ktorý 
vám vyčarí široký výber jedál z ná-
rodnej i medzinárodnej kuchyne, 
príjemná atmosféra dýchajúca zo 
všetkých častí hotela, hotelový 
animačný tím, ako aj nádherná 
pláž s množstvom atrakcií, rozpre-
stierajúce sa len pár metrov pred 
vami. V okolí na vás čaká mnoho 
kultúrnych zaujímavostí, pôsobivá 
architektúra a rušný nočný život 
v Budve, ktorá je dostupná príjem-
nou pešou prechádzkou.

www.hoteltara.me

Cenník > 379
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alkoholické nápoje (pivo, víno, vodka, 
gin, brandy, rakija) • nealkoholické ná-
poje, káva, čaj podávané v areáli hotela 
• medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých za účasti slovenského 
animátora • občerstvenie rôzneho dru-
hu počas vybraných hodín v aperitív 
bare a v pool bare (hamburger, sendvi-
če, hranolky...) • miniklub •  možné 2 le-
žadlá a 1 slnečník zdarma pre klientov 
každej izby

KLUBOVÁ DOVOLENKA » animačný 
program je výbornou príležitosťou na zá-
bavu a spoznanie nových priateľov. Ne-
opakovateľné chvíle plné oddychu vám 
počas prázdnin (júl/august) spríjemní ho-
telový animačný tím, ktorého súčasťou je 
aj slovensky hovoriaci animátor. Súčasťou 
klubovej dovolenky je i zdarma požičia-
vanie športových potrieb, spoločenských 
hier ako aj kníh v slovenskom jazyku.

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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Č I E R N A  H O R A

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 667 €
od 266 €

Koral i SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Sutomore

POLOHA » v centre obľúbeného le-
toviska Sutomore na Barskej riviére • 
v bezprostrednej blízkosti známej a vy-
hľadávanej sutomorskej pláže s hru-
bozrnným pieskom aj kamienkami 
• od pláže delí areál iba promenáda, 
na ktorej je množstvo stánkov s miestny-
mi špecialitami, plážové bary, obchodíky, 
zábavné podniky • možnosť využiť vodné 
taxíky na okolité piesočnaté pláže (na nie-
ktoré je možný len prístup z mora) • cca 
6 km od turistického, prístavného a histo-
rického mesta Bar • 30 km od historickej 
Budvy • iba 35 km od hraníc s Albánskom 
- možnosť  fakultatívnych výletov • cca 
40  km od príletového letiska Podgorica 

VYBAVENIE » hotelový komplex je 
tvorený viacerými blokmi • ubytovanie 
pre klientov CK Koala Tours, a.s. prevaž-
ne v blokoch B a C • v centrálnej budove 
A hala s recepciou • trezory na recepcii 

(za poplatok) • salónik • bar so slnečnou 
terasou • klimatizovaná hotelová reštau-
rácia • all inclusive bar s terasou • ihrisko 
pre loptové hry (futbal, basketbal) hneď 
vedľa hotela • detské ihrisko pre najmen-
ších • parkovisko • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » v jednotlivých blo-
koch hotela sa nachádzajú 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1, resp. dvoch príste-
liek • izby prešli v sezóne 2011 čiastoč-
nou rekonštrukciou: klimatizácia, TV, malá 
chladnička • balkón s posedením prípad-
ne s terasou • vlastné hygienické zariade-
nie tvorené sprchou a WC 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných nápojov • vybrané al-
koholické nápoje (rakija - hroznový 

NÁŠ NÁZOR » to, čo dnes 
priťahuje turistov do čiernohor-
ského letoviska Sutomore, je vzácna 
kombinácia klimatických podmie-
nok, pekná pláž skvelá pre kúpanie 
aj slnenie, krásna scenéria horské-
ho masívu priamo nad mestečkom 
a v neposlednom rade výborné ceny, 
bezkonkurenčne najnižšie v celom 
Stredomorí. Obľúbenosť hotela 
Korali je daná jeho výbornou polo-
hou priamo na známej sutomorskej 
piesočnatej pláži v zeleni parku, . 
Zjednocujúcim prvkom hotelového 
komplexu je hlavná recepcia hote-
la, klimatizovaná reštaurácia a bar 
v centrálnej budove. Hotel Korali 
ponúka osvedčené kvalitné služby. 
V sezóne 2011 prešli izby čiastočnou 
rekonštrukciou - pribudla klimatizá-
cia, televízory a chladničky. Bonu-
som našej cestovnej kancelárie je 
program slovenských animácií. Hotel 
je určený predovšetkým pre tých, 
ktorí túžia prežiť svoju dovolenku 
na nádhernej pláži a večer v rušnom 
centre letoviska s priaznivými cenami 
pre dovolenkárov.

www.trendkorali-montenegro.com

Cenník > 378
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destilát, miestne pivo a miestne víno), 
nealkoholické nápoje (voda, minerál-
ka, malinovky), káva, čaj v hotelovom 
all inclsuive bare počas dňa • drobné 
snacky • vo vybraných dňoch a hodi-
nách animačný program pre deti pod 
vedením slovensky hovoriaceho ani-
mátora

KLUBOVÁ DOVOLENKA » klubová 
dovolenka, resp. animačný program ur-
čený pre deti,  so slovensky hovoriacim  
animátorom našej CK realizovaný dva-
krát do týždňa vo vybraných hodinách 
• športové hry • cvičenie podľa hudby 
• detská diskotéka a detský miniklub • 
maľovanie a kreslenie • tvorivé dielne • 
súťaže • zdarma požičiavanie rôznych 
športových potrieb, športových a spolo-
čenských hier pre rodiny • požičiavanie 
kníh rôznych žánrov pre deti a dospelých 
v slovenskom jazyku 
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Č I E R N A  H O R A

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 694€
od 347€

Princess SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Bar

POLOHA » vyhľadávaný plážový 
a wellness hotel Princess leží v no-
vovybudovanom atraktívnom centre 
strediska Nový Bar a je situovaný pri 
mestskej promenáde • nachádza sa 
priamo pri vlastnej hotelovej pláži po-
siatej bielymi kamienkami s nádhernou,  
priezračne čistou vodou • cca 50 km 
od letiska Podgorica •  hotel je umiest-
nený len 35 km od albánskych hraníc 
- možnosť navštíviť Albánsko prostred-
níctvom fakultatívneho výletu  • mesto 
Bar je tvorené dvomi časťami. Nový Bar, 
v ktorom sa nachádza aj hotel Princess 
a Starý Bar, predchodca Baru, založe-
ný v 9. storočí, v ktorom sa zachovalo 
mnoho historických pamiatok. • v sa-
motnom centre Baru v tesnej blízkos-
ti hotela sa oplatí navštíviť Palác kráľa 
Nikola I., postavený v 19. storočí a dnes 
pôsobiaci ako historické a archeologic-

ké múzeum, ktorý leží v upravenej zá-
hrade plnej exotických drevín

VYBAVENIE » moderná štvorposcho-
dová budova hotelového rezortu Princess 
leží priamo pri priezračnom mori • vstup-
ná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
s veľmi chutnou kuchyňou • Lobby  & 
Piano bar • WiFi v spoločenských priesto-
roch aj na izbách (zdarma) • tri konferenč-
né miestnosti • spoločenská miestnosť so 
satelitnou TV • vonkajší bazén s detskou 
časťou • snack bar (pri bazéne) • terasa 
na opaľovanie so slnečníkmi a ležadla-
mi (zdarma) • slnečníky a ležadlá na plá-
ži (zdarma) • plážové osušky (za vratný 
depozit) • elegantné wellness centrum 
(vnútorný vyhrievaný bazén, vírivka, tu-
recký kúpeľ, parný kúpeľ, fínska sauna, so-
lárium, kozmetické salóny, masážny salón)  
- za poplatok • fitness centrum (zdarma) • 
parkovisko                                                                                     

NÁŠ NÁZOR » na miestach, 
kde sa tiahne oblúk pláže pokry-
tej striebrom zaoblených kamien-
kov, ktoré zároveň určujú obraz 
letoviska, ponúka svoje služby plá-
žový rezort Princess.  Ak túžite pre-
žiť svoju dovolenku priamo na pláži 
a zároveň blízko centra živého 
letoviska, je pre vás tento hotel tým 
pravým. Stojí v najatraktívnejšej 
časti mesta Bar, zvanej Topolica, 
hneď vedľa udržiavaného parku 
a bývalého Paláca kráľa Nikoly, kde 
je dnes múzeum. Poloha hotela je 
jeho devízou, ktorú skvele dopĺ-
ňajú všetky hotelové služby poč-
núc recepciou a končiac wellness 
centrom. Príjemné ubytovanie, 
rôznorodá kuchyňa, široká ponuka 
doplnkových služieb a ústretový 
personál dotvárajú obraz hotela 
Princess. Športoviská v susedstve 
hotela, blízkosť historických pa-
miatok, prírodných zaujímavostí, 
či rôznorodých pláží, poskytujú 
pestré možnosti na využitie do-
volenkových dní, popri samotnej 
bohatej hotelovej ponuke.

www.hotelprincess.me

Cenník > 379
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UBYTOVANIE » moderne a s vkusom za-
riadené dvojlôžkové izby s možnosťou jed-
nej, resp. dvoch prísteliek (možnosť ubytovať 
jedno dieť a do 7 rokov bez nároku na lôžko 
ako piatu osobu v izbe) • klimatizácia • SAT-
-TV • rádio •  trezor • minibar • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón, resp. 
terasa s posedením • WiFi (zdarma) • izby 
s možnosťou výhľadu na more, park, resp. 
na prekrásne hory 

STRAVOVANIE » polpenzia "ULTRA" - 
raňajky a večere formou bohatých a chut-
ných švédskych stolov • počas celého dňa 
(10:00 - 22:00 hod) v hotelovom bare servíro-
vané miestne vína a pivo, ako aj nealkoholic-
ké nápoje (voda, džús, malinovka ...), káva, čaj 
(zdarma)  • v hoteli a v jeho okolí dostatok 
cenovo dostupných reštaurácií, bistier a bu-
fetov  ponúkajúcich rôzne druhy občerstve-
nia a miestnych špecialít

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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 rozloha 28 748 km2

 počet obyvateľov 3 151 000

 hlavné mesto Tirana

 mena lek

Rýchlo sa rozvíjajúce turistické stredisko 
Shëngjin vás očarí svojou malebnosťou 
a priateľskou atmosférou. Leží v blízkosti 
Lezhë, ktoré má tisíce rokov starú históriu 
a jedinečnú kultúru. Jeho obyvatelia sú 
hrdí na to, že je tu hrobka ich národné-
ho hrdinu Gjergja Kastriotiho Skanderbe-
ga, ktorý zjednotil znepriatelené albánske 
kmene, aby spoločne bojovali proti turec-
kej nadvláde. Shëngjin má 8 000 obyva-
teľov a je dobre známy svojimi širokými 
piesočnatými plážami a dobre vybave-

nými hotelmi. V lete sa pláže tohto mes-
ta zaplnia tisíckami návštevníkov, ktorí 
sem prichádzajú zažiť chuť priezračného 
Jadranského mora, kvalitné ubytovanie 
v miestnych hoteloch, reštaurácie a noč-
né kluby. Všade panuje priateľská atmo-
sféra, nájdete tu čisté ulice, udržiavané 
pláže a belasé more. Za zmienku určite 
stojí aj cenová dostupnosť celého Albán-
ska pre slovenských dovolenkárov. Veď 
miestnym cenám nemôže konkurovať ani 
Bulharsko alebo Čierna Hora. 

Shëngjin

Doposiaľ málo preskúmaný po-
zemský raj sa pomaly ale isto stá-
va dovolenkovým hitom. Odhoďte 
predsudky a vydajte sa na cestu 
do tohto zabudnutého kúta Euró-
py, do krajiny krásnych scenérií mora 
a hôr. Čarovná destinácia s nády-
chom exotiky a so širokými piesočna-
tými plážami je pripravená poskytnúť 
vám vytúžený oddych. Omamná 
atmosféra albánskeho pobrežia vás 
chytí za srdce a vy celkom iste zatúži-
te spoznať jeho malebné zákutia. 

Táto rýchlym tempom rozvíjajúca sa destinácia ponúka pre 
našinca veľmi prijateľné miestne ceny. Albánsko - to však nie sú 
len nádherné pláže, more a hory, je to aj história, ktorú vidíte pria-
mo vpísanú do tváre krajiny. Úzke štíty minaretov vystupujúcich 
do neba ťažko dosiahnu k vrcholkom albánskych hôr, vysokých 
cez 2700 m. Ale roztrúsené po krajine dávajú jej tvári typickú črtu. 
Albánsky národ prešiel dlhú a ťažkú cestu od dôb Ilyrov, Grékov 
aj Slovanov, ktorí tu boli prvými osadníkmi. Národný hrdina Skan-
derbeg, udatne bojujúci proti Turkom, ako aj komunistický diktá-
tor Enver Hodža, sú neoddeliteľnou súčasťou dejín tejto krajiny. 
Hoci jej patrí miesto na Balkáne po tisícročia, je ešte stále "trinás-
tou komnatou" Európy. Za dlho zatvorenými dverami ale na vás 
čakajú poklady hodné ich odhalenia: 7 národných parkov, 24 prí-
rodných rezervácií so vzácnymi zvieracími druhmi, mestá Berat či 
Gjiorokastër, ktoré sú na zozname svetového kultúrneho dedič-
stva UNESCO, Albánske Alpy, jazerá Skadar, Ohrid, Prespan. 
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Teplota vzduchu 25° 28° 30° 31° 28° 23°

Teplota vody 21° 23° 25° 25° 24° 20°

Najstaršie mesto Albánska je v súčasnosti 
druhým najväčším v krajine. Grécki osad-
níci z Korintu a Kerkyry založili v týchto 
miestach prvú osadu s názvom Epidam-
nos v roku 627 pred Kristom a neskôr ju 
Rimania premenovali na Dyrrhachium. Od-
tiaľto vybudovali známu cestu Via Egnatia 
do Solúna a Konštantinopola. Začiatkom 
10. storočia bolo mesto súčasťou prvej 
bulharskej ríše, na jeho konci už vládli By-
zantínci. Striedali sa tu panovníci zo Sicílie, 
Neapola a Benátok až do roku 1501, kedy 

sa celého Albánska zmocnili Turci. Do vzni-
ku nezávislého Albánska v roku 1912, bolo 
súčasťou Osmanskej ríše. Z rímskych čias 
tu nájdete zvyšky amfiteátra z prelomu 1. 
a 2. storočia p. n. l. a rímske kúpele, v centre 
je zachovaná časť hradieb a pevnosť Kalaja 
e Durrësit. Durrës je najrýchlejšie sa rozvíja-
júcim letoviskom Albánska. Turistický ruch 
je budovaný na pobreží zálivu, kde pozdĺž 
širokej, až 30 km dlhej piesočnatej pláže, 
má svoje miesto množstvo hotelov, reštau-
rácií, barov a diskoték. 

Durrës
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NÁŠ NÁZOR » nespornou 
výhodou hotela Rafaelo je bez-
prostredná blízkosť pláže, od ktorej 
je rezort oddelený len pobrežnou 
promenádou. Príjemne vás prekva-
pí svojou priateľskou atmosférou, 
pekným udržiavaným areálom, či 
dlhou a širokou piesočnatou plá-
žou, ktorá je lákadlom pre každého 
návštevníka. Rodiny s malými deťmi 
rovnako ako aj menej zdatní plav-
ci určite ocenia naozaj pozvoľný 
vstup do vody a to, že more v tejto 
oblasti býva pokojné. Po príjemne 
prežitom dni sa  letovisko prezlečie 
do večerného šatu a vy si môžete 
vychutnať jeho nočný život, či už 
vo forme prechádzok po promená-
de, návštevy prístavu, alebo zábavy 
v jednom z barov, či diskoték. Mô-
žete zažiť i romantické posedenie 
v niektorom zo "sky-barov" sídliacich 
na najvyšších poschodiach budov 
a pokochať sa nočnou oblohou 
a nádherným výhľadom na celý zá-
liv. Vitajte v hoteli Rafaelo a vychut-
najte si všetko, čo vám tento hotel 
i letovisko Shëngjin ponúkajú!

www.rafaelohotel.com

Shëngjin

POLOHA » v letovisku Shëngjin • pria-
mo pri dlhej a širokej pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
vhodným i pre deti a neplavcov • ho-
tel prideľuje zdarma 2 ležadlá a slneč-
ník na pláži na každú izbu • od pláže je 
hotelový areál oddelený len novovybu-
dovanou promenádou tiahnucou sa cez 
celé letovisko • vodné športy a atrakcie 
na pláži (za poplatok) • 6 km od mesta 
Lezhë • 50 km od hraníc s Čiernou Horou • 
50 km od príletového letiska Rinas • 60 km 
od v hlavného mesta Tirana

OFICIÁLNA TRIEDA » **** 

VYBAVENIE » hotel pozostávajúci z via-
cerých 4*blokov  a novovybudovaného 
5* bloku • veľký udržiavaný areál  s novo-
vybudovaným bazénovým komplexom 
(ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma) • 
vstupná hala s recepciou • bar • kavia-

reň • obchodík • reštaurácia • all inclusive 
reštaurácia • detské ihrisko • parkovisko • 
bar na móle nad morom (za poplatok) • 
wifi v priestoroch recepcie • hotelový le-
kár • lekáreň

UBYTOVANIE » priestranné 2-lôžko-
vé izby s možnosťou jednej, resp. dvoch 
prísteliek formou rozťahovacej pohovky 
• priestranné rodinné izby s 2 oddelený-
mi spálňami (za príplatok) vhodné aj pre 
5 osôb • časť izieb s  atraktívnym výhľa-
dom na bazén a s orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok) • klimatizácia • sat  TV 
• chladnička • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchou, WC) • sušič 
na vlasy • balkón  • možnosť ubytovania 
v superior izbe 5* novovybudovanej čas-
ti hotela Rafaelo Resort (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

2 dospelí + 2 deti do 12 a 6 rokovod 546 €
od 273 €

Rafaelo Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov • vo vy-
hradených hodinách v all inclusive 
reštaurácii ľahký popoludňajší snack,   
káva, čaj  • počas dňa k dispozícii 
miestne pivo a víno a vybrané nealko-
holické nápoje (voda, džús, malinov-
ky) • slnečníky a ležadlá pri bazéne aj 
na pláži zdarma (na pláži zdarma 2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu) • animačný 
program plný zábavy počas dňa i večer  
aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » animačný 
program pre deti a dospelých pod vede-
ním slovensky hovoriaceho animátora • 
rodinné hry a súťaže • športové hry • cvi-
čenie • detská diskotéka a detský miniklub  
• zdarma požičiavanie rôznych športových 
potrieb a spoločenských hier pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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2 dospelí + 2 deti do 13 a 7 rokovod 450 €
od 225 €

Ibiza a  Aki leda SSSs

DEPANDANCE

Durrës

POLOHA » priamo na krásnej pláži - 
Akileda, resp. len 20 m od pláže s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
- Ibiza • široká a niekoľko kilometrov dlhá 
pláž • na pláži ležadlá a slnečníky (zdar-
ma) • v meste Durrës, v najstaršom mes-
te Albánska s historickými pamiatkami • 
ľahká dostupnosť centra mesta miest-
nou dopravu alebo lacným taxíkom • 
39 km od príletového letiska Rinas • 43 km 
od hlavného mesta Albánska Tirana 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » Ibiza a Akileda tvoria 
depandancy štvorhviezdičkového hote-
la Albanian Star • klienti využívajú všetky 
služby 4* hotela Albanian Star: vstup-
ná hala s recepciou • wifi v spoločných 
priestoroch (zdarma) •  fitness • reštaurá-
cia • bar s vonkajšou terasou s posede-
ním • bar pod strechou • bazén • fitness • 
parkovisko

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej, resp. dvoch prísteliek • 
možnosť ubytovania v rodinných izbách 
tvorených 2 spálňami (za príplatok) • kli-
matizácia • káblová TV • minibar (za po-
platok) • wifi • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou chutných švédskych 
stolov vrátane vybraných nápojov • 
vo vyhradených hodinách v all inclu-
sive reštaurácii hotela Albanian Star 
ľahký popoludňajší snack  (minipizza, 
sendviče, koláčiky, zmrzlina a pod.) • 
počas dňa v hoteli k dispozícii miest-
ne alkoholické nápoje, pivo a víno, 
vybrané nealkoholické nápoje - voda, 
džúsy, malinovky, káva, čaj • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne aj na pláži 
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NÁŠ NÁZOR » v depandancoch 
Ibiza a Akileda, ktoré tvoria depan-
dancy štvorhviezdičkového hotela 
Albanian Star, vládne rodinná atmo-
sféra menších hotelov. Aj preto sme 
presvedčení, že ich budú vyhľadávať 
najmä rodiny s deťmi, pre ktoré sme 
do ponuky zaradili aj žiadané rodinné 
izby. Recepcia a útulná 4* reštaurácia 
sú v len niekoľko krokov vzdialenom 
hoteli Albanian Star, ktorý sa nachá-
dza priamo na širokej piesočnatej 
pláži. Iste vás poteší aj nový bazén 
v tieni borovíc a beach bar s výhľa-
dom na tyrkysové more. Keď k tomu 
pridáte výbornú stravu, kvalitné služ-
by a viac než atraktívnu cenu, viete, 
že ste si vybrali správne!
www.harmonia-hotels.com

Cenník > 380
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Albanian Star 
S
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Durrës

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 504 €
od 252 €

Albanian Star SSSS

HOTEL

POLOHA » priamo na krásnej pláži 
s jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do Jadranského mora vhodnej aj pre 
malé deti a neplavcov • široká a niekoľko 
kilometrov dlhá pláž tiahnuca sa k centru 
mesta Durrës • na pláži ležadlá,  slneční-
ky (zdarma)  a pohodlné štýlové ležadlá 
s baldachýnmi (za poplatok) • rôzne vod-
né športy a atrakcie na pláži (za poplatok) 
• neďaleko mesta Durrës • 39 km od príle-
tového letiska Rinas • 43 km od hlavného 
mesta Albánska Tirana

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• wifi pripojenie na internet  v spoločných 
priestoroch (zdarma) • internetový kútik • 
zmenáreň • café bar s posedením • reštau-
rácia • a´la carte reštaurácia • pool bar s tera-
sou s výhľadom na more • bazén  • fitness • 
konferenčná miestnosť • bar pod strechou   

s panoramatickým výhľadom • parkovisko 
pre hotelových hostí

UBYTOVANIE » elegantné zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky • kli-
matizácia •  TV • wifi • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • 
sušič na vlasy • balkón  • izby s možnosťou 
výhľadu na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov • vo vy-
hradených hodinách v all inclusive 
reštaurácii ľahký popoludňajší snack  
(minipizza, koláčiky, zmrzlina a pod.) 
• počas dňa k dispozícii v hoteli miest-
ne alkoholické nápoje, pivo a víno, 
vybrané nealkoholické nápoje, 
káva, čaj  • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne aj na pláži 

NÁŠ NÁZOR »  vitajte v Albanian 
Star, v modernom hoteli s výbor-

nou polohou priamo na výnimočnej 
pláži mesta Durrës, pýšiacej sa jemným 
zlatistým pieskom. Vďaka malému 
počtu izieb vládne v hoteli príjem-
ná a rodinná atmosféra.  Priestranné 
moderné izby vybavené  elegant-
ným nábytkom sú pripravené stať sa 
vašim dočasným domovom. Hostí 
poteší ležérna atmosféra vonkajšej 
terasy v tieni borovíc priamo na plá-
ži.  Tu si klienti hotela môžu  dosýta 
užívať raňajší svieži morský vzduch 
a romantické západy slnka. Z baru 
umiestneného na najvyššom 

poschodí zase vidia panorámu 
celého dračského zálivu. 

www.harmonia-hotels.com 
Cenník > 381
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2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokovod 490 €
od 245 €

Tropikal  Resort SSSS

HOTEL

Durrës

POLOHA » na krásnej udržiavanej pláži 
s jemným pieskom vhodnej vďaka po-
zvoľnému vstupu do mora aj pre malé 
deti a neplavcov • 2 ležadlá a 1 slneč-
ník na každú  izbu (zdarma) • plážové 
osušky (zdarma) • vodné atrakcie a špor-
ty na pláži (za poplatok) • centrum mes-
ta  Durrës vzdialené cca 600 metrov • 35 
kilometrov od hlavného mesta Albánska 
Tirana • 39 km od letiska • 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE »moderná budova 
umiestnená uprostred všadeprítomnej 
zelene • areál rozkladajúci sa na plo-
che 90 000 metrov štvorcových je plný 
kvetov, paliem a borovíc • vstupná hala 

s recepciou • výťah • zmenáreň • reštau-
rácia • dva bary • pizza kútik s pecou 
• stánok s grilovanými špecialitami 
• pool bar • beach bar • nočný disko 

klub •  rozľahlý bazénový komplex 

s vyhradenou časťou pre deti • ležadlá 
a slnečníky na bazénovej terase (zdarma) 
• detské ihrisko • plážový volejbal • hotel 
je veľmi vhodný pre klientov hľadajúcich 
pokoj, nakoľko vďaka svojej polohe po-
skytuje hotelová pláž súkromie

UBYTOVANIE » elegantne a moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky pre dieťa do 12 rokov • 
individuálna klimatizácia • zabudovaný 
trezor • káblová TV • telefón • wifi interne-
tové pripojenie • minibar (za poplatok) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • bal-
kón, resp. terasa 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov • v areáli hotela sa nachádza  
reštaurácia a stánky s občerstvením po-
núkajúce počas dňa rôzne špeciality
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t NÁŠ NÁZOR » uprostred exotickej 
zelene sa nachádza dovolenkový 
raj v podobe rezortu ponúkajúceho 
široký výber možností ako najlepšie 
stráviť horúce letné dni. Či už sa roz-
hodnete pre šport, relax alebo zába-
vu, všetko nájdete na jednom mieste. 
Leňošenie na nádhernej piesočnatej 
pláži môžete vymeniť za šantenie 
v rozľahlom bazénovom komplexe 
alebo slnenie  na terase. O občerstve-
nie sa postarajú reštaurácie a stánky 
s rôznymi špecialitami  pripravovaný-
mi priamo pred vami. A ak sa budete 
chciet večer zabaviť a zatancovať si, 
tiež nemusíte nikam chodiť - noč-
ný klub nájdete priamo v areáli 
hotela.
www.tropikalresort.com

Cenník > 381
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Durrës

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 434 €
od 217 €

Dolce Vita SSSS

HOTEL A DEPANDANCE

POLOHA » pri krásnej piesočnatej plá-
ži s pozvoľným vstupom do mora • široká 
a niekoľko kilometrov dlhá pláž s jemným 
pieskom vhodná aj pre deti a neplavcov • 
ležadlá a slnečníky (zdarma) • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • v meste Durrës, 
v najstaršom meste Albánska s historický-
mi pamiatkami • ľahká dostupnosť centra 
mesta miestnou dopravou alebo taxíkom • 
39 kilometrov od príletového letiska Rinas 
• 43 kilometrov od hlavného mesta Tirana 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » udržiavaný trávnatý areál 
v objatí stredomorských borovíc a paliem 
poskytujúcich príjemný tieň • vstupná 
hala s recepciou a s možnosťou posede-
nia • reštaurácia • bar • vonkajší bar s te-
rasou v záhrade • rozľahlý atypický bazén 
v tropickom štýle • detský bazén • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne s výhľadom na tyr-

kysové more (zdarma) • kryté pódium vyu-
žívané na večerné programy • zmenáreň

UBYTOVANIE » v hlavnej hotelovej bu-
dove 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
• klimatizácia • trezor • satelitná TV s plo-
chou obrazovkou • telefón • wifi • minibar 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • bal-
kón, resp. terasa s posedením  • časť izieb 
s orientáciou na morskú stranu (za prípla-
tok) • ubytovanie v kompletne zrekon-
štruovanom depandance • 2-lôžkové izby 
s možnosťou až s dvoch prísteliek • klima-
tizácia • satelitná TV  • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC)  • su-
šič na vlasy • balkón, resp. terasa

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov • v hoteli a v jeho okolí veľa cenovo 
dostupných reštaurácií a barov 

NÁŠ NÁZOR » po minuloročnom 
úspechu opäť zaraďujeme do po-

nuky tento moderný hotel, ktorý 
si našiel pevné miesto v srdciach 
našich klientov. Elegantný hotel, 
v ktorom vládne pohodová atmo-
sféra, sa nachádza priamo na krásnej 
piesočnatej pláži. Vyniká udržiava-
ným zeleným areálom a rozsiahlym 
bazénom postaveným v tropickom 
štýle. Túto sezónu vám znovu ponú-
kame aj možnosť dovolenkovania 
v cenovo výhodnejšom depandance, 
ktorý prešiel rozsiahlou rekonštruk-
ciou. Dolce Vita znamená sladký 
život. Presne také budú vaše pocity, 
ak sa rozhodnete pre strávenie letnej 
dovolenky práve v tomto hoteli. 
www.hoteldolcevita.al

Cenník > 381
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2 dospelí + 2 deti do 13 a 7 rokovod 422 €
od 211 €

Leonardo SSSS

HOTEL

Durrës

POLOHA » priamo pri krásnej hotelo-
vej pláži s jemným pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora ideálnej i pre malé deti 
a menej zdatných plavcov • ležadlá a slneč-
níky (zdarma) • plážové atrakcie a vodné 
športy (za poplatok) • v meste Durrës, v naj-
staršom meste Albánska s historickými pa-
miatkami • ľahká dostupnosť centra mesta 
miestnou dopravu alebo taxíkom • zastáv-
ka autobusu len 10 metrov od hotela • 
39 km od letiska • 35 kilometrov od hlavné-
ho mesta Albánska Tirana • možnosť rôz-
nych zaujímavých fakultatívnych výletov 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » moderná budova v blíz-
kosti súkromnej pláže • vstupná hala 
s majestátnym schodiskom a recepciou 
s posedením • zmenáreň • reštaurácia • 
bar • fitnes • vonkajší bazén v súkromí are-
álu hotela • ležadlá a slnečníky na terase 
pri bazéne (zdarma a obmedzený počet)

UBYTOVANIE » útulne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej, 
resp. dvoch prísteliek • klimatizácia • 
trezor na izbe • káblová TV s  plochou 
obrazovkou • telefón • wifi internetové 
pripojenie (zdarma) • minibar (za po-
platok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou a WC) • sušič 
na vlasy • balkón v dvojlôžkovej izbe 
(za príplatok) • izby s orientáciou na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia "UL-
TRA" - raňajky a večere formou švéd-
skych stolov • počas celého dňa v areáli 
hotela ponuka miestneho vína a piva, 
ako aj vybraných nealkoholockých nápo-
jov (voda, džúsy, malinovky ...)  zdarma  • 
v hoteli a v jeho okolí dostatok cenovo 
dostupných reštaurácií, bistier a bufetov  
ponúkajúcich rôzne druhy občerstvenia 
a miestnych špecialít
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NÁŠ NÁZOR » pre ľudí vyhľadáva-
júcich more a oddych na len pár 
metrov vzdialenej hotelovej pláži, 
i tých, ktorí prišli do Albánska za spo-
znávaním rušného života, pamiatok, 
či prírodných krás, máme pripravený 
tento skvelý hotel, ktorý vám svojou 
výhodnou polohou umožní zreali-
zovať všetky predstavy o príjemne 
strávenej letnej dovolenke. Zaujíma-
vá architektúra hotela, útulne zaria-
dené klimatizované izby, či elegantná 
reštaurácia s výberom domácich i za-
hraničných špecialít vám po horúcich 
dňoch plných kúpania sa poskytnú 
čas na oddych a relax, potrebný pre 
objavovanie nočného života v živých 
uliciach historického mesta Durrës. 
www.hotelleonardo.al

Cenník > 380
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Bleart 
S

S
S

S

Durrës

2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokovod 476 €
od 238 €

Bleart SSSS

HOTEL

POLOHA »  priamo na krásnej pláži 
s jemným pieskom a pozvoľným vstupom 
do Jadranského mora • široká a niekoľko 
kilometrov dlhá pláž • ležadlá a slnečníky 
na pláži (zdarma) • vodné športy a atrak-
cie na pláži (za poplatok) • v meste Durrës, 
v najstaršom meste Albánska s historický-
mi pamiatkami • ľahká dostupnosť centra 
mesta miestnou dopravu alebo taxíkom • 
39 km od príletového letiska Rinas • 43 km 
od hlavného mesta Albánska Tirana • 
možnosti rôznych fakultatívnych výletov 
do okolitých miest, prírody a za historic-
kými pamiatkami zapísanými na zozname 
UNESCO 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » nová moderná budova 
• vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 
kaviareň a bar s terasou s výhľadom na ba-
zén a more • reštaurácia a bar na móle nad 

morom • fitnes centrum a spa & wellness 
centrum s masážami a inými procedúra-
mi (za poplatok) • konferenčná sála • veľký 
bazén s časťou vyhradenou pre deti • oko-
lo bazéna slnečná terasa s ležadlami a sl-
nečníkmi  (zdarma) s výhľadom na more • 
hotelový night club • wifi pripojenie na in-
ternet (za poplatok) • parkovisko

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
a priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • telefón • káblová / sa-
telitná TV • minibar (za poplatok) • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • 
výhľad na more a bazén (za príplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia - ra-
ňajky a večere formou švédskych stolov 
bez nápojov • v hoteli a v jeho okolí veľa 
cenovo dostupných reštaurácií, bistier 
a bufetov vhodných na obedy

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že sa 
nám do našej ponuky opäť podarilo 

zaradiť hotel Bleart, nachádzajúci sa 
v známom meste Durrës. Je situovaný 
priamo pri nádhernej širokej a nie-
koľko kilometrov dlhej pláži s jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora. Vďaka umiestneniu tejto ho-
telovej budovy poskytuje väčšina izieb 
nádherný výhľad na more a bazén. 
Prístavné mestečko Durrës ponúka 
svoju históriu, nákupný bulvár lemo-
vaný palmami zase množstvo kaviar-
ničiek, obchodov a reštaurácií, aby si 
každý návštevník prišiel na svoje. Pestrá 
ponuka našich fakultatívnych výletov 
vám umožní naplno zažiť a spoznať to 
najkrajšie z tajomného Albánska. 

www.hotelbleart.com 
Cenník > 381
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Primorsko
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 rozloha 110 993 km2

 počet obyvateľov 7 154 000

 hlavné mesto Sofia

 mena bulharský 
  lev

Najstaršie osídlené mesto v Euró-
pe, jeden z najväčších pestovateľov 
ruží na svete, vynálezca digitálnych 
hodiniek. Toto a ešte omnoho viac 
pochádza práve z Bulharska. Kra-
jina z východnej strany obmýva-
ná Čiernym morom sa od roku 681, 
kedy sa datuje jej vznik, vyprofilo-
vala až do dnešnej podoby. Stáva 
sa dovolenkovým rajom vďaka čo-
raz kvalitnejším službám, prijateľnej 
vzdialenosti, príjemne teplému pod-
nebiu a to všetko za výhodné ceny. 

Sme cestovná kancelária so stabilnými a silnými bulharskými 
partnermi, ktorím vďačíme za to, že vám môžeme ponúknuť najvy-
chytenejšie letoviská - Slnečné pobrežie, ale tiež pokojnejšie strediská 
ako Sveti Vlas, Elenite, Pomorie. Tento rok  sme obohatili našu ponu-
ku o exkluzívnu novinku Zlaté piesky blízko Varny, ale aj  pokojnejšie 
a južne položené Primorsko.

Môžete si vybrať zo širokej ponuky hotelov, ktorých kvalitné ubyto-
vanie sa snúbi s ich výhodnou lokalitou. Sekundovať im budú široké 
piesočnaté pláže ponúkajúce bohaté športové vyžitie. Aj 4 km dlhá 
promenáda Slnečného pobrežia, dýchajúca živou atmosférou pra-
vého dovolenkového letoviska, či luxusnou zahraničnou klientelou 
vyhľadávané Zlaté piesky vyznačujúce sa svojím vzťahom k zeleni 
a prírode.

I tento rok umožníme každému dovolenkárovi vybrať si ideálnu kom-
bináciu strediska, hotela, spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Sme pri-
pravení plniť vaše sny o "bezstarostnej dovolenke za super ceny“. 

V tichom zálive so zlatistou plážou, ob-
klopené krásnymi zelenými lesmi, leží 
pokojné mestečko Elenite. Toto stredisko 
sa nachádza na južnom pobreží Čierne-
ho mora, je vzdialené 40 km od letiska 
v Burgase a 10 km od rušného Slnečného 
pobrežia. Stredisko má priame autobu-
sové spojenie i s historickým Nesebarom, 
ktorý patrí k najkrajším miestam Bulhar-
ska. Toto kúzelné a pokojné miesto vás 
očarí jedinečnou kombináciou mora 
a hôr, ktoré i v horúcich letných dňoch 
udržujú príjemné ovzdušie.

Polhodinu cesty severne od Varny sa na-
chádza dovolenkové mestečko, ktoré sa 
odlišuje od svojich kolegov na Slnečnom 
pobreží. Nájdete tu zachovaný lesopark, 
ktorý obklopuje menší počet hotelových 
budov vyššej kvality. Stredisko je vyhľadá-
vané najmä západoeurópskou klientelou, 
ktorá preferuje kombináciu lesov a zlatis-
tej pláže pred preplnenými letoviskami. 
Samozrejme v samotnom centre nechýba 
zábava v podobe diskoték a barov.

Pokojné, štýlové prázdninové letovisko Sve-
ti Vlas je situované na úpätí balkánskeho 
pohoria Stará Planina, vzdialené cca 4 km 
severne od Slnečného pobrežia. Najväčším 
lákadlom sú piesočnaté pláže s očarujú-
cim výhľadom na pobrežie.  V srdci leto-
viska Sveti Vlas nájdete novovybudované 
centrum s obchodíkmi a reštauráciami, mi-
lovníci nočného života majú už aj v tom-
to pokojnom stredisku k dispozícii štýlové 
bary a diskotéky. Svoju dovolenku si môžete 
spestriť prechádzkou po pláži k malebnému 
miestnemu prístavu.                         

Sveti VlasEleniteZlaté 
piesky
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Teplota vzduchu 23° 27° 31° 32° 27° 23°

Teplota vody 18° 22° 25° 26° 23° 19°

Toto najväčšie a najobľúbenejšie letovis-
ko určite splní vaše predstavy o ideálnej 
dovolenke plnej komfortu a prepychu. 
Stredisko je držiteľom ocenenia “Modrá 
vlajka EÚ“ za čistotu mora, pláže i prírod-
ného prostredia. Na Slnečnom pobreží 
si môžete vybrať z pestrej palety vod-
ných športov, či iných rôznych atrakcií. 
Okrem krásnych pláží tu však nájdete aj 
veľa reštaurácií a barov, obchodíky so su-
venírmi a samozrejme rušné a moderné 
hlavné centrum.

Pomorie je malebné prímorské balneo-
logické mestečko s bohatou históriou. 
Rozprestiera sa na skalnatom polostrove 
medzi Burgasom a Slnečným pobrežím, 
s ktorými má zabezpečené spojenie tak 
autobusovou, ako aj lodnou dopravou. 
Nájdete tu 3 pláže, pričom najzaujímavej-
šia je pláž s liečivým čiernym pieskom, ro-
mantický prístav s farebnými rybárskymi 
loďkami, trhovisko, obchodíky, bulharské 
reštaurácie s miestnou hudbou a skvelým 
jedlom. Na promenáde nechýbajú ani 
útulné kaviarničky s pekným posedením. 

Toto obľúbené útulné  mestečko sa na-
chádza  v juhovýchodnej časti Bulharska. 
Leží na malom polostrove 52 km od mesta 
Burgas. Primorsko lemujú dve piesočnaté 
pláže - severná a južná. Stredisko je obľú-
beným dovolenkovým miestom mno-
hých Čechov a Slovákov. V severnej časti 
sa nachádza jedna z najväčších prírod-
ných rezervácií Bulharska, ktorou preteká 
rieka Ropotamo. Absolvovať výlety môžu 
návštevníci  do neďalekých miest a to sta-
robylého Sozopolu, poprípade vydať sa 
na nákupy do Burgasu. 

Slnečné 
pobrežie Pomorie Primorsko
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NÁŠ NÁZOR » privítajte zele-
ňou posiate prímorské letovisko Zla-
té piesky, kde sa kvalitné služby snúbia 
s luxusom. Vitajte na mieste „kde malé 
veci znamenajú všetko“. Vitajte v našej 
top novinke - hoteli DoubleTree zo 
siete Hilton™. Na vlastnej koži budete 
mať možnosť pocítiť všetko čo ten-
to exkluzívny rezort ponúka. Počnúc 
teplým cookie koláčikom na privíta-
nie, cez usmievavý personál ochotný 
vždy pomôcť a poradiť. O stupienok 
vyššie ku dokonalosti vášho pobytu 
prispejú moderne zariadené izby so 
Sweet Dreams® matracmi, na ktorých 
sa vyspíte do ružová. Raňajšiu kávu 
si môžete pripraviť priamo na izbe. 
Budete hýčkaní a pripravení na nasáva-
nie tej pravej dovolenkovej atmosféry. 
Západoeurópska klientela už pozná 
Zlaté piesky a náramne si ich obľúbila. 
Vedia totiž, že tu nájdu vysokú kvalitu 
a pokoj v lone veľmi zachovalej a chrá-
nenej prírody. To všetko s prístupom ku 
širokým, udržiavaným a čistým plážam 
zaliatym bulharským slnkom. Aktívni 
dovolenkári si zase prídu na svoje pri 
loptových hrách. Hosťom je k dispozí-
cii Nirvana - súkromná pláž, na ktorú 
vás v pravidelných intervaloch dopraví 
hotelový minibus. Toto je Hilton.

www.doubletree3.hilton.com

Zlaté piesky

POLOHA » v objatí zeleného parku sa 
nachádza exkluzívne letovisko Zlaté piesky 
• južne cca 300 m od centra • 30 min trans-
fer z letiska a 20 min od samotného centra 
Varny s možnosťou nákupov, návštevou 
pamiatok a námorného prístavu • 5 min od 
najbližšej pláži (slnečníky a ležadlá za po-
platok) • súkromná hotelová pláž Nirvana  
(slnečník a ležadlá zdarma pre all inclusive 
klientov) dostupná hotelovým minibusom 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » hotelový rezort tvoria 2 
hoteli: luxusný 4*+ DoubleTree zo sie-
te Hilton a svetlý 4* Helios Spa s vyhľa-
dávanými wellness službami • spoločný 
areál • vstupné haly s recepciou • zmená-
reň • 2 hlavné reštaurácie • 3 koktail bary • 
a´la carte reštaurácie • 2 vonkajšie bazény 
s oddelenou časťou pre deti a s kĺzačkami 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • vnútorný vy-

hrievaný bazén • detský klub • multifunkč-
né športové ihrisko (futbal, tenis, volejbal) 
• biliard • stolný tenis (zdarma) • fitnes (24 
hod.  zdarma) • spa a wellness centrum 
(v hoteli Helios) • sauna (zdarma) • parkovis-
ko (zdarma)

UBYTOVANIE » elegantne a komfortne 
zariadené 2 - lôžkové izby so Sweet Dre-
ams® matracmi a možnosťou prístelky • tre-
zor • klimatizácia • SAT TV • telefón • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou a WC) • žehlička so žehliacou 
doskou • sušič na bielizeň • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa • rodinné izby - rozlo-
hou väčšie ako štandardné izby bez odde-
lenej spálne • apartmány pozostávajúce z 
oddelenej spálne a obývačky s možnosťou 
2 prísteliek • apartmány sú zariadené ku-
chynskou linkou a  pultom so stoličkami• 
výhľad na park, alebo more (za príplatok)

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 532 €
od 266 €

DoubleTree by Hi lton SSSSS

HOTEL
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STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov • mož-
nosť priplatiť si ultra all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere podávané formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • počas 
dňa sú podávané rôzne miestne alko-
holické, nealkoholické a teplé nápoje 
• lahšie občerstvenie (snack, pizza, ko-
láčiky a zmrzlina) počas dňa • 1,5 l fľaša 
vody na izbu denne • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch • detský a animačný 
klub • stolný tenis • sauna • slnečníky 
a ležadlá na hotelovej pláži Nirvana

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin vám dovolenku spestrí ani-
mačný tím, ktorého súčasťou je aj slovensky 
hovoriaci animátor. 

Wifi

zdarma

hotelová pláž Nirvana
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NÁŠ NÁZOR » v unikátnom 
prostredí pôvodného lesného po-
rastu sa týči jedna z našich noviniek. 
Pýcha medzi wellness hotelmi v tejto 
lokalite je Helios Spa. Práve grécky 
boh slnka Helios zapožičal svoje meno 
hotelu a ten sa mu za to odvďačuje 
svojimi božskými službami pre klien-
tov. Nachádza sa v komplexe, ktorý po-
zostáva z priestranného areálu a dvoch 
hotelových budov: DoubleTree by Hil-
ton a Helios Spa. Tento hotel má všet-
ko po čom by mohol dovolenkujúci 
zatúžiť. Výber z tých najlepších dobrôt 
servírovaných v jednej z reštaurácií. 
Vonkajší aj vnútorný bazén. Pre našich 
najmenších dovolenkárov sa tu usku-
točňujú pravidelné animácie za účasti 
i skúsených slovensky hovoriacich ani-
mátorov. Aktívni dovolenkári si môžu 
krátiť čas pri fitnes, stolnom tenise, 
alebo futbale. A komu leňošenie ne-
príde ako nuda, odporúčame navští-
viť vyhlásenú pláž. Veď Zlaté piesky 
nemajú svoje meno len tak na parádu. 
Helios Spa si pre našich klientov však 
schoval ešte jedno prekvapenie navy-
še. Aphrodite Beauty Spa je jedinečné 
miesto pre zotavovanie ducha i mysle 
- to proste musíte vyskúšať. Helios čaká 
len na vašu návštevu.

www.helios-spa.com

Zlaté piesky

POLOHA » v južnej časti letoviska Zlaté 
piesky, zasadený do chráneného lesopar-
ku • mestečko je preslávené svojimi krás-
nymi plážami • 30 km od letiska vo Varne • 
rušnejšie centrum strediska s obchodíkmi, 
reštauráciami, barmi, diskotékami je približ-
ne 300 m • cca 20 km od historického a prí-
stavného mesta Varny • od najbližšej pláže 
5 min (slnečníky a ležadlá za poplatok) • 
na hotelovú udržiavanú pláž Nirvana je pre 
all inclusive hostí možnosť využiť autobus, 
ktorý premáva v pravidelných intervaloch

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový rezort tvo-
ria 2 budovy: Helios SPA a DoubleTree • 
priestranný spoločný areál obklopený les-
mi vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• hlavná reštaurácia Poseidon • pool bar 
• Artemis juice bar • Apollo night klub • à 
la carte reštaurácia Dionysus • 2 vonkajšie 

bazény s oddelenou časťou pre deti a kĺ-
začkami (slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
zdarma) • plážový servis - ležadlá a slneč-
ník na súkromnej hotelovej pláži (zdarma 
pre all inclusive klientov) • plážový bar (za 
poplatok) • Wi-Fi pripojenie • vyhrievaný 
vnútorný bazén • detské ihrisko • biliard • 
stolný tenis (zdarma) • fitnes (24h zdarma) 
• wellness centrum Aprhodite Beauty Spa • 
sauna (zdarma) • parkovanie (zdarma)

UBYTOVANIE » elegantne a komfort-
ne zariadené dvojlôžkové s 1 prístelkou • 
rodinné izby bez oddelenej spálne s mož-
nosťou 2 prísteliek • apartmány pozostá-
vajúce z oddelenej spálne a obývačky s 
možnosťou až dvoch prísteliek • chlad-
nička • klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi • te-
lefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na  vlasy •                   
balkón alebo terasa s posedením

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 464 €
od 232 €

Helios Spa SSSSs
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STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov • mož-
nosť priplatiť si ultra all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere podávané formou bo-
hatých švédskych stolov vrátane nápo-
jov • počas dňa sú podávané miestne 
alkoholické nápoje, nealkoholické 
a teplé nápoje (káva, čaj, cappuccino) • 
koláčiky a zmrzlina • ležadlá a slneční-
ky pri bazénoch • detský klub • animač-
ný program • stolný tenis • pre klientov 
navyše slnečníky a ležadlá na pláži 
Nirvana zdarma • 1,5 l minerálnej vody 
na izbe dopľňanej denne

KLUBOVÁ DOVOLENKA » dovolenko-
vé dni vám počas prázdnin spestrí hotelový 
animačný tím so slovenským animátorom

hotelová pláž Nirvana
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NÁŠ NÁZOR » medzi našu TOP 
ponuku na Zlatých pieskoch sme 
zaradili i hotel so ženským menom, 
ktoré v gréčtine znamená svetlo - 
Elena. Hotel neostáva mytológii ani 
významu nič dlžný. Izby aj interiér 
sú presvetlené a štýlová vstupná 
hala zaujme už na prvý pohľad 
svojimi freskami. Pridajme kvalitné 
služby v podobe 24hod all inclusi-
ve, vnútorný a vonkajší bazén s po-
olbarom, to všetko umne zasadené 
do čarokrásnej zelene poskytujúcej 
dovolenkujúcim intimitu. Dostáva-
me sa na úroveň, kde slovo oddych 
naberá úplne nový význam. Elena 
vás pozýva užiť si túto idylku.

www.elenahotel.eu

POLOHA » približne 30 min z letiska 
vo Varne • 250 m od centra letoviska Zla-
té piesky, uprostred chráneného lesného 
porastu • 200 m od najbližšej piesočna-
tej pláže s pozvoľným vstupom do mora, 
ideálnym pre rodiny s deťmi • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok)  • pravidelná 
autobusová linka do Varny - s možnosťou 
nákupov a návštevou pamiatok

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » veľká svetlá vstupná hala 
s recepciou a štýlovým posedením • Wi-
Fi pripojenie na recepcii (zdarma) • trezor 
(za poplatok) • lobby bar • pool bar • hlav-
ná reštaurácia s terasou zariadenou v štýle 
provence • udržiavaná záhradka • bazén 
• detský bazén •  vnútorný vyhrievaný ba-
zén • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdar-
ma) • výťahy • fínska sauna • masáže • fitnes 

• stolný tenis • hotelové animácie • kader-
níctvo • parkovisko (za poplatok) • hotelové 
animácie

UBYTOVANIE » komfortne a vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 ale-
bo 2 prísteliek • výhľad na park, alebo more 
(za príplatok) • SAT/TV • minibar • telefón 
• klimatizácia • vlastná kúpeľňa so sprchou 
resp. vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón 
s posedením • trezor (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere sú podávané 
formou chutných  a pestrých švédskych 
stolov • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje 24 hod denne • ľahšie 
občerstvenie počas dňa - zmrzlina, sna-
cky, káva, čaj • polnočný snack • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne • stolný tenis

Cenník > 389
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 518 €
od 259 €

Elena SSSSs

HOTEL

Zlaté piesky
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NÁŠ NÁZOR » tento hotel si pre-
bral meno zo slovanského jazyka, 

kde Perunika znamená kosatec - 
obľúbený kvet boha Perúna. Máte 
jedinečnú príležitosť užiť si letné 
chvíle pri mori v kombinácii s list-
natou vegetáciou okolitých lesov. 
Útulná hotelová budova má cha-
rakter skôr rodinného miesta. Bu-
dete sa tu cítiť ako doma, než ako 
na turistami preplnenej dovolenke. 
Prejdite sa po tunajších parkoch 
a lesíkoch za zvukov šumiaceho 
mora, ktoré je vzdialené od hote-
la len 150 m. Alebo si vybehnite 
na nákupy. Je to také jednoduché, 
stačí vyjsť na ulicu.

www.perunika.com

POLOHA » na skok od centra nádher-
ného zeleného letoviska Zlaté piesky • 
pláž vzdialená len 150 m - ležadlá a slneč-
níky (za poplatok) • promenáda s obcho-
díkmi, reštauráciami, barmi a nočnými 
klubmi priamo pred hotelom • pravidelné 
spojenie autobusom s obchodným a prí-
stavným uzlom - Varnou

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » útulná vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • reštaurácia s barom 
• karaoke nočný bar • bazén s oddelenou 
detskou časťou a barom • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne (zdarma) • udržiavaná 
tichá hotelová záhrada • sauna • posilňov-
ňa (zdarma) • šipky • šach • stolný tenis • 
detské ihrisko • biliard • požičovňa áut • 
trezor (na recepcii za poplatok) • lekáreň

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 

2-lôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky s orientáciou na more, alebo park 
• klimatizácia • SAT TV • telefón • mini 
chladnička • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušičom na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere sú podávané formou chut-
ných švédskych stolov  v reštaurácii 
s vonkajšou terasou • 2 x týždenne 
tematické večere (bulharská kuchy-
ňa / dary mora) • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • ľahšie ob-
čerstvenie vo vyhradených hodinách 
- snacky, káva, čaj • bar pri bazéne 
a lobby bar • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne • posilňovňa • šipky • šach • 
detské ihrisko

Perunika 
S

S
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Cenník > 388

Zlaté piesky

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod  436 €
od 218 €

Perunika SSSs

HOTEL



148

B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » nádherný a unikát-
ny dovolenkový raj Sunset Beach 
nás vďaka množstvu vašich pochvál 
presvedčil o tom, že si zaslúži byť aj 
v našej tohtoročnej ponuke na po-
prednom mieste. Tento jedinečný 
skvost bulharského pobrežia pozo-
stávajúci zo šiestich hotelov vás očarí 
svojim dômyselným areálom s pre-
krásnou záhradou a bazénmi, pom-
péznym štýlom a v neposlednom 
rade aj veľmi kvalitnými službami, 
ktoré určite ocenia aj nároční klienti. 
Nachádza sa pri slnkom zaliatej pie-
sočnatej pláži, ktorá poskytuje do-
statok priestoru na relax i zábavu pre 
všetkých prázdninových návštevníkov. 
Najmladší dovolenkári určite uvítajú 
bazén so šmykľavkami, detské ihrisko, 
či pestrý program v detskom klube. 
O pohodlie všetkých hotelových 
hostí bude kráľovsky postarané aj 
v reštauráciách, baroch a kaviarňach, 
ktoré sú strategicky rozmiestnené 
v okúzľujúcom hotelovom areáli, 
priam stvorenom na dokonalý od-
dych. Výhodná poloha tohto naozaj 
prepychového dovolenkového miesta 
je len čerešničkou na torte, ktorá vám 
dotvorí obraz skutočne exkluzívnej 
letnej dovolenky. 

www.sunsetresort.bg

Pomorie

POLOHA » v novej časti prímorského 
balneologického mestečka Pomorie, ktoré 
je preslávené krásnymi plážami s liečivým 
pieskom • 20 km od rušného strediska Sl-
nečné pobrežie prekypujúceho obcho-
díkmi, reštauráciami, barmi, diskotékami 
a množstvom dovolenkových atrakcií pre 
malých aj veľkých • cca 20 km od letiska 
v Burgase • ústi priamo na zlatistú pieskovú 
pláž s pozvoľným vstupom do mora vhod-
nú pre deti i neplavcov (ležadlá a slnečníky 
zdarma pre klientov ubytovaných v 5* časti 
Sunset Beach, pre klientov zo 4* Sunset Fa-
mily za poplatok)

OFIC. TRIEDA » **** / *****

VYBAVENIE » vstupné haly s recepciou 
• zmenáreň • 4 hlavné reštaurácie • 10 kok-
tail barov a kaviarní • 4 a´la carte reštaurá-
cie (talianska, francúzska, ázijská, rybia) • 4 
vonkajšie bazény s oddelenou časťou pre 

deti a s kĺzačkami (slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch zdarma) • vnútorný bazén • det-
ský vnútorný bazén s kĺzačkou • jacuzzi • 
detský klub • detské ihrisko • bowling • bi-
liard • stolný tenis (zdarma) • novovybudo-
vaný aquapark (za poplatok) • fitnes • spa 
a wellness centrum • solárium • salón krásy 
(kaderníctvo, manikúra, pedikúra, kozmetika) 
• lekár • menšie obchodné centrum • pod-
zemná garáž (za poplatok)

UBYTOVANIE » rezort tvorí 6 hotelov: 
luxusné 5* časti pomenované podľa pís-
men gréckej abecedy: Alpha, Beta, Sigma, 
Delta, Eta a 4* hotel Sunset Family • ele-
gantne a komfortne zariadené 2 - lôžko-
vé apartmány pozostávajúce zo spálne 
a obývačky s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • apartmány sú zariadené: 
kuchynským kútom so základným vyba-
vením - sporák, chladnička s mrazničkou, 

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 668 €
od 334 €

Sunset Beach SSSSSS
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mikrovlnná rúra (za poplatok) • jedálen-
ský stôl so stoličkami • trezor (za poplatok) 
• klimatizácia • SAT TV • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere podávané for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • 24 hodinový 
all inclusive • špeciality miestnej i me-
dzinárodnej kuchyne • ľahšie polnočné 
občerstvenie • počas dňa sú podávané 
rôzne miestne alkoholické, nealkoholic-
ké a teplé nápoje • koláčiky a zmrzlina 
• plážové osušky, ležadlá s podložkami 
a slnečníky pri bazénoch • detský klub 
• stolný tenis • pre klientov z 5* časti 
Sunset Beach navyše plážový bar, sl-
nečníky a ležadlá na pláži zdarma

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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Kefalonia Palace SSSS

HOTEL

 NÁŠ NÁZOR » tento roz-
ľahlý hotelový komplex s pú-
tavou architektúrou sa nachádza 
v čarovnej zátoke strediska Elenite. 
Skladá sa zo štyroch samostatne 
stojacich hotelov umiestnených vo 
vkusnom modernom areáli, ktorý 
ponúka svojim hosťom nespočet-
né množstvo nápadov ako stráviť 
svoju dovolenku čo najpríjemnejšie 
a najpohodlnejšie. Nájdete tu jedi-
nečný aquapark Atlantida s rôzny-
mi druhmi kĺzačiek a toboganov, 
bazény pre dospelých a deti, vodné 
športy, klub surfovania, minigolfové 
ihrisko, tenisový kurt, bary, nočný 
klub, reštaurácie. K vašej spokojnos-
ti prispeje i spa centrum, ktoré je 
pripravené ponúknuť vám niekto-
rú z množstva rozličných procedúr 
na zrelaxovanie a dobitie potrebnej 
energie. Chvíle oddychu si môžete 
vychutnať len na pár metrov vzdia-
lenej širokej pláži. Ultra all inclusive 
služby vám zabezpečia nielen ob-
čerstvenie, ale i zábavu počas celé-
ho dňa, o ktorú sa postará aj skvelý 
animačný tím. Royal Club Victoria 
bude vašou oázou pokoja a relaxu.

www.victoriagroup.bg

POLOHA » v tichšej časti letoviska Ele-
nite • v blízkosti menšia nákupná zóna • 
10 km od rušného strediska Slnečné po-
brežie • priamo pri zlatistej pieskovej plá-
ži so slnečníkmi a ležadlami (zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » spoločné pre všetky ho-
tely: vstupná hala s recepciou a s po-
sedením • reštaurácia • lobby bar • pool 
bar • bazén (slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma) • v areáli Royal Club Victoria je 
k dispozícii všetkým klientom: bar pria-
mo na pláži (za poplatok) • tenisové kurty 
• minigolf • aquapark • menšie nákupné 
centrum • 2 a´la carte reštaurácie • kavia-
reň • nočný klub • Wi-Fi pripojenie • det-
ské ihrisko • škola surfovania • bowling 
centrum • wellness a spa centrum 

UBYTOVANIE » unikátny rozsiahly ho-

telový komplex, nachádzajúci sa priamo 
pri pláži, pozostáva zo štyroch hotelo-
vých budov: Royal Park, Andalusia Beach, 
Atrium Beach, Royal Bay • moderne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT 
TV • telefón • chladnička • trezor (za po-
platok) • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) 
• sušič na vlasy • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • široký výber 
predjedál, hlavných jedál a dezertov 
• možnosť rezervácie večere v dvoch 
a´la carte reštauráciách (bulharská 
a európska) • počas dňa podávané 
vybrané miestne alkoholické nápo-

2 dospelí + 2 deti do 13 rokovod 748 €

Cenník > 387

od 286 €
Royal  Club Victor ia SSSSs
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je (brandy, koňak, vodka, likéry, víno, 
pivo), nealkoholické nápoje a teplé 
nápoje • počas dňa hot dog a kolá-
čiky • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne a na pláži zdarma • neobmedzený 
vstup do aquaparku Atlantida • hote-
lové animácie • detský klub

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slnečné 
dovolenkové dni vám počas prázdnino-
vých mesiacov bezpochyby spestrí ho-
telový animačný tím, ktorého súčasťou 
je aj slovensky hovoriaci animátor. Rôzne 
denné či večerné aktivity a kolektívne 
hry ponúkajú jedinečnú príležitosť skve-
le sa zabaviť a spoznať nových ľudí. Det-
ský klub sa zase postará o zábavu vašich 
malých ratolestí a na chvíľu ich zamestná 
hrami či športovými disciplínami

izba Royal Park

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » vďaka pozitív-
nym ohlasom sme do našej ponuky 
opäť zaradili obľúbený 4* hotel Kotva, 
ktorý nájdete na začiatku populárneho 
bulharského letoviska Slnečné pobre-
žie, kúsok od historického mestečka 
Nesebar. Hotel je vzdialený len 200 m 
od zlatistej piesočnatej pláže, kde si vy-
chutnáte nielen slniečko a kúpanie, ale 
tiež bohatú ponuku vodných športov 
a iných atrakcií určených pre malých 
i veľkých návštevníkov tohto strediska. 
Hlavným lákadlom moderného hotela 
Kotva nie je len originálne riešený 
miniaquapark ponúkajúci nezabudnu-
teľné chvíle smiechu a radosti malým 
i veľkým návštevníkom, ale aj moderne 
zariadené izby, kvalitné služby a ochot-
ný, usmievavý personál. 

www.kotvahotel.com

Slnečné pobrežie

POLOHA » na začiatku turistami vyhľa-
dávaného obľúbeného strediska Slnečné 
pobrežie, prekypujúceho rušným živo-
tom v lákavých reštauráciách, nočných 
kluboch a s bohatým výberom typických 
bulharských suvenírov • cca 200 m od zla-
tistej piesočnatej pláže so slnečníkmi a le-
žadlami (za poplatok) • pozvoľný vstup 
do mora  vhodný pre rodiny s deťmi i me-
nej zdatných plavcov • neďaleko od ruš-
ného centra s nespočetným množstvom 
dovolenkových atrakcií • v bezprostred-
nej blízkosti vyhľadávaného historického 
mestečka Nesebar, kde sa môžete nechať 
unášať atmosférou tohto čarovného ma-
lebného mestečka 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 

s recepciou a príjemným posedením • 
hlavná hotelová reštaurácia • lobby bar 
so satelitnou TV • Wi Fi pripojenie • kok-
tail bar • dva bazény s oddelenou detskou 
časťou (ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
zdarma) • pirátsky miniaquapark s vod-
ným hradom a rôznymi kĺzačkami pre deti 
• internetový kútik • kaderníctvo • lekár • 
obchody • zmenáreň • fitnes centrum • 
parkovisko • vodné športy na pláži i v rám-
ci letoviska: parasailing, paragliding, vod-
né bicykle, vodné lyže, motorové člny, 
windsurfing, jazda na vodnom banáne, 
rogalo, tobogany, jazda na koňoch, teni-
sové kurty, volejbalové, futbalové ihriská, 
minigolf a ďalšie športové aktivity pre do-
spelých i pre deti

UBYTOVANIE » kompletne zrekon-
štruované, moderne a vkusne zariadené 

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 436 €
od 218 €

Kotva SSSSs

HOTEL

Cenník > 386
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2 - lôžkové izby s možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek • rodinné izby s dvomi 
klasickými lôžkami a až s tromi prístelkami 
• klimatizácia • telefón • TV • chladnička • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC) • rýchlovarná kanvica • 
sušič na vlasy • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » raňajky podávané 
formou švédskych stolov, možnosť prípla-
tiť si all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večer podávané formou bohatých 
švédskych stolov • neskoré raňajky  • 
studený bufet • sendviče, koláčiky, 
zmrzlina • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje • horúce nápoje • 
detské diskotéky • medzinárodné ho-
telové animácie

AK
TÍVNA

dovolenka

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » tento kompletne 
zrekonštruovaný hotel s vynika-
júcimi all inclusive službami je už 
po niekoľko letných sezón obľúbe-
ným miestom trávenia vašich slneč-
ných dovolenkových dní. Vďačí za to 
aj svojej vynikajúcej polohe, ktorá 
vám umožní zapojiť sa do neodola-
teľného víru životom pulzujúceho 
centra tohto prímorského letoviska. 
Nechajte sa bez obáv zlákať miest-
nymi reštauráciami či kaviarničkami 
s príjemným posedením, odkiaľ si 
môžete plnými dúškami vychutná-
vať pravú atmosféru tohto stredis-
ka. Hotel Dunav je známy aj svojim 
kvalitným ubytovaním a moderným 
vybavením izieb, a v neposlednom 
rade i skvelým servisom. Bohatá 
a chutná strava i nápoje podáva-
né počas dňa v rámci all inclusive 
a ochotný personál ho predurčujú 
k stráveniu ideálnej letnej dovolen-
ky, ktorú môžeme odporučiť nároč-
nejším klientom i rodinám s deťmi. 
Určite vás zláka aj krásna široká pie-
sočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná na vodné rado-
vánky aj pre najmenších hotelových 
návštevníkov.

www.hotel-dunav.com

Slnečné pobrežie

POLOHA » tento príjemný a viacerý-
mi dovolenkovými sezónami preverený 
hotel nájdete v širšom centre letoviska 
Slnečné pobrežie s početnými nákup-
nými a zábavnými možnosťami • pravi-
delné spojenie autobusom s okolitými 
časťami strediska i historickým mesteč-
kom Nesebar, ktoré je zapísané na zo-
zname kultúrneho dedičstva UNESCO • 
cca 250 m od širokej piesočnatej pláže 
so slnečníkmi a ležadlami (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná, priestran-
ná vstupná hala s recepciou a možnos-
ťou vonkajšieho aj vnútorného sedenia • 
príjemne pôsobiaci lobby bar s ponukou 
nápojov • trezory (na recepcii za poplatok) 
• hotelová zmenáreň • Wi-Fi pripojenie • 4 
výťahy z toho 1 panoramatický • hlavná 
reštaurácia s vonkajšou terasou a posede-

ním • bazén s oddelenou časťou pre naj-
menších hotelových návštevníkov • terasa 
na slnenie obklopujúca bazén, na ktorej 
sú umiestnené ležadlá a slnečníky (zdar-
ma) • bar pri bazéne ponúkajúci zmrzlinu 
a nápoje počas dňa • záhradná reštaurá-
cia, kde vás v popoludňajších hodinách 
pohostia ľahkým občerstvením a nápojmi 
• upravená, udržiavaná hotelová záhrada, 
v ktorej je situované i menšie detské ihris-
ko • fitnes • hotelové parkovisko

UBYTOVANIE » moderne a príjem-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • moder-
ný nábytok • klimatizácia • TV • telefón • 
chladnička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 782 €
od 313 €

Dunav SSSS

HOTEL

S
S

S
S

 

D
un

av

Cenník > 387



ko
al

a.
sk

155

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere servírované formou bohatých 
švédskych stolov v hlavnej hotelovej 
reštaurácii vrátane miestnych alko-
holických a nealkoholických nápojov 
• počas obedov a večerí sú podávané 
jedlá domácej bulharskej i medziná-
rodnej kuchyne • alkoholické nápoje 
zahŕňajú: gin, whisky, mastika, koňak, 
vodka, rôzne likéry, biele a červené 
víno, pivo • nealkoholické nápoje za-
hŕňajú: colu, mirindu, 7UP, vodu  a tep-
lé nápoje (káva, čaj, mlieko, kakao) • 
v bare pri bazéne sa počas dňa podáva 
zmrzlina, koláčiky, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje • v snack bare je 
v popoludňajších hodinách servírova-
né ľahké občerstvenie: pizza a špage-
ty, a tiež alko a nealko nápoje • ležadlá, 
slnečníky a matrace pri bazéne pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » v obľúbenom leto-
visku Slnečné pobrežie nájdete vy-
hľadávaný a štýlový hotelový komplex 
ústiaci priamo na piesočnatú pláž. Pri 
hoteli sa nachádza malebná plážová 
promenáda,  lemovaná obchodík-
mi a kaviarničkami, priam stvorená 
na podvečerné romantické prechádz-
ky. Zaujímavá a neobyčajná architek-
túra hotelového areálu vás osloví už 
z diaľky. Hotelový animačný tím je 
pripravený spestriť a obohatiť vaše do-
volenkové chvíle relaxu dávkou smie-
chu a zábavy. Ak túžite po dokonalom 
oddychu tela a mysle, zverte sa do rúk 
profesionálnym masérom v hotelovom 
wellness a spa centre, ktoré vás upúta 
na prvý pohľad svojim luxusným 
prostredím.

www.victoriagroup.bg

POLOHA » v centre  Slnečného pobre-
žia • priamo pri piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá za poplatok) • približne 5 km 
od historického mestečka Nesebar do-
stupného miestnymi autobusmi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový areál pozo-
stáva z hotelov: Chaika Resort (Chaika 
Beach, Chaika Arcadia ) a Chaika Metro-
pol • elegantná vstupná hala s recepciou 
a štýlovým posedením • lobby bar • Irish 
bar • pool bar • dva bazény s oddelený-
mi detskými časťami (slnečníky a ležadlá 
zdarma)  • spa centrum • zmenáreň • strá-
žené hotelové parkovisko (za poplatok) 

UBYTOVANIE » Chaika Resort: 
Chaika Beach a Chaika Arcadia - 
útulne zariadené 2-lôžkové izby 

s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • klimatizácia • telefón • TV-SAT 
• chladnička • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • su-
šič na vlasy • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa s posedením • izby s výhľa-
dom na more za príplatok

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov s možnosťou doobjed-
nania polpenzie, alebo all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov • ľahšie občerstvenie podáva-
né počas dňa  • lokálne alkoholické 
(whisky, gin, rum, vodka) a nealkoho-
lické nápoje • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch • zdarma jeden voľný vstup 
do aquaparku Atlantida v hotelovom 
komplexe Royal Club Victoria

Cenník > 385
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2 dospelí + 2 deti do 13 rokovod 517 €
od 198 €

Chaika Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Slnečné pobrežie AK
TÍVNA

dovolenka
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NÁŠ NÁZOR » ak hľadáte ho-
tel v blízkosti mora, no zároveň 

chcete mať na dosah živú prome-
nádu plnú obchodíkov, diskoték 
a barov, tak hotel Regina je prá-
ve to miesto. Domáca kuchyňa 
podtrhuje, že hotel je vedený skôr 
rodinne. Starostlivú ruku majiteľky 
je zase badať najmä v udržiavanej 
kvetinovej záhrade s príjemným 
posedením. Bazén s oddelenou 
detskou časťou a pool barom, 
kvalitné all inclusive služby, či fitnes 
centrum a spa sú prísľubom kvalit-
nej dovolenky za dobrý peniaz. Re-
gina je lákavé miesto, ktoré si isto 
nájde svoju stabilnú klientelu.   

www.hotelregina.bg

POLOHA » v blízkosti samotného cen-
tra Slnečného pobrežia • do centra sa 
dostanete cez plážovú promenádu plnú 
obchodíkov, atrakcii, barov a diskoték • 
len 50 m od pláže s pozvoľným vstupom 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za popla-
tok) • pravidelné autobusové spojenie 
s ostatnými časťami letoviska i s mesteč-
kami Elenite, Sveti Vlas alebo historickým 
Nesebarom

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » svetlá a priestranná re-
cepcia s posedením • zmenáreň • reštau-
rácia • lobby bar • internetový kútik s wifi  
(za poplatok) • priestranný bazén s odde-
lenou detskou časťou • udržiavaná kve-
tinová záhrada pri bazéne • pool bar so 
štýlovým záhradným posedením • biliard 
•  kaderníctvo • fitnes • sauna • čistiareň 

• detské ihrisko (hojdačka, šmykľavka) • 
parkovisko (za poplatok) • lekár • trezor 
na recepcií (za poplatok) 

UBYTOVANIE » príjemne a farebne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • centrálna klimatizácia • 
SAT TV • telefón • chladnička • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
alebo vaňou WC) • minibar • balkón s po-
sedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov • miestne alkoholické a nealko-
holické  nápoje vrátane piva a vína • 
ľahšie občerstvenie počas dňa -  snac-
ky, sendviče, zmrzlina, pizza, káva, čaj 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • stol-
ný tenis • fitnes

Regina 
S

S
S

s

Cenník > 386

Slnečné pobrežie

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 518  €
od 259 €

Regina SSSs

HOTEL
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NÁŠ NÁZOR » ďalšou našou 
tohtoročnou novinkou je hotel 
Perla. Zaujme vás svojou archi-
tektonickou štýlovou stavbou, 
kde v areáli nájdete do zelene 
zasadený priestranný bazén 
s príjemným okolím, ponúkajú-
cim dostatočný priestor na pravý 
relax. Spríjemniť voľné chvíle si 
môžete aj prechádzkami po Sl-
nečnom pobreží, kde nájdete 
rušné dynamické uličky i ro-
mantické zákutia, poprípade 
stráviť čas v neďalekom staroby-
lom mestečku Nesebar, ktoré je 
na zozname kultúrnych pamiatok 
UNESCO. 

www.ehotels-bg.com

POLOHA » 300 metrov od centra leto-
viska, v severnej časti Slnečného pobrežia                                             
• v okolí sa nachádzajú obchodíky • zábav-
né atrakcie • kolotoče  •  aquapark • bary                     
• nočné kluby •  hotel sa nachádza cca 
250 m od pláže, kde si za poplatok môže-
te prenajať ležadlá a slnečníky •  ponuka 
vodných športov a atrakcií (za poplatok)                                                        
• 38 km mesto Burgas • 5 km Nesebar   

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a zmenárňou •  trezor (za poplatok)             
• hotelová reštaurácia • lobby bar   • von-
kajší bazén s oddelenou časťou pre deti 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne ( zdarma)        
• detský kútik • Wi-Fi v spoločných priesto-
roch ( zdarma) • internetový kútik • šipky,  
salón krásy  • kaderníctvo  • ihrisko • hote-
lové animácie • parkovisko (za poplatok)

UBYTOVANIE » dvojlôžkové vkusne 
zariadené priestranné izby s možnosťou 
jednej prístelky • ubytovanie v apartmá-
noch: oddelená spálňa s možnosťou až 
2 prísteliek a kuchynským kútom • izby a 
apartmány: klimatizácia • TV-SAT • telefón 
• minibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC) • sušič na vla-
sy • sušiak na bielizeň • balkón      s pose-
dením

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou pestrých 
švédskych stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické  nápoje • ľahšie občer-
stvenie počas dňa -  snacky, káva, čaj, 
koláčiky • bulharský tradičný večer je-
denkrát do týždňa • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne

Cenník > 387
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 592 €
od 279 €

Perla SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie
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POLOHA » v južnej časti letoviska Slneč-
né pobrežie • cca 200 m od širokej a dlhej 
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky a ležadlá na pláži (za po-
platok) • pravidelné autobusové spojenie

OFICIÁLNA TRIEDA » **/***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň • trezor na recepcii (za poplatok) 
• hlavná reštaurácia s terasou a výhľadom 
na bazén • 2* časť s vlastnou reštauráciou 
určenou iba pre raňajky (platí len pre klien-
tov ubytovaných v 2* časti, obedy a večere 
sú podávané v spoločnej hlavnej reštaurácii)          
• lobby bar • pool bar • veľký bazén s odde-
lenou časťou pre deti • detské ihrisko • lekár 
• stolný tenis • tenisové kurty a multifunkčné 
ihrisko (za poplatok) • platené parkovisko

UBYTOVANIE » ponúkame 2 typy izieb: 

v 2*časti  Continental jednoducho zaria-
dené 2-lôžkové izby so starším nábytkom 
s možnosťou jednej prístelky • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón • v 3* časti zrekonštruované 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• klimatizácia • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou a WC) • TV • telefón • 
chladnička, resp. minibar • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou chutných a pestrých švéd-
skych stolov • miestne alko a nealko 
nápoje podávané v bare blízko bazéna 
• ľahšie občerstvenie vo vyhrade-
ných hodinách počas dňa – pizza, 
káva a čaj • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne

NÁŠ NÁZOR » aj tento rok vám 
dávame do pozornosti veľmi obľú-

bený Park Hotel Continental. Klienti, 
ktorí vyhľadávajú blízkosť pulzujúce-
ho letoviska, iste ocenia jeho polohu 
v blízkosti centra populárneho Sl-
nečného pobrežia. S rušnými ulicami 
tohto strediska kontrastuje nečakaná 
oáza pokoja zasadená v príjemnom 
prostredí píniového lesíka a množ-
stva zelene. Túto pohodovú atmo-
sféru dotvára aj priestranný hotelový 
bazén ideálny na osvieženie počas 
horúcich letných dní. Výhodná polo-
ha, výborná strava a v neposlednom 

rade aj skvelá cena sú zárukou 
prežitia príjemnej dovolenky. 

www.parkhotelcontinental.com

Park H
otel Continental 

S
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Cenník > 385

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 382 €
od 191 €

Park Hotel  Continental SS/SSS

HOTEL

Slnečné pobrežie

izba ** izba ***



160

B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » pre všetkých, ktorí 
majú radi zábavu a radi by boli 
na skok od centra Slnečného po-
brežia, rovnako aj od zlatistej pláže, 
ponúkame hotel Sea Breeze, kde 
nájdete všetky aspekty na strávenie 
aktívnej letnej dovolenky. Na výber 
máte množstvo nočných klubov, 
diskoték, kolotočov, ktoré len Slneč-
né pobrežie vie ponúknuť. Ak túžite 
po romantickej prechádzke popri 
pláži, tak práve promenáda vedúca 
popri hoteli vám ju zaručí.  Príjemný 
relax vám ponúkne hotelový bazén, 
kde môžete načerpať nové sily 
a energiu. V príjemnom dennom 
bare si posedíte na terase. 

www.seabreeze.bg

POLOHA » hotel nájdete na pláži, ktorú 
delí pešia promenáda a ponúka vám vý-
hľad na celú zátoku tiahnucu sa od staro-
bylého Nesebaru až po letovisko Elenite 
• leží 300 metrov od centra letoviska Sl-
nečné pobrežie, kde nájdete množstvo 
obchodov, butikov, domácich obchod-
níkov so suvenírmi, chutné miestne               
i medzinárodné reštaurácie  v klasickom 
bulharskom štýle, bary a trhy • letisko         
v Burgase je vzdialené len čosi vyše pol 
hodiny jazdy • starobylé mestečko Ne-
sebar 7 km, ktoré je zapísané do kultúr-
neho dedičstva UNESCO a je spojené 
pravidelnou autobusovou linkou 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » pri vstupe do hote-
la vás privíta moderná priestranná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň 

• trezor (za poplatok) • reštaurácia s vý-
hľadom na more • denný bar na terase 
• Wi-Fi v hotelovej lobby (zdarma) • ba-
zén s oddelenou časťou pre deti • le-
žadlá  a slnečníky pri bazéne (zdarma) 
• nákupná pasáž so suvenírmi • kaderníc-
ky a kozmetický salón • relaxačno – kú-
peľné centrum • posilňovňa • parkovisko 
(za poplatok)

UBYTOVANIE » príjemne a moder-
ne zariadené klimatizované dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • vlast-
né príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC) • 
sušič na vlasy • TV-SAT • minibar • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

Cenník > 385
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od 143 €

Sea Breeze SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie AK
TÍVNA

dovolenka



161

POLOHA » tento hotel sa nachádza 
vo vyhľadávanom letovisku Slnečné 
pobrežie • priamo pri piesočnatej plá-
ži, vzdialenej len pár krokov od hotela 
(ležadlá a slnečníky za poplatok) • vďaka 
pozvoľnému vstupu do mora je pláž 
vhodná pre rodiny s deťmi • v blízkosti 
hotela sa nachádza plážová promená-
da • cca 800 metrov od rušného centra 
Slnečného pobrežia • pravidelné auto-
busové spojenie s ostatnými časťami 
strediska ako aj s mestečkom Nesebar 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s re-
cepciou a posedením • televízny kú-
tik • lobby bar • internet (za poplatok) • 
zmenáreň • hotelové obchodíky so su-
venírmi • výťah • hlavná reštaurácia • su-
permarket • vonkajší bazén s terasami 

na slnenie (ležadlá a slnečníky zdarma) 
• bar pri bazéne • oddelená časť bazé-
na určená pre deti • masáže • fitnes • 
kaderníctvo • tetovacie štúdio • salón 
krásy • požičovňa bicyklov • hotelové 
parkovisko • nákupné možnosti v blíz-
kosti hotela 

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky • väčšina izieb s panoramatickým 
výhľadom na more • telefón • minibar 
(naplnenie za poplatok) • klimatizácia • 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa so sprchou a WC) • balkón s po-
sedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov • za príplatok 
možnosť dokúpenia večerí 

NÁŠ NÁZOR » hotel Condor už 
tradične patrí do našej ponuky. 

Za jeho areálom s bazénom, pool 
barom a slnečnou terasou ponúka-
júcou oddych a relax sa rozprestiera 
najkrajšia a najznámejšia pláž Bulhar-
skej riviéry. Na blízkej plážovej prome-
náde sa nachádza množstvo atrakcií 
slúžiacich na vyplnenie vašich letných 
dní. Osloví vás pestrá ponuka vod-
ných športov, obchodíky so suvenír-
mi, reštaurácie či bary. Hotel Condor, 
situovaný ďalej od samotného živého 
centra strediska, je skvelým miestom 
trávenia vzácnych dovolenkových 
chvíľ pre rodiny s deťmi, ako aj pre 

tých návštevníkov, ktorí vedia oce-
niť jeho výhodnú polohu, vkusné 
ubytovanie a chutnú stravu. 

www.hotelcondorbg.com

Condor 
S

S
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Cenník > 385

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 314 €
od 157 €

Condor SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie
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B U L H A R S K O

POLOHA » blízko centra obľúbeného 
životom pulzujúceho Slnečného pobre-
žia • 35 km od letiska v Burgase • 200 m 
od širokej piesočnatej pláže • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) • neďaleko 
od rušného centra s obchodíkmi, reštau-
ráciami, barmi a nočnými klubmi • pravi-
delné spojenie autobusom s ostatnými 
časťami letoviska i s malebným historic-
kým mestečkom Nesebar

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a TV miestnosťou • Wi-Fi na recep-
cii • zmenáreň • trezor (za poplatok) • 
reštaurácia • lobby bar • vonkajší bazén 

s pool barom a oddelenou časťou pre 
deti • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • fitnes centrum (zdarma) • 
paragliding • vodné bicykle • vodné 

skútre • plážový volejbal • tenisové kurty 
v blízkosti hotela (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové hotelové izby 
s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia 
• SAT TV • telefón • chladnička, resp. mini-
bar • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou , WC a sušičom 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere sú podávané formou chutných 
švédskych stolov • počas obedov mož-
nosť občerstvenia vo forme fastfoodu 
i pri bazéne v barbecue reštaurácii • 
v bare pri bazéne miestne alko a ne-
alko nápoje • v barbecue reštaurácii 
je v popoludňajších hodinách servíro-
vané ľahké občerstvenie a nápoje • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne • fitnes

NÁŠ NÁZOR » v nezabudnuteľnej 
atmosfére Slnečného pobrežia, 
kde splýva rušný dovolenkový život 
s ohromujúcou plážou farby zlata, 
na vás čaká príťažlivý hotel Azurro. 
Pred horúcimi slnečnými lúčmi sa 
môžete skryť v hotelovom pool 
bare a osviežiť v príjemnom ba-
zéne. Dôkazom rodinnej pohody, 
ktorá tu vládne, je široká ponuka 
oddychových aktivít pre malých aj 
veľkých. Ak si zvolíte hotel Azur-
ro ako cieľ vašej letnej dovolenky, 
môžete si byť istí, že vás nesklame. 
Práve naopak, pestrosťou a kvalitou 
hotelových služieb v spojení 
s priateľským personálom 
vás presvedčí o tom, že ste si 
vybrali správne. 
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2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 464 €

Slnečné pobrežie

Cenník > 386

od 232 €
Azurro SSSs

HOTEL
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POLOHA » v širšom centre letoviska 
Slnečné pobrežie • v živej časti stredis-
ka s obchodíkmi, reštauráciami, barmi 
a inými dovolenkovými atrakciami pre 
deti i dospelých • cca 200 m od širo-
kej udržiavanej pláže s jemným zlatis-
tým pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora vhodným aj pre deti a ne-
plavcov • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok) • bohatá ponuka vodných 
športov a plážových atrakcií • s ostat-
nými časťami strediska a mestečkom 
Nesebar je spojený pravidelnou auto-
busovou linkou alebo turistickým vlá-
čikom

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • zmenáreň • miestnosť na úscho-
vu batožiny • príjemné posedenie s TV 

• trezory na recepcii (za poplatok) • in-
ternetový kútik • lobby bar • kozmetika 
• kaderníctvo • masáže • štýlová reštau-
rácia s vonkajším sedením a živou 
hudbou • rozľahlý bazén s oddelenou 
časťou pre deti a neplavcov • pool bar 
• terasa pri bazéne so slnečníkmi a le-
žadlami (zdarma) • menšia udržiavaná 
hotelová záhrada

UBYTOVANIE » útulné a moder-
ne zrekonštruované 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • TV 
• chladnička, resp. minibar • telefón 
• klimatizácia • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » raňajky for-
mou švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » tradične obľú-
bený hotel Sredec s vynikajúcou 

polohou je vhodný aj pre náročnej-
ších zákazníkov, ktorí ocenia živú 
dovolenkovú atmosféru pulzujúce-
ho centra letoviska a krásnu, širokú, 
slnkom zaliatu pieskovú pláž. Vý-
hodou pre dovolenkárov sú nielen 
zrekonštruované vnútorné priestory 
hotela a milý personál, ale i priestran-
ný bazén vsadený do upraveného 
hotelového areálu. Spomenúť treba 
aj bohaté raňajky v štýlovo zariadenej 
hotelovej reštaurácii. Hotel odporú-
čame všetkým vekovým kategóriám 

návštevníkov. Každý z vás tu náj-
de vytúžený oddych a pohodu.

www.hotelsredetz.com

Sredec 
S
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Cenník > 385

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 286 €
od 143 €

Sredec SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » architektonicky 
zaujímavo riešený hotel Atos nájdete 
v novšej časti strediska. Je vhodný pre 
stredne náročných klientov, ktorí uvítajú 
najmä pohodlné a moderné ubytova-
cie služby za výhodné ceny. Vybavenie 
hotela i jeho poloha bokom od ľahko 
dostupného, živého centra Slnečného 
pobrežia je zaujímavá aj pre rodiny s deť-
mi. Pobyt pri mori, na piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora alebo 
pri priestrannom bazéne s oddelenou 
detskou časťou, si môžete spestriť náv-
števou aquaparkov, výletom na bicykli 
po pobreží alebo sa nechajte zaviezť 
turistickým vláčikom do unikátneho 
starého Nesebaru, ktorý je ako stvorený 
na romantické večerné prechádzky.

www.hotelatos.com

POLOHA » na začiatku známe-
ho letoviska Slnečné pobrežie • 
v jeho pokojnejšej, južnej časti • cca 
500 m od najbližších nákupných a zá-
bavných možností, reštaurácií, barov 
a diskoték • s rušným centrom Slnečné-
ho pobrežia a s historickým Nesebarom 
pravidelné spojenie miestnou autobu-
sovou dopravou • v letovisku premáva 
aj turistický vláčik • hotel sa nachádza 
cca 10 minút chôdze od širokej pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora ocenenej Modrou vlajkou EÚ 
za čistotu (slnečníky a ležadlá za popla-
tok) • na pláži výber zo širokej palety 
vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenár-
ňou • trezory na recepcii (za popla-

tok) • posedenie s TV • Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok) • oddelená reštaurácia 
s vonkajšou terasou na sedenie • bar 
• vonkajší bazén s oddelenou časťou 
pre deti • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• v areáli sa taktiež nachádza menšie 
detské ihrisko

UBYTOVANIE » účelne a pohodlne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • moder-
ný nábytok • klimatizácia • TV • chlad-
nička, resp. minibar • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

Cenník > 383
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2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 272 €
od 109 €

Atos SSS

HOTEL

Slnečné pobrežie
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od 136 €

NÁŠ NÁZOR » apartmány Efir i túto sezónu 
doplnia našu ponuku. Miesto ako stvorené 
pre rodiny s deťmi aj pre partiu priateľov. Deň 
môžete prežiť pri bazéne alebo na neďalekej 
pláži s možnosťou vodných športov a po zá-
pade slnka pokračuje zábava v blízkom centre 
letoviska. K vašej úplnej spokojnosti sú vám 
k dispozícii plne vybavené apartmány. 

Sunny D
ay 

S
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Efir 
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Slnečné pobrežie

od 136 €
Sunny Day SSSs

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » neobyčajný štýl a overená 
kvalita hotela Sunny Day je príjemným do-
plnkom našej ponuky ubytovania na Slneč-
nom pobreží. Hotelový komplex obklopuje 
atypický vonkajší bazén so šmykľavkami. Práve 
tu môžete tráviť čas relaxovaním a plávaním, 
alebo si vychutnať osviežujúci nápoj v pool 
bare, či leňošením na hrejivom slnku.

POLOHA » v severnej časti letoviska • 200 m od pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá za poplatok) • neďaleko rušného centra tejto časti 
letoviska s obchodíkmi, reštauráciami, barmi a diskotéka-
mi • cca 2,5 km od samotného centra Slnečného pobrežia 
(pravidelné spojenie autobusom aj s historickým Nesebarom)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenárňou • trezor (za po-
platok) • reštaurácia • bazén s oddelenou časťou pre deti 
a kĺzačkami • slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
pool bar • detské ihrisko • stolný tenis • internet 

UBYTOVANIE » vkusné 2-lôžkové izby s jednou alebo 
dvomi prístelkami • klimatizácia • TV • telefón • chladnička 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón alebo terasa • väčšina izieb s orientáciou na bazén

STRAVOVANIE » raňajky formou švédskych stolov

POLOHA » v severnej časti Slnečného pobrežia vedľa 
hotela Sunny Day • cca 200 m od piesočnatej pláže s poz-
voľným vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) 
• 2,5 km od samotného centra Slnečného pobrežia (pravi-
delné spojenie autobusom aj s Nesebarom, zastávka pri hoteli)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » apartmánový komplex Efir má k dispo-
zícii: vonkajší bazén s detskou časťou, slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • bar pri bazéne • výťah • klienti apartmánového 
komplexu využívajú aj vybavenie sesterského hotela Sunny 
Day: recepcia so zmenárňou • reštaurácia • bazén s odde-
lenou časťou pre deti a s kĺzačkami • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • bar pri bazéne • detské ihrisko • internet 

UBYTOVANIE » komfortné 4-lôžkové apartmány 
s možnosťou jednej prístelky • skladajú sa zo spálne a obý-
vačky • klimatizácia • TV • plne vybavený kuchynský kút 
s chladničkou • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchou a WC) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou švédskych stolov 
podávané v susednom hoteli Sunny Day

Cenník > 384

Ef i r SSSs

APARTMÁNY

Cenník > 384
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » je len málo ho-
telov na bulharskom čierno-
morskom pobreží, ktoré sa môžu 
pýšiť takou jedinečnou polohou 
ako práve tento obľúbený hotel 
s impozantným názvom - Caesar 
Palace. Kombinácia zelených svahov 
s priamym dotykom šumiaceho 
a čistého mora dodáva hotelu 
neobyčajnú atmosféru. Hotel 
odporúčame všetkým vekovým 
kategóriám, ale najmä tým, ktorí 
uprednostňujú pokojnú dovo-
lenku, kvalitné služby all inclusive 
a priestor na pláži, a to všetko 
v spojení s takmer nedotknutou 
zelenou prírodou. 

www.hotelcaesarpalace.com

POLOHA » priamo na tichej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora        
ideálnym pre rodiny s malými deťmi • le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)  •    
v pokojnej okrajovej časti menšieho letovis-
ka Sveti Vlas • centrum letoviska vzdialené 
cca 3km • pravidelná autobusová doprava 
v rámci letoviska, ale aj na Slnečné pobrežie 
a do historického Nesebaru  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • Wi-Fi pripojenie • trezory 
na recepcii (za poplatok) • lobby bar • pool 
bar • snack bar • Irish bar • hlavná reštaurá-
cia s terasou a výhľadom na more • a´la carte 
reštaurácia • bazén • detský bazén • jacuzzi 
• 2 terasy so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) 
• výťahy • sauna • masáže • biliard •  detské ih-
risko • hotelové animácie • parkovisko

UBYTOVANIE » komfortne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • TV • minibar • telefón • klimatizácia 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • sušič na vlasy • balkón s po-
sedením • priestranné štúdiá s 2 klasickými 
lôžkami a 3 prístelkami • kuchynský kút • TV 
• telefón • klimatizácia • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič 
na vlasy • balkón s výhľadom na more

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere sú podávané 
formou chutných  a pestrých švéd-
skych stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • ľahšie občer-
stvenie počas dňa - zmrzlina, snacky, 
káva, čaj • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne • stolný tenis • fitnes

Cenník > 387
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 558 €
od 279 €

Caesar  Palace SSSSs

HOTEL

Sveti Vlas



167

POLOHA » v tichšej časti pokojného 
letoviska Sveti Vlas • cca 500 m od men-
šieho centra strediska s námestím, 
reštauráciami, barmi, kaviarňami a ob-
chodíkmi so suvenírmi • približne 4 km 
od rušného Slnečného pobrežia (pra-
videlné spojenie miestnou autobusovou 
dopravou) • v dostupnej vzdialenosti 
od historického Nesebaru (autobuso-
vé aj lodné spojenie) • cca 150 m od pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodnej najmä pre rodiny 
s deťmi (slnečníky a ležadlá za popla-
tok) • na pláži bohatá ponuka vod-
ných športov a atrakcií • plážové bary 
a reštaurácie

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » útulná recepcia 
• zmenáreň • reštaurácia s výbornou 

kuchyňou • hotelový bar • miestnosť 
na odkladanie batožiny • internet • 
Wi-Fi pripojenie • bazén s oddelenou 
detskou časťou • príjemná terasa na sl-
nenie s posedením a so slnečníkmi, le-
žadlami a matracmi (zdarma)

UBYTOVANIE » príjemné a útulné 
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
• moderný nábytok • klimatizácia • tre-
zor na izbe (za poplatok) • TV • telefón 
• Wi-Fi na izbe (zdarma) • chladnička 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou a WC) • sušič na vlasy • bal-
kón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » menší útulný 
hotel Venera si naši klienti ob-

ľúbili pre jeho výhodnú polohu 
v blízkosti piesočnatej pláže, 
jedinečnú rodinnú atmosféru 
a ústretovosť personálu. Preto 
sme ho do našej ponuky zaradili 
i v tomto roku a pevne veríme, 
že si opäť nájde svojich obľú-
bencov. Uprednostnia ho najmä 
klienti túžiaci po oddychovej 
dovolenke a rodiny s deťmi, kto-
ré iste ocenia pláž s pozvoľným 
vstupom do mora. Blízke Slneč-
né pobrežie a jeho pestrý nočný 
život ocenia i mladší, zábavychti-
ví dovolenkári.

www.venerahotel.com

Venera 
S

S
S

Cenník > 383

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 218 €
od 109 €
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v pokojnejšom 
letovisku Sveti Vlas, v blízkosti 
piesočnatej pláže s pestrou pale-
tou vodných a športových aktivít, 
sa nachádza hotel Korona. Jeho 
priestranný bazén s detskou časťou, 
slnečnou terasou a snack barom 
zaručuje oddych pre všetkých hote-
lových hostí a je ideálny pre rodiny 
s deťmi. Dovolenkári nájdu rozptýle-
nie v neďalekom malebnom prísta-
ve, z ktorého môžu loďkou navštíviť 
očarujúci Nesebar. Pre milovníkov 
nočného života sú v tomto pokoj-
nejšom stredisku k dispozícii štýlové 
reštaurácie, puby, kaviarne a aj noč-
né bary. Za rušnejšou zábavou veľ-
kého letoviska Slnečné pobrežie sa 
môžete vybrať miestnou autobuso-
vou linkou alebo taxíkom.

POLOHA » v južnej časti pokojnejšie-
ho letoviska Sveti Vlas • cca 50 m od zla-
tistej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá 
za poplatok), ktorá je vhodná pre všetky 
vekové kategórie, predovšetkým však 
pre rodiny s deťmi • na pláži si môže-
te vybrať zo širokej ponuky vodných 
a športových aktivít, ako napríklad pa-
rasailing, jazda za člnom na vodnom 
banáne, vodné lyže a iné (za popla-
tok) • približne 4 km od centra živého 
strediska Slnečné pobrežie, s ktorým 
ho spája pravidelná autobusová linka • 
do historického centra starého Nese-
baru sa môžete dostať autobusovým, 
resp. romantickým lodným spojením 
• v blízkosti malebný prístav a menšie 
centrum letoviska s obchodíkmi, reštau-
ráciami, barmi a diskotékami

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • trezory 
na recepcii (za poplatok) • reštaurácia 
s terasou a barom • priestranný bazén 
s oddelenou detskou časťou • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • tera-
sa na slnenie s nádherným výhľadom 
na morskú hladinu • menší tobogan 
• detské ihrisko • snack bar • jacuzzi, 
sauna, fitnes (za poplatok) • minimarket

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky • klimatizácia 
• TV • telefón • chladnička • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

Cenník > 383
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Elektra 
S

S
s

POLOHA » v bezprostrednej blízkosti 
centra pokojnejšieho letoviska Pomo-
rie, ktoré je preslávené svojím soľným 
jazerom s liečivými účinkami • približ-
ne 200 m od piesočnatej pláže s poz-
voľným vstupom do mora vhodnej pre 
rodiny s deťmi aj neplavcov (slnečníky 
a ležadlá za poplatok) • 20 km od me-
dzinárodného letiska v Burgase a pul-
zujúceho strediska Slnečné pobrežie, 
kde na vás čaká množstvo obchodíkov 
so suvenírmi, reštaurácií, barov, disko-
ték, nočných klubov a dovolenkových 
atrakcií 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » vstupná hala s pose-
dením • recepcia so zmenárňou • trezor 
(za poplatok) • reštaurácia • kaviareň • po-
žičovňa kolieskových korčúľ, áut a bicyk-

lov • kolotoče pre deti • pláž je lemovaná 
reštauráciami v ľudovom štýle s pestrým 
sortimentom a prijateľnými cenami • 
možnosť využiť bohatú ponuku fakul-
tatívnych výletov na spestrenie letných 
dovolenkových chvíľ • široké spektrum 
športových aktivít na pláži: požičovňa 
vodných bicyklov, skútrov, windsurfingu, 
možnosť vodného lyžovania, parašutiz-
mu, nafukovací banán

UBYTOVANIE » útulne a pohodl-
ne zariadené hotelové 2-lôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
chladnička resp. minibar • vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou ale-
bo vaňou a WC) • balkón

STRAVOVANIE » raňajky podávané 
formou chutných švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » prívetivý a útulný 
hotel Elektra v pokojnom letovisku 

Pomorie vás privíta pohodlne a účel-
ne zariadenými izbami. Chutné 
raňajky v príjemnej reštaurácii, ako 
aj romantické vonkajšie posedenie 
si určite vychutnáte. Strávte aj vy so 
svojou rodinou horúce slnečné dni 
na neďalekej pláži, kde vás ohromí 
obrovský priestor pre vodné atrak-
cie a športové aktivity. Nezabudnite 
navštíviť raritu bulharského pobrežia 
– čiernu pláž, ktorá nádherne kon-
trastuje s bielymi mušľami. Všetkým 
tým, ktorí si chcú užiť ničím neruše-
né chvíle v tichom prostredí, hotel 
Elektra vrelo odporúčame.

www.hotel-electra.com

Cenník > 383

Pomorie

2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 225 €od 89 €
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v centre  le-
toviska Primorsko sa nachádza naša 
tohtoročná TOP novinka hotel Tishina. 
Tento novozrekonštruovaný hotel je 
zasadený uprostred očarujúcej  záhra-
dy plnej zelene. Voľné chvíle si vy-
chutnáte  pri veľkom bazéne, ktorý je 
centrom relaxu a zábavy celého areálu. 
Jedná sa o ďalší hotel z našej ponuky, 
kde sa o vás postará náš animačný tím. 
Návšteva neďalekého  aquaparku Aqua 
Planet vám isto spestrí pobyt. Kúzlo 
tohto obľúbeného letoviska môžete 
spoznávať prechádzkami centrom, po-
prípade sa vydať na výlet do očarujúcej 
prírodnej rezervácie Ropotamo, kde 
vás určite zaujme dobrodružná plavba 
loďkou, prípadne neprebádané zákutia 
tejto nádhernej lokality. 

Primorsko

POLOHA »  200 m chôdze od hotela sa 
nachádza piesočnatá pláž  vhodná pre 
milovníkov vĺn • 10 minútovou chôdzou 
nájdete  južnú pláž s toboganom, s po-
zvoľným vstupom do mora, vhodnú pre 
deti a neplavcov, ponúkajúcu veľký vý-
ber motorových a nemotorových atrak-
cií • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
centrum 5 minút chôdze • 50 km južne 
od mesta Burgas • cca 10 minút autom 
sa tiež nachádza prírodná rezervácia Ro-
potamo • navštíviť môžete aj starobylé 
mestečko Sozopol či mesto Kiten, ktoré 
určite ocenia vyznávači potápania

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » pri vstupe do hotela 
vás privíta veľká vstupná hala s recep-
ciou, bezbariérovým prístupom a po-

sedením • trezor (za poplatok) • výťahy • 
TV • Wi-Fi pripojenie • hotelová reštau-
rácia • vonkajšie posedenie • pool bar 
• lobby bar • vonkajší bazén s oddele-
nou detskou časťou • ležadlá a slnečníky                                                       
(zdarma) • detské ihrisko • biliard (za po-
platok) • stolný tenis (za poplatok) • par-
kovanie (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • rodinné izby s 
dvomi prístelkami • klimatizácia • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou, WC) • TV/SAT • chladnička • Wi-Fi 
(zdarma) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 578 €
od 232 €
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy       
a večere sú servírované formou švéd-
skych stolov v hotelovej reštaurácii 
• miestne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje • počas obedov a večerí sú 
podávané jedlá miestnej bulharskej          
i medzinárodnej kuchyne • počas 
dňa zmrzlina a koláčiky, alkoholické 
a nealkoholické nápoje • ľahšie po-
obedňajšie občerstvenie • slnečníky a 
ležadlá pri bazéne • slovenské hotelo-
vé animácie

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas 
letných prázdnin vám dovolenku spes-
trí slovenský animačný tím. Pripravené 
budú rôzne denné či večerné aktivity 
a kolektívne hry
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v príjemnom 
prostredí letoviska Primorsko, 250 
m od zlatistej pláže sa nachádza náš 
nový hotel Belica. Zaujme vás krásnym 
vonkajším bazénom, ktorý je zasadený 
do príjemného prostredia, plného ze-
lene a košatých stromov, kde môžete 
tráviť svoje vytúžené chvíle relaxu. Ho-
tel spĺňa  príjemnú atmosféru a poho-
du letnej dovolenky. Pri vstupe do haly 
si môžete posedieť  v lobby bare pri 
vašom obľúbenom nápoji. Zábavné 
možnosti sa nachádzajú v okolí hotela, 
kde nájdete širokú ponuku rôznych 
atrakcií, kolotočov, barov, reštaurácií, 
obchodíkov. Hotel odporúčame stred-
ne náročným klientom, ktorí si radi 
užijú dovolenku v krásnom prostredí 
letoviska Primorsko. 

www.hotel-belitsa.com

POLOHA » v tichšej časti obľúbené-
ho letoviska Primorsko • 5 min od centra 
so širokou ponukou tradičných bulhar-
ských reštaurácií • grill barov • obchodov 
• 250 m chôdze od dlhej piesočnatej plá-
že, vhodnej pre milovníkov vĺn • vzdiale-
nejšia južná pláž s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodná pre malé deti a neplav-
cov, s ponukou rôznych vodných atrakcií: 
windsurfing, kitesurfing, jazda za člnom 
na banáne, parasailing, plážový servis (za-
požičanie ležadiel a slnečníkov) je poskyto-
vaný za poplatok • ponuka občerstvenia 
na pláži 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » pri vstupe do hotela vás 
privíta  veľká vstupná hala s recepciou 
a posedením • zmenáreň • trezor (za po-
platok) • 2 výťahy • lobby bar • pool bar • 

reštaurácia s terasou • a la carte reštau-
rácia • konferenčná miestnosť • detské 
ihrisko • športový areál k dispozícii • bas-
ketbalový kôš • tenisový kurt (za po-
platok) • stolný tenis (zdarma) • Wi-Fi 
(za poplatok) • bazén s oddelenou časťou 
pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • hotelová záhrada • strážené 
parkovisko (za poplatok)

UBYTOVANIE » účelovo zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • TV-
SAT • chladnička • vlastné príslušenstvo   
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC)         
• sušič na vlasy (zapožičanie na recepcii)      
• balkón s posedením

STRAVOVANIE » raňajky podávané 
formou švédskych stolov

Cenník > 384
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2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 286 €
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POLOHA » hotel je situovaný v po-
kojnom prostredí letoviska Primorsko, 
približne 250 m chôdze od zlatistej 
piesočnatej  pláže, ktorá poskytuje le-
žadlá a slnečníky (za poplatok) • služby 
plavčíka • využitie vodných a športo-
vých aktivít na druhej vzdialenejšej pláži 
od hotela (za poplatok) • centrum mesta 
asi 5 min • v blízkosti hotela sa nachádza 
aquapark Aqua Planet 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • zmenáreň • trezor 
(za poplatok) • reštaurácia • vonkajší ba-
zén s oddelenou časťou pre deti  • bar 
s biliardom (za poplatok) • stolný tenis 
(zdarma) • detský kútik • detské prelie-
začky • Wi-Fi (zdarma) • fitnes • parkova-
nie pre individuálnych klientov (zdarma)

UBYTOVANIE » moderne a vkus-
ne zariadené klimatizované dvojlôžko-
vé izby s možnosťou jednej, prípade 
dvoch prísteliek • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • 
sušič na vlasy • TV/SAT • minibar • sušiak 
na bielizeň • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE »  raňajky, obe-
dy a večere sú podávané v hlavnej 
reštaurácii formou bohatých a pes-
trých švédskych stolov • neskoré ra-
ňajky • počas dňa ľahké občerstvenie 
• v rámci all inclusive neobmedzená 
konzumácia alkoholických a nealko-
holických nápojov miestnej produk-
cie v pool bare

NÁŠ NÁZOR »  hotel Queen 
Nelly je známy svojimi kvalitný-

mi službami, milým a prívetivým 
personálom, chutnou stravou, ako 
aj  pestrou ponukou kultúrneho 
a spoločenského vyžitia, ktoré 
sa odohráva v centre letoviska, 
vzdialeného od hotela približne 5 
minút chôdze. Hotel Queen Nelly 
ocenia aj rodiny s deťmi, ktoré sa 
môžu vyšantiť v krásnom vonkaj-
šom bazéne s oddelenou časťou 
pre deti. Ak zatúžite po spoznáva-
ní okolia, odporúčame návštevu  
prírodnej rezervácie Ropotamo, či 
starobylého mestečka Sozopol. 

www.gueennelly.com
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2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 531 €
od 211 €
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » do ponuky hote-
lov v Primorsku sme pre vás zaradili 
v tohtoročnej sezóne hotel M1.  Tento 
útulný, tichý, rodinný hotelík ošatený 
viničom, je známy svojou vynikajúcou 
domácou kuchyňou a priateľským per-
sonálom. Zariadený je v poľovníckom 
štýle, čo mu dodáva status jedineč-
nosti na bulharskom pobreží. Ro-
mantickým nádychom oplýva útulné 
vonkajšie posedenie pri bazéne, kde 
si môžete vychutnať dúšok lahodnej 
kávy, prípadne dopriať ľahký snack. 
Ubytovanie ponúka v dvojlôžkových 
izbách s nábytkom z masívneho dreva. 
Na neďalekej pláži máte možnosť ak-
tívneho vyžitia v rámci vodných alebo 
športových aktivít. Hotel je vhodný pre 
menej náročných klientov.

POLOHA » v tichšej časti  obľúbené-
ho letoviska Primorsko • približne 5 min 
od dlhej piesočnatej  pláže vhodnej pre 
nadšencov vĺn • ležadlá a slnečníky (za po-
platok) • plážové bary a vodné atrakcie sa 
nachádzajú na druhej južnej pláži asi 10 
min chôdze od hotela, kde nájdete širokú 
ponuku aktívneho vyžitia ako plážový vo-
lejbal, wind surfing, kite surfing, parasai-
ling, masáže • v centre tohto príjemného 
letoviska nájdete reštaurácie miestnej, me-
dzinárodnej, ako aj českej kuchyne • bary • 
diskotéky • obchody so suvenírmi • 50 km 
od mesta Burgas • 22 km starobylé mes-
tečko Sozopol • v blízkosti hotela sa taktiež 
nachádza aquapark a prírodná rezervácia 
Ropotamo 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia, reštaurácia, bar, 

internet, bazén s jacuzzi, ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • možnosť využívania vonkajšie-
ho bazéna s oddelenou detskou časťou 
v hoteli Tishina pre all inclusive klien-
tov, ktorý sa nachádza 100 m od hotela                          
• parkovanie pre individuálnych klientov    
v blízkosti hotela

UBYTOVANIE » tematicky zariadené 
klimatizované dvojlôžkové izby s možnos-
ťou1prístelky • rodinné izby s možnosťou 
2 prísteliek • TV-SAT • Wi-Fi na každom po-
schodí • chladnička • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC) • bal-
kón • sušiak  na bielizeň • chladnička, resp. 
minibar • balkón s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou švéd-
skych stolov - za príplatok možnosť stra-
vovania all inclusive v neďalekom hoteli 
Tishina

Cenník > 383
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POLOHA »  50 m od zlatistej piesoč-
natej pláže, ku ktorej vedú schodíky 
nachádzajúce sa priamo pod hotelom 
•  pláž je udržiavaná, s pozvoľným vstu-
pom do mora • vhodná pre milovníkov 
vĺn • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • 
služby plavčíka • vodné športy a atrakcie, 
ako plážový volejbal, vodné skútre, jazda 
za člnom na banáne sa nachádzajú na 
vzdialenejšej pláži • centrum mesta do-
siahnete po približne 5 min chôdze, kde 
nájdete množstvo zábavných a nákup-
ných atrakcií • cesta transferom z letiska 
trvá približne 40 min • starobylé mesteč-
ko Sozopol 23 km • prírodná rezervácia 
Ropotamo 10 min autom 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • zmenáreň • trezor (za poplatok) • 

reštaurácia s vonkajším posedením po-
núka bulharskú a mediteránsku kuchyňu 
• bazén s oddelenou časťou pre deti s le-
žadlami a slnečníkmi (zdarma) • žehliaca 
doska na poschodí • detský kútik • detské 
hry • spoločenské hry • šipky • piano •  
možnosť využitia práčovne (za poplatok) 
• možnosť parkovania pre individuálnych 
klientov (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne a prí-
jemne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • 3-lôž-
kové izby • klimatizácia • TV-SAT                                                                           
• chladnička • výťah • vlastné príslušen-
stvo  (kúpeľňa so sprchou, resp., vaňou 
a WC) • balkón s posedením • rýchlovar-
ná kanvica 

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » ponúkame vám 
tento útulný rodinný hotel, 

ktorý je obľúbený najmä medzi 
českými a slovenskými turistami. 
Priamo pred hotelom sa rozpre-
stiera zlatým pieskom lemovaná  
pláž, kde si môžete vychutnať 
kúpeľ v hrejivých lúčoch slnka, 
romantické prechádzky, poprípa-
de vyskúšať si niektoré z vodných 
atrakcií. Hotel Plovdiv ponúka kva-
litne strávený čas pokojných do-
volenkových chvíľ mimo rušného 
prostredia. Veľmi vkusne zariade-
né izby, chutná strava a priateľský 
personál vám zaručia dovolenku, 
kde sa budete vždy radi vracať.

Plovdiv 
S

S
S

Cenník > 384 

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 260 €
od 130 €

Plovdiv SSS

HOTEL

Primorsko
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NÁŠ NÁZOR » tento čarovný 
malý hotelík vyžarujúci príjem-
nú rodinnú atmosféru si okamžite 
zamilujete. Hotel ponúka relax 
v podobe wellness centra a širo-
kej ponuke masáží.  Sveti Dimitar 
sme tento rok zaradili do našej 
ponuky najmä kvôli jeho chut-
nej strave, čistote a príjemnému 
personálu, ktorý  má vždy  úsmev 
na tvári a vyhovie vám k spo-
kojnosti vysnívanej dovolenky. 
V okolí hotela nájdete ponuku 
stravovacích možností, ktoré 
uspokoja nejedného náročného 
gurmána. Hotel odporúčame pre 
stredne náročných klientov, ako 
i rodiny s deťmi. 

www.hotel-svetidimitar.com

POLOHA »  250 m chôdze od hotela sa 
nachádza zlatistá pláž pre milovníkov vĺn 
a vzdialenejšia pláž je vhodná pre rodi-
ny s deťmi, ponúka širokú škálu vodných              
a športových atrakcií • hotel je situovaný 
približne 5 min od centra letoviska, kde 
nájdete kolotoče,  lunapark, aquapark • 
pre gastro vyznávačov stredisko ponúka 
širokú škálu tradičných bulharských i me-
dzinárodných reštaurácií s tematickými 
večermi a predstaveniami,  grill barmi, 
kaviarňami • rovnako tu nájdete aj pestrú 
ponuku obchodov a butikov • letisko je 
vzdialené približne 50 km • 22 km staro-
bylé mestečko Sozopol • približne po 10 
min jazdy autom dosiahnete prírodnú 
rezerváciu Ropotamo 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenárňou, 

trezor (za poplatok) • reštaurácia s vonkaj-
ším posedením • Wi-Fi pripojenie (zdar-
ma) • internetový kútik • hotelový bar                        
• plytký bazén vhodný pre deti (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • detské ihrisko • stol-
ný tenis • biliard •  masáže • fitnes cen-
trum • sauna

UBYTOVANIE » útulne a pohodlne za-
riadené hotelové 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek        
• klimatizácia • TV - SAT• telefón • chlad-
nička resp. minibar • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou a WC) • balkón

STRAVOVANIE » raňajky podáva-
né formou chutných švédskych stolov • 
možnosť stravovania formou polpenzie 
(za príplatok)

Cenník > 384
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2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod  218 €
od 109 €

Sveti  Dimitar SSS

HOTEL

Primorsko
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od 96 €

NÁŠ NÁZOR » útulný hotelík si vás získa svo-
jou priateľskou rodinnou atmosférou. Naskyt-
ne sa vám totiž výhľad na celé Primorsko a jeho 
priľahlú pláž zo strešnej terasy hotela, ktorá 
disponuje možnosťou využiť jacuzzi. K dispozícii 
je všetkým hotelovým hosťom. Hotel odpo-
rúčame klientom, ktorí si radi vychutnajú čaro 
spoločne strávených chvíľ.

Penelope 
S

S
S

Tem
ida 

S
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Primorsko

od 109 €
Penelope SSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » v severnej časti Primorska sa 
nachádza hotel Penelope, ktorý si vás získa svojou 
prívetivou atmosférou a najmä stravou, ktorú môže-
te ochutnať v podobe chutných raňajok, poprípade 
výberom jedál z á la carte reštaurácie. Očarujúci je aj 
výhľad na Čierne more, ktorý ponúka väčšina izieb. 
Odporúčame klientom všetkých vekových kategórií

www.penelope-hotel.com

POLOHA » hotel sa nachádza približne 100 m 
chôdze od  zlatistej piesočnatej pláže, ktorú obľubujú 
najmä nadšenci vĺn a vzdialenejšia južná pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora, ktorá je vhodná pre malé deti 
a neplavcov a ponúka široký výber vodných a športo-
vých aktivít

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia s nepretržitou prevádzkou     
•  hotelová reštaurácia  • terasa s posedením  • vonkajší 
bazén •  slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • par-
kovanie

UBYTOVANIE » dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky • klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou a WC) • Wi-Fi (zdarma)  • minibar • balkón s po-
sedením 

STRAVOVANIE » raňajky formou švédskych stolov

POLOHA » hotel nájdete v tichej uličke blízko cen-
tra letoviska • 100 m od hotela nájdete dlhú piesočnatú 
pláž • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • športové a vod-
né atrakcie (za poplatok) • 22 km starobylé mestečko 
Sozopol • 5 km Ropotamo - prírodná rezervácia • cesta 
transferom z letiska trvá približne 40 min

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » privíta vás vstupná hala s recepciou 
• útulne zariadená reštaurácia • jacuzzi • slnečníky a le-
žadlá (zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • parkovanie (zdarma)

UBYTOVANIE » klimatizované, moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 3-lôžkové izby 
• komfortné 4-lôžkové apartmány pozostávajúce z 2 sa-
mostatných izieb s možnosťou 1 prístelky • štúdio (jed-
na priestranná izba) ponúka 3 pevné lôžka s možnosťou 
1 prístelky • v izbách sa nachádza: trezor • varná kanvica 
• TV-SAT • vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC) 
• sušič na vlasy

STRAVOVANIE » chutné raňajky podávané formou  
švédskych stolov

Cenník > 384

Temida SSS

HOTEL

Cenník > 383

Wifi

zdarma
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 rozloha 131 957 km2

 počet obyvateľov 11 280 000

 hlavné mesto Atény

 mena euro

Medzi turistami najvyhľadávanejšia časť 
Chalkidík, Kassandra, sa pýši nedozierny-
mi, niekoľko kilometrov dlhými piesočnatý-
mi plážami farby zlata, tyrkysovou hladinou 
mora, zeleňou borovíc a olivovníkov, pokoj-
ným životom malých dediniek i pulzujúcim 
nočným rytmom moderných kozmopolit-
ných letovísk. K málu tradičných dediniek, 
dodnes verných svojej histórii a zvykom, 
patrí Afitos. Okrem nádherných pláží či pose-
denia v príjemných tavernách s neopakova-
teľnou atmosférou a vybranými špecialitami 

Skúste na chvíľu zavrieť oči a pred-
staviť si nádherné pláže zaliate sln-
kom, krištáľovo čisté more, z ktorého 
roztrúsene vystupuje množstvo 
ostrovov a ostrovčekov, skalnaté 
kopce, vinohrady, ospalé dedinky, ale 
aj rušný život veľkomiest. 

A nad tým všetkým k žiarivo mod-
rej oblohe sa týčiace antické stĺpy, 
rozprávajúce návštevníkom históriu 
tisícročí. Vydajte sa s nami do krajiny 
antických hrdinov, starých filozofov 
a stále živej histórie – do Grécka.

Všetkých milovníkov Grécka, ktorí v našej ponuke hľadajú 
niečo nové z tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie, pozý-
vame do malého gréckeho raja, ktorého brehy obmýva krištáľo-
vo čisté Egejské more. Sme nesmierne radi, že vám v tejto sezóne 
letných pobytov môžeme predstaviť ďašiu časť pestrej gréckej 
mozaiky, ktorou je polostrov Chalkidiki, konkrétne jeho najzápad-
nejší "prst" - Kassandra.

Na nasledujúcich stranách vám predstavujeme hotelový komplex 
Aristoteles Beach s ponukou obľúbených all inclusive služieb, kde si 
budete môcť plnými dúškami vychutnať pravú atmosféru gréckeho 
leta. Je situovaný neďaleko tradičnej dedinky Afitos a tiež vyhľadáva-
ného letoviska Kallithea, takže na svoje si prídu tí z vás, ktorí hľadajú 
pokoj a oddych, no i tí, ktorých zláka aktívny denný či nočný ruch 
tohto moderného strediska. Pobyty na lákavých 8 dní s odletom 
z Bratislavy do Thessaloník si môžete okoreniť aj výletmi po okolí, či 
lodnou plavbou okolo mníšskeho štátu Agios Oros na Athose. 

Chalkidiki - Afitos
domácej kuchyne, ocenia návštevníci Afi-
tosu aj ručne vyrobené remeselné výrob-
ky. Tie si môžu priniesť domov ako vzácny 
dovolenkový suvenír. Blízke stredisko 
Kallithea je známe svojou rozľahlou pie-
sočnatou plážou s pozvoľným vstupom 
do mora, kde nechýba ani pestrá ponuka 
vodných športov. Nájdete tu aj reštau-
rácie, stánky s občerstvením či kaviarne. 
V podvečerných hodinách ožívajú miest-
ne bary a diskotéky, ktorých čulá zábava 
trvá do skorých ranných hodín. 

Viaceré pláže menšieho letoviska Kriopigi 
sú vďaka jedinečnej kombinácii zeleného 
prostredia borovicových lesov a čistého, 
priezračného mora ocenené Modrou vlaj-
kou EÚ. Samotné stredisko je pozoruhod-
nou lokalitou s mnohými aktivitami, ktoré 
ponúka svojim návštevníkom. Nechýba-
jú tu taverny, reštaurácie, kaviarne, vodné 
športy na pláži i obchodíky s domáci-
mi remeselnými výrobkami a s ponukou 
vysokokvalitných prírodných produk-
tov, akými sú med, olivy a olivový olej.                         

Kriopigi



179

vi
ac

 in
fo

rm
ác

ií 
o

 G
ré

ck
u

 n
áj

d
et

e 
n

a 
n

aš
o

m
 w

eb
e 

» 
w

w
w

.k
o

al
a.

sk
/g

re
ck

o
 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 25° 30° 32° 32° 28° 25°

Teplota vody 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Polostrov Kassandra oddeľuje od pevniny 
40 m široký a 1250 m dlhý prieplav Potidea 
Canal, pri ktorom leží dedinka Nea Potidea. 
Pri kanáli sa nachádzajú aj zvyšky antického 
mesta Potidea, ktoré má bohatú históriu, bolo 
založené okolo roku 600 pred Kristom. Dnes 
je Nea Potidea atraktívnym miestom letných 
dovoleniek predovšetkým vďaka nádherným 
piesočnatým plážam a priezračne čistému 
moru. Nájdete tu aj reštaurácie, bary, super-
markety a vychýrené taverny ponúkajúce 
špeciality z čerstvých rýb a darov mora.

Thessaloniki, Solún alebo Saloniki sú hlav-
ným mestom provincie Macedónia s približ-
ne miliónom obyvateľov, druhým najväčším 
mestom Grécka a významným balkánskym 
prístavom v Egejskom mori. Pri prechádzke 
súčasným mestom môžete obdivovať hrad-
by z čias cisára Theodosia Veľkého, hipodróm, 
v minulosti slúžiaci na konské preteky, fórum, 
ktorým prechádzala Via Egnatia, prístav vy-
budovaný Rimanmi či Galériov víťazný oblúk. 
Srdcom dnešného moderného mesta je Aris-
totelovo námestie postavené na počesť tohto 

velikána gréckej filozofie a nachádza sa 
tu aj najslávnejšia Aristotelova univerzita. 
Popri mori je vybudovaná nádherná, dlhá 
romantická promenáda lemovaná kaviar-
ničkami, barmi a reštauráciami, na ktorej 
sa nachádza pamätník Alexandra Veľkého. 
Charakteristickou súčasťou mesta je Biela 
veža (Lefkos Pyrgos), ktorá bola v minulos-
ti osmanským väzením, no po oslobode-
ní od Turkov sa stala symbolom, ktorý k 
Thessalonikám neoddeliteľne patrí.

ThessalonikiNea Potidea
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POLOHA » na polostrove Kassan-
dra, ktorý je najzápadnejším výbežkom 
Chalkidík • spojenie s pevninou mostom 
v dedinke Nea Potidea • hotelový are-
ál pozostáva z viacerých 2- až 3-pod-
lažných ubytovacích častí • cca 250 m 
od prírodnej, kamienkovo-piesočnatej 
pláže (ležadlá a slnečníky zdarma) • pláž 
je s areálom hotela spojená nadchodom 
(možnosť využiť výťah) • hotel je vzdiale-
ný cca 1 km od tradičnej dedinky Afitos 
a približne 3 km od obľúbeného strediska 
Kallithea s piesočnatou plážou, reštaurá-
ciami, kaviarňami, barmi a diskotékami, 
pričom nechýbajú ani možnosti nákupov 
a športového vyžitia • vzdialenosť od me-
dzinárodného letiska v Thessalonikách 
cca 80 km 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 

• trezor na recepcii (za poplatok) • TV kútik • 
wi-fi vo verejných priestoroch hotela (zdar-
ma) • lekár na vyžiadanie (za poplatok) • 2 
bary • hlavná reštaurácia • bar pri bazéne • 
bar na pláži (za poplatok) • priestranný ba-
zén (ležadlá a slnečníky zdarma) • vnútorný 
bazén • minimarket • basketbal • plážový 
volejbal • tenis • záhradný šach • detské ih-
risko a miniklub v rámci klubovej dovolen-
ky so slovenským animátorom

UBYTOVANIE » štandardné, vkusne za-
riadené dvojlôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • priestrannejšie izby pre 4 osoby 
• rodinné izby až pre 5 osôb s dvoma od-
delenými miestnosťami (za príplatok) • kli-
matizácia • telefón • SAT TV • chladnička • 
kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC 
• wi-fi (za poplatok) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » v malebnom 
prostredí zelených lesov Chal-
kidík, neďaleko tradičnej dedinky 
Afitos, si našiel svoje miesto ho-
telový komplex Aristoteles Beach 
s jedinečným výhľadom na To-
ronský záliv. Susednú piesočnato-
-kamienkovú pláž s pozvoľným 
vstupom do vody dozaista ocenia 
rodiny s deťmi i menej zdatní plav-
ci. Chvíle voľna si môžete nerušene 
vychutnávať aj pri priestrannom 
bazéne, v blízkosti ktorého nechý-
ba ani pool bar s ponukou lahod-
ných chladených nápojov. Pravú 
dovolenkovú atmosféru si tak 
môžete užívať zo svojho ležadla 
s pohľadom upretým na trblietavú 
morskú hladinu. A ak by sa vám 
sladké dovolenkové ničnerobenie 
zunovalo, vyberte sa do neďalekej, 
na históriu bohatej dedinky Afitos 
a nechajte sa očariť jej tradičnou 
gréckou náladou, vďaka ktorej je 
vyhľadávaným výletným cieľom 
všetkých, ktorí na Kassandre trávia 
svoje letné chvíle oddychu. 

www.aristotelesbeach.gr

2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rokovod 978 €
od 390 €

Aristoteles Beach SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 393

Chalkidiki - Afitos
Family Resort
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane miestnych nápojov • počas 
obedov a večerí sú podávané rozlieva-
né nápoje (pivo, biele a červené víno, 
retsina), nealkoholické nápoje, voda 
a zmrzlina • nápoje v baroch hotela 
od 10:00 hod. do 23:00 hod • vybra-
ný tvrdý alkohol v čase od 19:00 hod. 
do 23:00 hod. • káva a koláčiky v popo-
ludňajších hodinách • klubová dovo-
lenka • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži • wi-fi vo verejných priesto-
roch hotela

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie dovolenkových chvíľ najmenších hostí 
sa počas mesiacov júl a august postará aj 
slovensky hovoriaci animátor. Deti zažijú 
čarovné okamihy radosti, smiechu a zába-
vy pri rôznach súťažiach, športových akti-
vitách či na detskej diskotéke.

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » v  pokojnom letovisku Kri-
opigi, ktoré sa nachádza v  strednej časti 
polostrova Kassandra • hotel je postavený 
v  miernom svahu, len 100 m od  peknej, 
prírodnej piesočnatej pláže miestami 
premiešanej s  kamienkami (možnosť za-
požičania ležadiel a  slnečníkov v  hoteli, 
zdarma) • prilbližne 1 km od centra stre-
diska a  cca 5 km od  obľúbeného, ruš-
ného letoviska Kallithea, kde nájdete aj 
reštaurácie, taverny, bary, kaviarne, ob-
chodíky so suvenírmi či pestrú ponu-
ka vodných športov na pláži, autobusová 
zastávka cca 500 m od hotela • vzdialenosť 
od  letiska v  Thessalonikách cca 85 km

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • lobby s príjem-
ným posedením a SAT TV • wi-fi v priesto-
roch recepcie (zdarma) • reštaurácia • 
vonkajší bazén s  ležadlami a  slnečníkmi 

(zdarma) • bar pri bazéne (za  poplatok) • 
detský bazén a detské ihrisko • stolný te-
nis • biliard (za  poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • minibus do centra 
letoviska Kriopigi (za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• klimatizácia • telefón • TV • wi-fi (zdarma) 
• malá chladnička • kúpeľňa so sprchou 
a WC • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
formou švédskych stolov, večere servíro-
vané, výber z menu, šalátový bufet, ovo-
cie, dezert a pohár vína na osobu

NÁŠ NÁZOR » cenovo výhodnú 
dovolenku môžete stráviť v rodin-
nom hoteli Paradise, v malebnom 
letovisku Kriopigi. Nad ním sa vzná-
ša vôňa borovíc a mora, pričom 
bonusom je krásny výhľad na azú-
rovomodrý záliv. Táto lokalita s nád-
hernými plážami a výnimočnou 
klímou, ocenená viacerými Modrý-
mi vlajkami EÚ, patrí medzi jedineč-
né oblasti polostrova Kassandra. 
Slnečné dni si dozaista vychutná-
te na krásnej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora a útočisko vám 
poskytne aj hotelová záhrada 
s bazénom a pool barom, kde vám 
pripravia osviežujúci nápoj. 

www.paradise-kriopigi.gr

Cenník > 393

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 631 €
od 266 €

Paradise SSSs

HOTEL

Chalkidiki - Kriopigi
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POLOHA » v  letovisku Nea Potidea • ne-
ďaleko historického kanálu s mostom spája-
júcim polostrov s pevninou • hotelový areál 
s  krásnou záhradou pozostáva z  viacerých 
domčekov postavených v  gréckom štýle 
a ústi priamo na nádhernej piesočnatej plá-
ži ocenenej Modrou vlajkou EÚ • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky (zdarma), 
plážové osušky (za depozit) • hotelový auto-
bus do/z dedinky Nea Potidea v týždni (zdar-
ma) • cca 70 km od letiska v Thessalonikách

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » vstupná hala s  24 h re-
cepciou • wi-fi v  aráli hotela (zdarma) • le-
kár na  vyžiadanie (za  poplatok) • hlavná 
reštaurácia • snack bar/taverna pri bazéne • 
priestranný bazén (ležadlá a  slnečníky zdar-
ma) • minimarket • detské ihrisko a miniklub 
• požičovňa áut (za poplatok) • aerobik • tenis 
• stolný tenis • plážový volejbal • šipky • boc-

cia • animácie • diskotéka • raz za dva týždne 
grécky večer, olympijské hry, párty na pláži

UBYTOVANIE » elegantné dvojlôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek • klimatizá-
cia • trezor (za poplatok) • telefón • SAT TV • 
minichladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. spr-
chový kút a WC • sušič na vlasy • wi-fi (zdar-
ma) • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a  večere formou švédskych stolov 
vrátane miestnych nápojov • rozlieva-
né alkoholické a  nealkoholické nápoje, 
káva, čaj a ľahké občerstvenie počas dňa 
• zmrzlina pre deti • popoludní káva, čaj 
a  koláčiky • ležadlá a  slnečníky pri 
bazénoch a na pláži • wi-fi • hote-
lové animácie • vodné bicykle a ka-
noe na pláži 

NÁŠ NÁZOR » v tomto nedáv-
no zrekonštruovanom, dokonalom 

prázdninovom raji na pobreží Egej-
ského mora zažijete naozaj skvelú 
dovolenku. Čakajú na vás komfortne 
zariadené izby, hotelová reštaurácia 
so špecialitami domácej i medziná-
rodnej kuchyne, záhrada plná zelene 
s bazénom, pool barom a terasami 
na slnenie lákajúcimi k oddychu. Če-
rešničkou na torte je piesočnatá pláž 
s krištáľovo čistou vodou, ocenená 
Modrou vlajkou EÚ. Pestré animácie, 
športové súťaže plné smiechu, večer 
pretancovaný v rytme buzuki, aj to 
môžu byť vaše tohtoročné spomien-

ky na grécke leto. 

www.portesbeach.com

Cenník > 393

2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 1.255 €
od 578 €

Portes Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Nea Potidea 
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Messonghi

Lefkimi

Agios Gordios
Pelekas
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Agios Georgios

Agios Georgios 
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 rozloha 592 km2

 počet obyvateľov 108 000

 hlavné mesto Kerkyra

 mena euro

Letovisko na západnom pobreží ostrova 
Korfu, ktorého nádhernú piesočnatú pláž 
lemujú vysoké horské úbočia, vás bez-
pochyby očarí svojou scenériou, ktorú 
dotvárajú výrazné skalné útvary a zátoka 
so „skalnou ihlou“ vyčnievajúcou z mora. 
Stredisko, lemované olivovými hájmi, tvorí 
hlavná ulica s tavernami, barmi a obcho-
díkmi, ústiaca priamo na nádhernej, pri-
bližne 1,5 km dlhej piesočnatej pláži, ktorá 
je ideálnym miestom pre užívanie si horú-
cich letných slnečných dní pri mori. 

Pobrežie Agios Georgios Argirades lemu-
je nízka zástavba apartmánových domov, 
rodinných hotelov i rezort známeho mena 
Aquis. Nechýbajú tu ani útulné taverny 
a reštaurácie s terasami s výhľadom na trb-
lietavú morskú hladinu. Kolorit dovolen-
kového strediska dotvárajú obchodíky so 
suvenírmi, z ktorých vás domáci obyvate-
lia s neodmysliteľným úsmevom na tvári 
pozdravia tradičným „jasas“. Pýchou leto-
viska je dlhá piesočnatá pláž kopírujúca 
pobrežie, ocenená Modrou vlajkou EÚ.

Strediská Messonghi a susedná Morai-
tika sú populárne pre svoj pestrý denný 
i  večerný dovolenkový život, umocnený 
množstvom plážových barov, taverien, ob-
chodov a prázdninových atrakcií. Výhodou 
je i pravidelné autobusové spojenie s hlav-
ným mestom. Lefkimi leží na juhu Korfu 
a je druhým najväčším mestom ostrova. 
Očaria vás jeho úzke uličky s úchvatnou 
ostrovnou architektúrou, kostoly, taverny, 
obchody a bary žijúce dňom i nocou. De-
dina Agios Petros leží len na skok.

Agios GordiosAgios Georgios
Messonghi   
Lefkimi

Vitajte na mieste, kde sa podľa Homéra 
rozprestieralo dávne kráľovstvo Fajá-
kov a pri brehoch ktorého stroskotala 
loď gréckeho hrdinu Odyssea, vracajú-
ceho sa späť domov po skončení Trój-
skej vojny.

Vitajte na ostrove, ktorý si svojou krá-
sou podmanil i boha morí a oceánov 
Poseidóna, ktorý tu spolu s krásnou 
Amfitritou prežíval medové týždne. Po-
zrite sa i vy tam, kde si dala cisárovná 
Sissi vybudovať palác Achillion, svoje 
miesto pokoja a oddychu.

Kerkyra, ako znie grécky názov ostrova, bola podľa mytológie 
dcérou rieky Assopus. Jej pôvab predstavuje harmóniu krásy 
a prirodzenosti podmienenej bohatou históriou ostrova Korfu.

Táto „zelená perla Iónskeho mora“ je otvoreným múzeom kultúr, 
ktoré sa tu vystriedali, a ktoré zanechali ostrovu a jeho obyvate-
ľom to najlepšie zo svojho dedičstva. Vďaka tomu má Korfu tak je-
dinečný a neopakovateľný charakter. 

Dôkazom pestrej a jedinečnej flóry ostrova je exotická rastlina 
kumquat, zvláštny druh pomarančovníka dovezeného z Ázie, kto-
rému sa darí práve na ostrove Korfu, a ktorý miestni obyvatelia vy-
užívajú na výrobu marmelády a typického sladko - trpkého likéru. 
Rovnako sa tu môžete stretnúť s „božským darom“ bohyne Athé-
ny – olivou. Mandľovníky, eukalypty, platany, vínna réva, borovi-
cové háje, to všetko dopĺňa jedinečnú prírodnú scenériu tohto 
smaragdového ostrova a vytvára jedinečné predpoklady pre strá-
venie nezabudnuteľných dovolenkových chvíľ. 
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Agios Georgios  
Pagi

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 23° 28° 31° 31° 28° 24°

Teplota vody 21° 24° 25° 25° 24° 22°

Toto obľúbené letovisko leží na severnom 
pobreží ostrova a vyhľadávané je najmä 
pre svoju 7 km dlhú pieskovo-kamienko-
vú pláž, ktorá ústi do vĺn krištáľovo čisté-
ho tyrkysového mora. Nájdete tu mnoho 
apartmánových domov, rodinných hotelí-
kov i väčších rezortov. Hlavná ulica v cen-
tre je plná obchodov, reštaurácii a kaviarní, 
na okraji letoviska je situovaný i vodný 
park Hydropolis. Výhodou je taktiež ľahká 
dostupnosť do známeho letoviska Sidari s 
bohatým nočným životom.

Vďaka svojej nezameniteľnej atmosfére 
bola kedysi dedinka Pelekas tajným tipom 
návštevníkov ostrova Korfu. Priamo nad 
ňou sa vypína kopec, odkiaľ z miesta  na-
zvaného Kaiser´s Throne môžete pozo-
rovať ten najkrajší západ slnka, ktorým sa 
zvykol kochať i nemecký cisár Wilhelm II. 
Dnes vám Pelekas ponúka ubytovanie v 
apartmánoch, no i luxus dovolenkových 
rezortov nachádzajúcich sa priamo na plá-
žach Glyfada a Pelekas Beach - Kontogia-
los, ktoré sú rajom pre všetkých turistov.

Na západnom pobreží ostrova leží Agios 
Georgios Pagi, dovolenkový raj, ktorý sa 
pýši jednou z najkrajších pieskových plá-
ží. Toto malebné letovisko je vyhľadáva-
né pre pozvoľný vstup do mora a pokojnú 
hladinu hrajúcu všetkými odtieňmi modrej 
farby. Stredisko učupené v zálive ponúka 
svojim letným návštevníkom nielen uby-
tovanie v rodinných hoteloch či apartmá-
noch, posedenie v príjemných miestnych 
tavernách, ale najmä dlho očakávaný od-
dych pod hrejivými lúčmi gréckeho slnka. 

AcharaviPelekas
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POLOHA » v letovisku Agios Georgios 
Argyrades na juhozápadnom pobre-
ží ostrova Korfu • pri širokej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
a s bohatou ponukou vodných športov 
(za poplatok) • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok) • centrum strediska sa na-
chádza cca 200 m od hotelového areá-
lu • približne 30 km od hlavného mesta 
ostrova Korfu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná a priestran-
ná vstupná hala s recepciou a posede-
ním • hlavná reštaurácia s posedením 
na terase • reštaurácia s talianskou kuchy-
ňou •  a´la carte reštaurácia (za poplatok) 
• 3 bary • minimarket • obchod so suve-
nírmi • 3 veľké bazény (ležadlá a slneční-
ky pri bazénoch zdarma, osušky za vratný 
depozit) • samostatný detský bazén a det-

ské ihrisko • detský klub • mini aquapark 
so šmykľavkami a tobogánmi • wellness 
centrum (za poplatok) • amfiteáter • biliard 
(za poplatok) • basketbal • plážový volejbal 
• tenisové kurty • stolný tenis • elektronic-
ké hry (za poplatok) • wi-fi v priestoroch 
recepcie (zdarma)

UBYTOVANIE » hotelový komplex po-
zostáva z hlavnej budovy s recepciou a z 
niekoľkých 2- a 3- podlažných ubyto-
vacích častí • vkusne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• individuálne nastaviteľná klimatizá-
cia • telefón • chladnička • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. spr-
chový kút a WC • sušič na vlasy • balkón, 
resp. terasa  s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 NÁŠ NÁZOR » prijmite 
naše pozvanie do ultra all inclusi-
ve prázdninového rezortu a prežite 
príjemné chvíle zaslúženého dovo-
lenkového relaxu pri bazénoch so 
slnečnými terasami a s pool barmi. 
Aktívnejších dovolenkárov určite 
poteší bohaté športové vyžitie či 
už v hotelovom areáli, alebo na su-
sednej širokej udržiavanej piesko-
vej pláži ocenenej Modrou vlajkou 
EÚ za kvalitu a čistotu mora a plá-
že. Rodiny s deťmi uvítajú pestrý 
výber aktivít, prostredníctvom kto-
rých ich ratolesti spoznajú nových 
kamarátov a zažijú neopakovateľ-
né prázdninové chvíle. Najmenší 
návštevníci sa môžu tešiť na malý 
vodný park s tobogánmi, či detské 
ihrisko so šmykľavkami, hojdačka-
mi a inými zábavkami. Samozrej-
mosťou je i vynikajúca kuchyňa 
pod vedením skvelého šéfkuchára. 
Aquis Sandy Beach Resort je ideál-
nym miestom na strávenie príjem-
nej rodinnej dovolenky, ktorá sa 
nadlho vryje do vašich spomienok. 

www.aquisresorts.com
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2 dospelí + 2 deti do 15 rokovod 1.035 €
od 468 €

Agios Georgios

Aquis  Sandy Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 392

Family Resort & Waterpark
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych nápojov • det-
ské a vegetariánske menu • vybrané 
miestne alkoholické nápoje a rozlieva-
né nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj • zmrzlina • ľahké popoludňajšie 
občerstvenie • plážové osušky • hote-
lový mini aquapark so šmykľavkami 
a tobogánmi 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových chvíľ sa počas 
prázdninových mesiacov postarajú aj slo-
venskí animátori začlenení do medziná-
rodného hotelového animačného tímu. 
Slnečné dni môžete stráviť pri športe a sú-
ťažiach, večer sa zabavíte pri predstave-
niach či na diskotéke. Vaše ratolesti zažijú 
čarovné okamihy radosti a smiechu s no-
vými kamarátmi a slovenským animáto-
rom v detskom miniklube. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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K O R F U

POLOHA » v pokojnom prostredí na zá-
padnom pobreží ostrova Korfu • hotel len 
pre dospelých dovolenkárov (od 16 ro-
kov) • nad nádhernou piesočnatou plážou 
Agios Gordios (ležadlá a slnečníky zdarma) 
• cca 600 m od dedinky Agios Gordios s 
obchodíkmi, tavernami a kaviarňami  • 
približne 19 km od letiska a hlavného 
mesta Kerkyra

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná recepcia • 
hlavná reštaurácia „Androniki“ •  ďalšie 3 
reštaurácie s medzinárodnou kuchyňou, 
z toho 1 a´la carte (počas večerí sa u pánov 
vyžadujú dlhé nohavice) • 2 lobby bary • 2 
pool bary • jedinečný plážový bar „Tunnel“ 
• strešný bar „Panorama“ • obchod so su-
venírmi • mini shopping centrum •  vnú-
torný vyhrievaný sladkovodný bazén • 2 
vonkajšie  sladkovodné bazény s terasami 

s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • plá-
žové osušky (zdarma) • TV miestnosť • od-
dychová zóna • wi-fi  • fitness • 2 wellness 
kluby (masáže, manikúra, kozmetika, kader-
níctvo, sauna, Hammam, Jacuzzi – všetko 
za poplatok)  • biliard (za poplatok) • stolný 
tenis • hotelové animácie – živá hudba 
a 1x týždenne grécky večer 

UBYTOVANIE » novovybudovaný re-
zort je komplexom viacerých samostatne 
stojacich nových a novo zrekonštruova-
ných kaskádovito postavených budov so 
spoločenskými priestormi a rôznymi typ-
mi izieb, pričom my vám ponúkame izby 
Deluxe a štandardné izby, oba typy s vý-
hľadom na more • luxusné nové a moder-
ne zariadené 2-lôžkové izby typu „Deluxe“ 
(za príplatok) s možnosťou 1 prístelky 
a s výhľadom na more • novo zrekon-
štruované štýlovo zariadené štandardné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-

NÁŠ NÁZOR » všetkým nároč-
ným klientom, ktorí vyhľadá-
vajú skôr pokojné dovolenkové 
prostredie s výhradne dospelou 
klientelou, ponúkame ako miesto 
dokonalého romantického oddy-
chu stráveného vo dvojici  Mayor 
La Grotta Verde Grand Resort. Vy-
sokokvalitná hotelová sieť značky 
Mayor, ktorá v sezóne 2016 prevza-
la viacero hotelov na Korfu, je zá-
rukou, že nielen novovybudované 
bloky, ale aj kompletne zrekonštru-
ované časti sú vďaka profesio-
nálnemu prístupu, precíznemu 
spracovaniu, novému zariadeniu, 
elegantnému dizajnu a v nepo-
slednom rade i vďaka prvotried-
nym ultra all inclusive službám 
s vynikajúcou medzinárodnou 
kuchyňou skutočnou oddycho-
vou lahôdkou. Veď práve Mayor La 
Grotta Verde Grand Resort sa uchá-
dza o 5* a prvé miesto v rebríčku 
najlepších hotelov pre dospelých 
návštevníkov v celom Grécku. 

www.mayorlagrottaverde.com 
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2 dospelí  v Deluxe izbeod 1.062 €
od 510 €

Agios Gordios

Mayor La Grotta Verde SSSSS

HOTEL.  KOMPLEX

Cenník > 392

IZBY

DeluxeGrand Adults Beach Resorts

Mayor 
La Grotta Verde

Izba štandard
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ky a s výhľadom na more • klimatizácia • 
LCD SAT TV • DVD prehrávač • trezor • mini 
chladnička • kávový a čajový servis •  žu-
pan a papuče • wi-fi (zdarma) • kúpeľňa 
s vaňou, resp. so sprchovým kútom a WC • 
sušič na vlasy • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • neskoré ra-
ňajky a večere • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj • 
zmrzlina • ľahké popoludňajšie občer-
stvenie • slnečníky a ležadlá pri bazé-
noch i na pláži • plážové osušky • živá 
hudba a  grécky večer 1x týždenne

Wifi

zdarma

Izba Deluxe
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POLOHA » luxusný 5*hotelový rezort 
nachádzajúci sa na jednom z najroman-
tickejších a najkrajších miest ostrova 
Korfu, nad širokou piesočnatou plážou 
Kontogialos - Pelekas Beach s pozvoľným 
vstupom do mora (ležadlá a slnečníky 
zdarma, osušky za vratný depozit) • približ-
ne 14 km od hlavného mesta Kerkyra a 
letiska • cca 1,7 km od dedinky Pelekas 
(hotelový minibus vo vyhradenom čase 
zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » rezort prešiel pred minu-
loročnou sezónou pod hlavičkou známej 
hotelovej siete Mayor hotels kompletnou 
rekonštrukciou • priestranná moderná 
vstupná hala s recepciou • wi-fi (zdarma) 
• minimarket • 2 reštaurácie • a´la car-
te reštaurácia (za poplatok) • lobby bar • 
pool bar • beach bar • sladkovodný bazén 

s terasou na slnenie (ležadlá a slnečníky 
zdarma, osušky za vratný depozit) • detský 
bazén a detské ihrisko • detský miniklub 
• fitness • multifunkčná vnútorná špor-
tová hala • plážový volejbal • biliard (za 
poplatok) • joga a pilates • Spa centrum 
(za poplatok) • medzinárodný hotelový 
animačný program • vodné športy (za 
poplatok)

UBYTOVANIE » moderné priestranné 
zrekonštruované izby s 2 lôžkami, s mož-
nosťou jednej, resp. dvoch prísteliek (vo 
forme rozkladacieho dvojlôžka) • individu-
álne ovládateľná klimatizácia • wi-fi (zdar-
ma) •  mini chladnička • LCD SAT TV • DVD 
prehrávač • trezor (za poplatok) • kávový 
a čajový set •  župan a papuče • kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC • 
sušič na vlasy • balkón s posedením a vý-
hľadom na more

NÁŠ NÁZOR » priamo nad 
jednou z najkrajších pláží ostro-
va Korfu si našiel svoje miesto 
novozrekonštruovaný unikátny 
rezort Mayor Pelekas Monaste-
ry. Jeho jedinečná poloha ho 
predurčuje k stráveniu ideálnej 
plážovej dovolenky. Vysokokva-
litné služby, nové priestranné 
izby s jedinečným výhľadom na 
more, pestrý hotelový animačný 
program, bohatá a chutná strava, 
nadštandardné all inclusive služby 
a v neposlednom rade nádherná 
piesková pláž - to sú hlavné  plusy 
tohto komplexu, ktorý vám po 
ročnej pauze dávame opäť do 
pozornosti. Či už sa rozhodnete 
oddychovať na romantickej pláži, 
alebo pri bazéne, všade vás bude 
sprevádzať pohodová magická 
atmosféra rezortu, vôňa mora 
a cyprusov. Dlhé letné večery pri 
lahodnom nápoji si určite vy-
chutnajte na terase s nezabud-
nuteľným výhľadom na more a 
nádherným západom slnka.

www.mayorpelekasmonastery.com
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2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 1.160 €
od 531 €

Pelekas

Mayor Pelekas Monastery SSSSS

HOTEL.  KOMPLEX

Cenník > 392
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • možnosť neskorých raňajok 
a neskorých večerí • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj 
k dispozícii pošas dňa v hotelových 
baroch •  zmrzlina • ľahké chutné po-
poludňajšie občerstvenie • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne i na pláži  • plá-
žové osušky • wi-fi • pestrý celoden-
ný medzinárodný hotelový animačný 
program pre deti i dospelých 
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NÁŠ NÁZOR » Gemini sa radí 
k tzv. rodinným hotelom, ktorý 
leží len pár metrov od udržiavanej 
pláže a po minuloročnej úspešnej 
sezóne sme ho opäť zaradili do 
našej ponuky. Hotelový areál spĺňa 
všetky požiadavky každého stred-
ne náročného klienta - príjemné 
ubytovanie, kvalitné all inclusive 
služby, športové vyžitie, blízkosť 
pláže a poľahky dostupné živé 
centrum strediska s množstvom, 
obchodov, plážových barov, tave-
rien, zábavných podnikov a práve 
blízkosť denného a večerného roz-
ptýlenia v Messonghi a susednej 
Moraitike sú najväčším lákadlom.

www.cnichotels.com

POLOHA »priamo v letovisku Messon-
ghi • približne 50 m od udržiavanej pies-
kovo-kamienkovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora (ležadlá a slnečníky k 
dispozícii za poplatok) • v blízkosti centra 
strediska s denným i večerným vyžitím 
• cca 22 km od hlavného mesta ostrova 
a letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotel pozostáva z hlav-
nej a vedľajšej budovy •  vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia s terasou • 
spoločenská miestnosť • TV bar • in-
ternetový kútik (za poplatok) • wi-fi v 
priestoroch recepcie (zdarma) • bazén 
s oddelenou detskou časťou • terasa 
na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• pool bar s a´la carte tavernou (za po-
platok) • záhrada s detským ihriskom • 
detský klub • biliard a stolný tenis (za po-
platok) • volejbal • petanque (za poplatok) 

• minigolfové ihrisko (za poplatok) • ponu-
ka vodných športov na pláži (za poplatok) 
• hotelové animácie

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, resp. 2 prísteliek 
(poschodová posteľ) • SAT TV • telefón • kli-
matizácia a chladnička (oboje na vyžiada-
nie a za poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. 
so sprchovým kútom, WC a sušičom vla-
sov • terasa alebo balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj 
• ľahké popoludňajšie občerstvenie • 
hotelové animácie

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 830 €
od 306 €
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HOTEL

Messonghi

Cenník > 391
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Lefkimi-Ag. Petros

POLOHA » na južnom pobreží ostro-
va Korfu cca 2 km od známeho mesta 
Lefkimi • v pokojnom prostredí neďale-
ko dedinky Agios Petros • priamo pri dl-
hej udržiavanej piesočnatej pláži (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • cca 45 km od 
letiska a hlavného mesta Kerkyra • cca 7 
km od letoviska Kavos 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » komplex pozostáva z 
hlavnej budovy a záhradných bungalo-
vov • priestranná recepcia • wi-fi (zdarma)• 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia (za po-
platok) • minimarket • lobby bary • pool 
bar • beach bar • 2 bazény • terasa na sl-
nenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • 
detský bazén • bazén s 2 tobogánmi (pre 
deti do 16 rokov) • detské ihrisko • SPA a 
masáže (za poplatok) • plážový volejbal • 
tenisový kurt • biliard (za poplatok) • stol-

ný tenis • telocvičňa • petanque • vodné 
športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby •  mezonety pre 4 osoby - 
manželská posteľ na prízemí a 2 lôžka na 
poschodí  • klimatizácia • wi-fi  (zdarma) 
• telefón • mini chladnička • LCD SAT TV • 
DVD prehrávač • trezor (za poplatok) • ká-
vový a čajový set • kúpeľňa s vaňou , resp. 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo  terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • vybrané 
miestne alkoholické nápoje a rozlieva-
né nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj • ľahké popoludňajšie občerstve-
nie • slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
i na pláži • plážové osušky 

NÁŠ NÁZOR » vďaka našim 
výborným obchodným vzťahom 

na ostrove Korfu vám môžeme 
túto sezónu ponúknuť jedinečný 
a veľmi dobre hodnotený rezort 
Mayor Capo di Corfu. Je ideál-
nou voľbou pre rodičov s men-
šími deťmi, nakoľko sa nachádza 
v pokojnom prostredí priamo pri 
piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. Štvorčlenné 
rodiny sú ubytované v moderných 
a štýlovo zariadených mezoneto-
vých izbách. Celý areál postavený 
v štýle gréckej dedinky dýcha ne-
skutočne pozitívnou atmosférou, 
načerpajte z nej toto leto i vy!

www.mayorcapodicorfu.com

M
ayor Capo di Corfu 
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 1.147 €
od 524 €

Mayor Capo di  Corfu  SSSSS

HOTEL.  KOMPLEX

Cenník > 392
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NÁŠ NÁZOR » tento nedávno 
vybudovaný aparthotel spolu 
so susedným známym all inclusi-
ve hotelovým komplexom Ionian 
Princess sú našou tohtoročnou 
novinkou, ktorú sme do ponuky 
zaradili najmä pre ich atraktívnu 
polohu blízko pláže a neďaleko 
centra populárneho letoviska 
Acharavi. Thinalos je výbornou 
voľbou pre všetkých našich klien-
tov, ktorí uprednostňujú tichšie 
ubytovanie v moderných izbách s 
vlastnou kuchynkou, ale očakávajú 
i bezstarostný servis all inclusive 
priamo na dosah, to všetko vo vý-
hodných cenových reláciách. 

www.thinaloshotel.gr

POLOHA » na severnom pobreží ostro-
va Korfu • cca 300 m od centra obľúbené-
ho a vyhľadávaného strediska Acharavi • 
približne 50 m od dlhej a širokej piesoč-
nato-kamienkovej pláže (ležadlá a slneční-
ky zdarma vo vyhradenej časti) • cca 38 km 
od letiska a hlavného mesta Kerkyra )

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » aparthotel Thinalos má 
k dispozícii vlastný bazén s all inclusive 
pool barom a je situovaný len cca 50 m 
od areálu rezortu Ionian Princess 4*, kto-
rého služby môžu hostia Thinalosu plne 
využívať a v ktorom sa nachádza: recepcia 
• wi-fi v priestoroch hlavnek hotelovej bu-
dovy (zdarma) • reštaurácia s vonkajšou 
terasou so sedením • minimarket • lobby 
bar • 2 bazény • terasa na slnenie s ležad-
lami a slnečníkmi (zdarma) • detský bazén 
• detský mini klub • tenisové a futbalové 
ihrisko s umelým osvetlením (za poplatok) 

• biliard (za poplatok) • šipky • hotelový 
animačný program • vodné športy na plá-
ži (za poplatok) • pestré možnosti denné-
ho i večerného vyžitia v blízkom centre 
strediska Acharavi • vodný park Hydropo-
lis cca 2 km od hotela

UBYTOVANIE » štúdiá s 2 lôžkami a 
rozkladacím dvojlôžkom • kuchynský kútik 
• klimatizácia • chladnička • TV • trezor (za 
poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprcho-
vý m kútom a WC • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch i na 
pláži • hotelový animačný program

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 815 €
od 358 €
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Acharavi

Cenník > 391
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Acharavi

POLOHA » na severnom pobreží ostro-
va Korfu • cca 300 m od centra obľúbe-
ného a vyhľadávaného strediska Acharavi 
• približne 80 m od dlhej a širokej pie-
sočnato-kamienkovej pláže (ležadlá a sl-
nečníky zdarma) • cca 38 km od letiska a 
hlavného mesta Kerkyra 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » komplex pozostáva z 
hlavnej budovy a niekoľkých vedľajších 
budov • vstupná hala s recepciou • wi-fi 
v priestoroch hlavnej hotelovej budovy 
(zdarma) • reštaurácia s vonkajšou te-
rasou so sedením • minimarket • lobby 
bar • 2 bazény • terasa na slnenie s le-
žadlami a slnečníkmi (zdarma) • detský 
bazén • detský mini klub • tenisové a 
futbalové ihrisko s umelým osvetlením 
(za poplatok) • biliard (za poplatok) • šip-
ky • hotelový animačný program • vod-

né športy na pláži (za poplatok) • pestré 
možnosti denného i večerného vyžitia v 
blízkom centre strediska Acharavi • vod-
ný park Hydropolis cca 2 km od hotela

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek (formou rozkladacieho dvojlôžka) • 
klimatizácia • chladnička • TV • trezor (za 
poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprcho-
vý m kútom a WC • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch i na 
pláži • hotelový animačný program

NÁŠ NÁZOR » najväčšou 
devízou komplexu Ionian Prin-

cess je nesporne jeho výhodná 
poloha - morské vlny na dosah 
a lákadlá živého centra letoviska 
poľahky dostupné i pešo. Ideálny 
dovolenkový deň, to je leňoše-
nie na rozľahlej pláži, či relax na 
terase pri bazénoch a po večeri 
prechádzka do ulíc s rôznymi ob-
chodíkmi, tavernami a kaviarňami. 
Večerné Acharavi ponúka neza-
meniteľnú prázdninovú atmosfé-
ru, ktorú môžete toto leto zažiť i 
vy. Stačí si pre svoju tohtoročnú 
dovolenku vybrať rezort s poetic-
kým názvom "Iónska princezná".   

www.ionianprincess.gr

Ionian Princess 
S

S
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 853 €
od 377 €

Ionian Pr incess SSSS

HOTEL.  KOMPLEX

Cenník > 391
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POLOHA » v centre letoviska Agios 
Georgios Pagi na severozápadnom po-
breží ostrova Korfu • hotelový areál 
od krásnej, dlhej a širokej pieskovej pláže 
s pokojnou morskou hladinou a s po-
zvoľnejším vstupom do mora oddeľu-
je len miestna prístupová cesta • ležadlá 
a slnečníky na pláži (k dispozícii za popla-
tok) • sprcha na pláži • centrum vodných 
športov na pláži (za poplatok) • v tesnom 
susedstve hotela sa nachádza minimarket 
•  vzdialenosť od hlavného mesta ostro-
va Kerkyry cca 35 km • možnosť podnik-
núť výlet do blízkej zátoky Porto Timoni 
alebo do typickej gréckej dedinky Afio-
nas s panoramatickým výhľadom na celé 
stredisko Agios Georgios Pagi • hotel má 
dobrú východziu polohu i k návšteve zná-
meho Kanálu lásky v neďalekom letovisku 
Sidari (prenajatým autom, prípadne mo-
torkou)

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• wi-fi pripojenie na internet v priestoroch 
recepcie (zdarma) • priestranná klimati-
zovaná reštaurácia • lobby bar • bazén • 
oddelený detský bazén • bar pri bazéne 
s posedením • terasa na slnenie s ležadla-
mi a slnečníkmi (zdarma) • menšie detské 
ihrisko •  volejbalové ihrisko • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • požičovňa áut, 
motoriek a bicyklov v stredisku (za po-
platok) 

UBYTOVANIE » hotel pozostáva 
z troch samostatných budov a ponú-
ka štandardne zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek (poscho-
dová posteľ) • klimatizácia • TV • chladnič-
ka • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC • 
balkón alebo terasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » hotel Alkyon 
Beach ponúka cenovo priaznivé 
ubytovanie s all inclusive službami 
a so skvelou polohou pri očarujúcej 
pláži so zlatým pieskom. Tú ocenia 
najmä rodiny s deťmi a skutoční 
dovolenkoví  “fajnšmekri“ vyhľadá-
vajúci doposiaľ nepredimenzova-
né letoviská s pokojnou, typicky 
gréckou usmiatou atmosférou. Dlhá 
a široká pláž posiata slnečníkmi a le-
žadlami je pred otvoreným morom 
dokonale chránená, vďaka čomu sa 
Agios Georgios Pagi radí k najbez-
pečnejším plážam ostrova, vhod-
ným na kúpanie i pre neplavcov 
či detských dovolenkárov. Hotel 
svojim hosťom okrem jedinečnej 
polohy a nádherných okolitých 
prírodných scenérií ponúka i areál  
s bazénom a terasou na slnenie, 
vďaka viaclôžkovým izbám, detské-
mu ihrisku a samostatnému bazéni-
ku pre najmenších hotelových hostí 
sú tu vítané i rodiny s deťmi, kto-
rých navyše iste poteší i výhodná 
cena dovolenkového balíka. 

www.koala.sk
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2 dospelí + 2 deti do 13 a 7 r.od 770 €
od 286 €

Agios Georgios Pagi

Alkyon Beach SSS

HOTEL

Cenník > 390

Alkyon 
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané v reštaurácii ho-
tela formou švédskych stolov vráta-
ne nápojov • počas dňa sú hotelovým 
hosťom k dipozícii vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj 
(v čase od 10:00 do 19:00 hod. v bare 
pri bazéne a v čase od 19:00 do 21:00 
hod. v bare pri reštaurácii) • ľahké po-
poludňajšie občerstvenie podávané v 
bare pri bazéne vo vyhradených ho-
dinách
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NÁŠ NÁZOR » menší rodinný 
hotel Blue Sea s priateľskou do-
máckou atmosférou je obklopený 
udržiavanou zelenou záhradou 
a nájdete ho len na skok od centra 
letoviska a vyhriatych vĺn Iónskeho 
mora. Dávame ho do pozornosti 
menej náročným klientom, ktorí 
počas svojej dovolenky uprednost-
ňujú jednoduchšie ubytovanie so 
stravovaním formou polpenzie, 
či plnej penzie. Počas slnečných 
dní si môžete vychutnávať  od-
dych na ležadle pri bazéne, alebo 
na pláži s krištáľovo čistou vodou, 
ktorej veľkou výhodou je pozvoľný 
vstup do mora. 

www.bluesea-hotel.com

POLOHA » na juhozápadnej strane 
ostrova Korfu • v blízkosti centra stredis-
ka Agios Georgios Argyrades so super-
marketmi (najbližší sa nachádza cca 50 m 
od hotela), obchodíkmi so suvenírmi, bar-
mi a tavernami • asi 150 m od najbližšej 
menšej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • približne  450 m od 
známej dlhej "zlatej" pláže ocenenej Mod-
rou vlajkou EÚ (ležadlá a slnečníky za po-
platok) • pestrá ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) • cca 30 km od letis-
ka a hlavného mesta ostrova • letovisko 
má s hlavným mestom ostrova (Kerkyra) 
ako aj s najbližšími turistickými strediska-
mi zabezpečené pravidelné autobusové 
spojenie miestnou dopravou 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

 

VYBAVENIE » útulné priestory re-
cepcie s posedením a s TV • trezor 
(za poplatok) • pool bar • reštaurácia • 
a´la carte pizzeria • bazén s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • detský bazén 
a menšie detské ihrisko • udržiavaná ho-
telová záhrada • biliard (za poplatok)

UBYTOVANIE » jednoduché, štandard-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • novozrekonštruované izby k 
dispozícii za príplatok • klimatizácia (za po-
platok) • chladnička • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • balkón alebo te-
rasa s posedením

STRAVOVANIE » polpenzia – raňaj-
ky a večere podávané formou bufetových 
stolov bez nápojov. Možnosť plnej penzie 
- obedy (za poplatok)

 

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 549 €
od 225 €
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HOTEL

Agios Georgios

Cenník > 390

zrekonštruovaná izba
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Agios Georgios

POLOHA » cca 150 m od menšej pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora • približne 400 m od známej "zla-
tej" pláže ocenenej Modrou vlajkou EÚ 
s ležadlami a slnečníkami (za poplatok) 
a s ponukou vodných športov (za popla-
tok) • v tichšej časti prázdninového leto-
viska Agios Georgios na juhozápadnom 
pobreží ostrova Korfu • 30 km od letiska a 
hlavného mesta Kerkyra

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupné priestory s re-
cepciou • lobby bar so SAT TV • trezory 
na recepcii (za poplatok) • wi-fi v priesto-
roch tzv. wi-fi zóny (zdarma) • reštaurácia 
• snack bar • bazén • oddelený detský ba-
zén • menšie detské ihrisko • terasa na sl-
nenie so slnečníkmi a ležadlami (zdarma) 
• tenisové kurty • basketbalové ihrisko •  
upravená zelená záhrada 

UBYTOVANIE » štandardné 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky • klimati-
zácia • telefón • v časti izieb možné wi-fi 
pripojenie na internet (za poplatok) • mini 
chladnička • SAT TV • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy 
• balkón s posedením • izby s výhľadom 
na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • vybrané miestne 
alkoholické nápoje a rozlievané neal-
koholické nápoje, voda, káva a čaj po-
dávané počas dňa v bare pri bazéne • 
ľahké občerstvenie a zmrzlina (iba 
pre deti) vo vyhradených hodi-
nách • tenis • stolný tenis 

NÁŠ NÁZOR » areál obľúbe-
ného rodinného hotela Golden 

Sands ponúka nielen bazén s te-
rasou a príjemným posedením, 
všadeprítomnú zeleň, výhodnú 
polohu v blízkosti centra letoviska 
a neďaleko od nádhernej piesoč-
natej pláže so "zlatým"pieskom 
ocenenej Modrou vlajkou EÚ, ale 
i pre hotelových hostí pohodlné a 
cenené all inclusive služby. Tento 
príjemný a žiadaný hotel, ktorý je 
v našej ponuke už niekoľko sezón, 
odporúčame stredne náročným 
dovolenkárom, ktorí v ňom určite 

zažijú krásne slnečné pohodo-
vé dni plné dobrej nálady. 

www.corfugoldensands.com 

G
olden Sands 

S
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S
s

2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 753 €
od 327 €

Golden Sands SSSs

HOTEL

Cenník > 391
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Jedným z najkrajších a najzelenších miest 
ostrova je polostrov Vassilikos, nachádzajú-
ci sa na juhovýchodnej strane Zakynthosu. 
Dovedie vás naň cesta priamo z hlavné-
ho mesta, ktorá pokračuje cez stredisko 
Argassi. Kľukatí sa a mierne stúpa, lemu-
júc pobrežie, pričom pred vami otvorí ne-
skutočne nádherný výhľad na trblietavú 
morskú hladinu hrajúcu rôznymi odtieň-
mi modrej farby, malé zálivčeky a v diaľ-
ke sa rysujúce obrysy Peloponézu a pri 
dobrej viditeľnosti aj najvyšší vrch ostrova 
Kefalónia. K malebným miestam, ktoré tu 
nájdete, patrí chránená pláž Dafní, ktorá 

je otočená na juh, smerom do Laganas-
kého zálivu. Práve sem chodia hniezdiť 
korytnačky caretta-caretta. Najznámej-
šie a najviac vyhľadávané pláže, ktoré zo 
svojich potuliek nevynechá snáď žiadny 
z návštevníkov ostrova sú Porto Zoro, Az-
zuro, Banana Beach, menšie pláže Vrachos 
a Plaka. Za nimi nájdete pláž Agios Nicho-
laos s bohatou ponukou vodných športov 
a Mavratzi Beach, nad ktorou sa nachádza 
dovolenkový all inclusive komplex Zante 
Royal Resort & Waterpark s úžasným výhľa-
dom na Iónske more. Nasleduje pláž Porto 
Roma a najjužnejší výbežok Gerakas. 

Vassilikos 

K najkrajším scenériám ostrova patrí nepochybne pláž stros-
kotancov Navagio. Ostrá tyrkysová farba mora v kombinácii 
s bielym pieskom a okolitou zeleňou dodáva tomuto miestu neo-
pakovateľné čaro. K jedinečným atrakciám smaragdového Zante 
patria aj veľké morské korytnačky caretta-caretta.

Tento rok vás opäť čaká najzelenšia časť ostrova, Vassilikos, kde sa 
nad malebnou piesočnatou plážou Mavratzi Beach vypína prázd-
ninový komplex Zante Royal Resort & Waterpark určený predo-
všetkým pre rodiny s deťmi. Ako skvelý tip na pohodovú rodinnú 
dovolenku vám opätovne doporučujeme Zante Imperial Beach 
a Palazzo di Zante, ktoré sú znovu pripravené privítať letných náv-
števníkov a postarať sa o ich maximálne pohodlie. Popri osved-
čených 11 a 12 - dňových termínoch letných dovoleniek sme aj 
v tohtoročnej sezóne zostali verní klasickým týždňovým pobytom, 
ktoré určite ocenia tí dovolenkári, ktorí si od pracovných povinnos-
tí môžu oddýchnuť len na kratší čas. 

Tretí najväčší zo skupiny Iónskych 
ostrovov sa pýši malebnou prírodou, 
peknými plážami a divokými sce-
nériami, ktoré už v dávnej minulosti 
očarili gréckych bohov.

Podľa mytológie boli jeho bohaté 
lesy a háje obľúbeným miestom od-
dychu a zábavy pre bohyňu lovu Ar-
temis a jej brata, boha Apolóna.

 rozloha 405 km2

 počet obyvateľov 35 000

 hlavné mesto Zakynthos

 mena euro
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Tvar mesta vytvára úhľadný architektonic-
ký poloblúk. Takto ho v 13. až 15. storočí 
vystavali Benátčania, vďaka ktorým za-
žil ostrov obdobie najväčšieho rozkvetu. 
Dnešný Zakynthos je však už len kópiou 
pôvodnej architektúry, ktorá bola zniče-
ná pri veľkom zemetrasení v roku 1953. 
V súčasnom meste síce nenájdete veľa 
historických pamiatok, no je tu niekoľko 
zaujímavých miest, ktoré sa určite opla-
tí vidieť. K nim patrí Kostol sv. Dionýsia, 
jedna z mála pôvodných budov, kde sú 
uložené pozostatky tohto svätca, patró-

na a ochrancu ostrova. Okolo prístavu sa 
vinie nábrežie Strada Marina, kde nájdete 
tradičné grécke taverny , reštaurácie, tu-
ristické obchodíky a tiež útulné kaviarne 
s posedením a výhľadom na prichádzajú-
ce lode. Po nábreží sa dostanete na krásne 
zrenovované námestie Dionýsa Solomosa, 
pomenované podľa významného rodáka 
a autora súčasnej gréckej hymny. Za tým-
to miestom je situované námestie sv. Mar-
ka a životom pulzujúca obchodná ulica 
Alexandrou Roma. 

Hlavné mesto Zakynthos

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 25° 29° 31° 33° 29° 24°

Teplota vody 21° 25° 25° 26° 25° 22°
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Z A K Y N T HO S

POLOHA » nachádza sa nad krásnou 
piesočnatou plážou Mavratzi s pozvoľ-
ným vstupom do mora (ležadlá a slnečníky 
za poplatok) • cca 150 m od pláže • prístup 
na pláž je od bazéna s tobogánom v časti 
Zante Imperial Beach výťahom a schodmi, 
resp. cestičkou obchádzajúcou celý rezort

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia s wi-fi (zdar-
ma) • reštaurácia Apollo s terasou • lobby 
bar • pool bar • bazén (ležadlá a slneční-
ky zdarma) • detský bazén • kino • Health 
Club (vnútorný bazén, sauna, jacuzzi, masá-
že za poplatok) • fitnes (zdarma) • hotelo-
vé animácie aj za účasti nášho animátora 
v slovenskom, resp. českom jazyku (júl, au-

gust) • bazén s tobogánom, detský vláčik 
a Zantino World v časti Zante Imperial 
Beach (prevádzkované v hotelovej réžii 
zdarma) • nočný bar (za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek (poschodová posteľ) • 
rodinné izby pozostávajúce z 2 miestnos-
tí až pre 5 osôb (za príplatok) • klimatizá-
cia • telefón • TV • minichladnička • trezor 
(za poplatok) • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením 
• izby vyššieho štandardu so súkromným 
bazénom (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vráta-
ne miestnych nápojov • popoludní čaj, 
káva, koláčiky • zmrzlina • rozlievané 
nápoje (pivo, víno, whisky, gin, vod-
ka, rum, tequila, nealkoholické nápoje, 
voda, káva a čaj) sú podávané v baroch 
hotelového areálu v čase od 10:00 hod. 
do 23:00 hod. • hotelové animácie aj 
s našimi animátormi • wi-fi v priestoroch 
recepcie • tobogán a Zantino World

NÁŠ NÁZOR » všetkým 
dovolenkárom vyhľadávajúcim 
počas horúcich letných dní ničím 
nerušený relax dávame do pozor-
nosti hotelový komplex Palazzo di 
Zante, ktorý je so svojím bazénom 
a slnečnými terasami situovaný-
mi v srdci hotelového areálu tou 
pravou oázou pokoja a oddychu. 
Čulý ruch prázdninových animá-
cií, chytľavej tanečnej hudby či 
detského smiechu je však stále 
na dosah, rovnako ako nádherná 
piesočnatá pláž Mavratzi Beach. 
Stačí prejsť areálom s množstvom 
zábavných a športových atrakcií, 
ktoré vám bezpochyby spestria 
váš pobyt pri mori. 

www.zanteroyalresort.gr

Cenník > 401
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2 dospelí + 2 deti do 15 rokovod  940 €
od 371 €

Palazzo di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Vassilikos
Family Resort & Waterpark
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Vassilikos

POLOHA » asi 1 km od dedinky Vassilikos • 
nad piesočnatou plážou Mavratzi s pozvoľ-
ným vstupom do mora (ležadlá a slneční-
ky na pláži za poplatok) • bar a reštaurácia 
na pláži (za poplatok) • cca 17 km od letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia s posedením 
• wi-fi na recepcii (zdarma) • supermar-
ket a obchodík so suvenírmi • reštaurácia 
Crown s vonkajšou terasou • Nausica pool 
bar • detský bazén • bazén (ležadlá a slneč-
níky zdarma) • tobogán, zábavný svet Zan-
tino World a detský vláčik (prevádzkované 
v hotelovej réžii zdarma) • hotelové animá-
cie počas mesiacov júl, august aj za účas-
ti nášho animátora • vodná gymnastika • 
vodné pólo • ihrisko • šípky • amfiteáter 

UBYTOVANIE » 2–lôžkové izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek • rodinné izby pozo-
stávajúce z dvoch miestností určené až pre 

5 osôb (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• TV • mini chladnička • trezor (za poplatok) 
• kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa s posedením • výhľad 
na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vráta-
ne miestnych nápojov • popoludní: čaj, 
káva, koláčiky • zmrzlina • rozlievané 
nápoje (pivo, víno, whisky, gin, vod-
ka, rum, tequila, nealkoholické nápoje, 
voda, káva a čaj) sú podávané v ba-
roch hotelového areálu v čase od 10:00 
hod. do 23:00 hod. • hotelové animácie 
aj s našimi animátormi • wi-fi v priesto-
roch recepcie • tobogán, detský vláčik 
a Zantino World • ležadlá a slneční-
ky pri bazénoch celého hotelové-
ho rezortu

NÁŠ NÁZOR » Zante Imperial 
Beach, ako súčasť dovolenkového 

komplexu Zante Royal Resort & Wa-
terpark, ktorý v letných mesiacoch 
zalievajú slnečné lúče, je ideálne 
miesto, kde môžete stráviť svoju 
tohtoročnú dovolenku. Na malých 
návštevníkov čakajú jedinečné 
atrakcie v skvelom detskom svete 
Zantino World, bazén s tobogánom 
či detský vláčik. Veľkým lákadlom 
je nepochybne aj piesočnatá pláž 
Mavratzi s pozvoľným vstupom 
do mora, ktorá je ideálnym miestom 
trávenia plážovej dovolenky predo-

všetkým pre rodiny s deťmi.

www.zanteroyalresort.gr

Cenník > 401

Zante Im
perial Beach 
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2 dospelí + 2 deti do 15 rokovod 914  €
od 358 €

Zante lmperial  Beach SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX 

Family Resort & Waterpark
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V súčasnej dobe je Hersonissos najväč-
ším a jedným z najstarších dovolen-
kových miest na Kréte. Malá rybárska 
dedinka sa postupom času pretvorila na 
jedno z najobľúbenejších a najrušnejších 
prázdninových stredísk a synonymom 
krétskeho miesta zábavy či pretancova-
ných nocí všetkých vekových kategórií. 
Nenechajte si ujsť návštevu námestia, 
múzea či tradičného mestského trhu, 
kde môžete vnímať typickú ostrovnú at-
mosféru.

 rozloha 8 295 km2

 počet obyvateľov 600 000

 hlavné mesto Heraklion

 mena euro

Stredisko Bali patrí medzi veľmi kľudné 
prázdninové letoviská západnej Kréty, kto-
ré sa rozkladá v malebnom zálive. Napriek 
tomu, že ide skutočne o menšie stredisko, 
nájdete tu všetko, čo k svojej vysnívanej 
dovolenke budete potrebovať. Typickú 
grécku atmosféru si budete môcť vychut-
nať sediac na niektorej z množstva terás 
lemujúcich pobrežie. Pláže sú tu mimo-
riadne čisté, pokryté zlatožltým pieskom 
s pozvoľným vstupom do mora. Rethymno 
je od strediska Bali vzdialené cca 30 km.

Bali Hersonissos

Bájna Kréta je čarovným ostrovom 
opradeným mýtmi, miestom zrodu 
najvyššieho z gréckych bohov Dia, 
kolískou európskej civilizácie, najväč-
ším a najjužnejšie položeným gréc-
kym ostrovom v Stredozemnom 
mori. Rozprávkovo krásny ostrov je 
vznešený, oddeľuje Egejské more 
od mora Líbyjského, Európu od Af-
riky. Krétska krajina je mnohotvárna, 
uchováva v sebe množstvo pamia-
tok staroveku, antiky, Byzancie a stre-
doveku. 

Kréta je romantická, s prekrásnymi piesočnatými plážami, 
vysokými pohoriami, hájmi vzácnych olivovníkov, či úchvat-
nými zálivmi s azúrovým morom lákajúcim množstvo turistov 
na strávenie atraktívnej ostrovnej dovolenky. V letnej sezóne 
2017 vám ponúkame širokú variabilitu pobytov na 8-, 11-, 12-, 
resp. 15-dní. Svoju dovolenku môžete tráviť na najkrajších plá-
žach ostrova Kréta, v blízkosti romantického Rethymna či hlav-
ného mesta Heraklionu alebo na východnej Kréte, v obľúbenej 
Sitii s nádhernými plážami. Pláž Vai s palmami v tejto oblas-
ti pôsobí tak nádherne, že si ju producenti vybrali na natoče-
nie reklamy o kokosovej tyčinke Bounty. Pre tých, ktorí túžia 
spoznať nové miesta najväčšieho gréckeho ostrova, dávame 
do pozornosti nikdy neutíchajúce stredisko Hersonissos, v kto-
rom sme pre vás pripravili až 3 tohtoročné novinky. Nechajte 
sa zlákať čarovnou Krétou, ktorá je ideálnou kombináciou od-
dychovej dovolenky v spojení s poznávaním histórie i prírod-
ných krás. 
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 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 23° 29° 31° 33° 29° 25°

Teplota vody 21° 22° 24° 25° 24° 22°

Stredisko s nádhernou, niekoľko kilomet-
rov dlhou piesočnatou plážou, občas 
premiešanou kamienkami, sa ťahá od He-
raklionu smerom na západ. Dovolenko-
vá atmosféra tohto malebného mestečka 
s množstvom obchodíkov, barov, kaviarni-
čiek a taverien ponúkajúcich príjemné po-
sedenie, lahodné vône a vynikajúcu grécku 
kuchyňu, vytvára raj pre turistov mladých, 
starších, aj pre rodiny s deťmi. A tí, ktorí za-
túžia po nočnom živote, môžu navštíviť 
neďaleké rušné mesto Heraklion.

Toto najjužnejšie mesto Európy, vzniklo 
na mieste antického prístavu Hierapedra, 
ktorého pobrežie s tmavým pieskom lemu-
je promenáda s množstvom obchodíkov, 
kaviarní či taverien s typickou pohostin-
nosťou domácich. Priamo z prístavu mô-
žete vyplávať loďou na romantický ostrov 
Chrissi, ktorý sa pýši predovšetkým krásny-
mi plážami s bielym pieskom a kryštálovo 
čistou vodou. Je to skutočný Karibik Euró-
py! Nechajte sa preto zlákať našou ponu-
kou a spoznajte krásy južnej Kréty.

Sitia je pobrežné mestečko s malebným 
prístavom ležiace na najvýchodnejšej časti 
Kréty. Nad prístavom a celým mestom sa 
týči majestátna benátska pevnosť. V cen-
tre mesta nájdete dlhú promenádu lemu-
júcu pobrežie s množstvom obchodíkov, 
taverien a kaviarní, v ktorých vás svojou 
typickou pohostinnosťou privítajú domá-
ci obyvatelia. Kilometre dlhé piesočnaté 
pláže s palmami patria medzi najkrajšie 
na ostrove. Návštevou Sitie spoznáte krásy 
tohto naozaj romantického miesta.

Ammoudara Ierapetra Sitia
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K R É T A

POLOHA » pri dlhej piesočnatej hotelovej 
pláži premiešanej kamienkami, s pozvoľ-
ným vstupom do mora (hotelový podchod 
na pláž cez hotelovú záhradu ocenia hlavne 
rodiny s deťmi) • cca 300 m od malebného 
prístavu známeho strediska Sitia s prome-
nádou, množstvom obchodíkov, barov 
a reštaurácií • 120 km od letiska a hlavného 
mesta Heraklion 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelový areál situovaný 
v krásnej hotelovej záhrade s množstvom 
voňavých kvetov a exotických paliem • 
elegantná vstupná hala s recepciou a 2 
výťahmi • vonkajšia a vnútorná hotelová 
reštaurácia • hotelový bar s nádhernou pa-
norámou na záliv strediska Sitia • pool bar 
s ponukou nealkoholických a miestnych 
alkoholických nápojov • wellness centrum 
(masáže, sauna za poplatok) • 2 sladko-

vodné vonkajšie bazény • detský bazén 
s animáciami a zábavou, ktorú zabezpečia 
počas celého dňa hoteloví animátori •  re-
laxačný bazén v hotelovom atriu s množ-
stvom zelene a kvetov • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne i na pláži 
(zdarma) • obchod so suvenírmi • internet 
(za poplatok) • Wi-Fi pripojenie vo všet-
kých spoločenských priestoroch (zdarma) 
• konferenčná miestnosť • detské ihrisko 
• futbalové ihrisko • basketbalové ihrisko 
• tenisové kurty (za poplatok) • amfiteáter 
• diskotéka • volejbal • stolný tenis • posil-
ňovňa (za poplatok) • hotelové animácie 
a detský miniklub • požičovňa áut

UBYTOVANIE » moderne a elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • telefón 
• minichladnička (dopĺňanie za poplatok) • 
rýchlovarná kanvica na prípravu kávy a čaju 
• trezor (za poplatok) • LCD SAT TV • vlastné 

NÁŠ NÁZOR » opäť sme zara-
dili do našej ponuky veľmi obľúbe-
ný päťhviezdičkový hotelový komplex 
Sitia Beach, odpočívajúci pri brehu 
mora vo východnej časti Kréty.  Tento 
vynikajúci hotel ponúka svoje kvalit-
né ultra all inclusive služby v blízkosti 
hotelovej pláže a v objatí subtropickej 
záhrady plnej exotickej zelene a kvetov. 
Z hotelovej záhrady vedie priamy vstup 
na piesočnatú pláž premiešanú kamien-
kami, ktorú od hotelového komplexu 
delí len  hotelový podchod spájajúci 
rezort s centrom malebného strediska 
Sitia. Tento prázdninový komplex je ide-
álnou voľbou pre tých, ktorí vyhľadávajú 
hotely v kľudnejšej časti ostrova. Svojim 
hosťom ponúka maximálny relax a sto-
percentný oddych. Dovolenkový pobyt 
môžete obohatiť prechádzkami po plá-
žovej promenáde, ktorá vás dovedie 
priamo do centra Sitie s malebným 
prístavom, množstvom obchodíkov, 
reštaurácií a kaviarní. Len necelých 
30 km od Sitie sa nachádza jedna z naj-
krajších pláži Kréty. Pláž Vai je považo-
vaná za skutočný grécky Karibik. Sitia 
Beach je ideálnym miestom na stráve-
nie kvalitnej rodinnej dovolenky. 

www.sitiabeach.com

Cenník > 397
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2 dospelí + 2 deti do 14 rokovod 1.079 €
od 490 €

Sit ia  Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Sitia
Resort & Spa
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príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC, sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • počas 
raňajok čerstvé ovocné šťavy • tématic-
ké večere (talianska, grécka, francúz-
ska) • zmrzlina podávaná v hotelovom 
režime • ovocie, káva, čaj, koláče o pia-
tej • nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje podávané v čase od 10:00 
hod. do 23:00 hod. • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
zdarma •  hotelové animácie a  detský 
miniklub pre deti od 4-12 rokov • stolný 
tenis • aerobik • futbal• volejbal • posil-
ňovňa (za poplatok) • tenis (osvetlenie 
za poplatok) • detské ihrisko • wellness 
centrum (masáže, sauna za poplatok)

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke



2 dospelí + dieťa do 14 r.od 1.229 €
od 565 €
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Kefalonia Palace SSSS

HOTEL

K R É T A

POLOHA » • priamo pri rozsiahlej pie-
sočnatej a pekne udržiavanej pláži oce-
nenej Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) 
• hotelový areál situovaný v prekrásnej 
hotelovej záhrade v prítomnosti voňa-
vých kvetov a exotických stromov • 1 km 
od centra mesta Ammoudara s nákupný-
mi a zábavnými možnosťami

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • grécka ta-
verna Ambrosia • ázijská,grédska a talian-
ska reštaurácia • plážový bar • hlavný bar 
• snack bar  •  diskotéka • niekoľko bazénov 
(so sladkou i morskou vodou) • hotelový 
vodný park s tobogánom a šmykľavkami 
• detský bazén • vnútorný vyhrievaný ba-
zén (sprístupnený podľa sezóny) • luxusné 
spa a wellness centrum (masáže, sauna 

za poplatok) • hotelový obchod a butik 
• supermarket • herňa s PC (za poplatok) 
• 2 tenisové kurty (poplatok za osvetlenie) 
• detské ihrisko • požičovňa áut a horských 
bicyklov • široká ponuka vodných špor-
tov na pláži (za poplatok) • vodné bicyk-
le a kanoe (zdarma)  • Wi-Fi vo verejných 
priestoroch hotela a v izbách (zdarma) 
• celodenné hotelové animácie • detský 
miniklub • stolný tenis • minigolf • aero-
bik • vodná gymnastika • futbal • basketbal 
• plážový volejbal • vodný basketbal • vod-
né pólo • lukostreľba • šipky • škola potápa-
nia • škola windsurfingu

UBYTOVANIE » moderne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • individuálne ovládaná 
klimatizácia • telefón • LCD SAT TV • mi-
nichladnička •  rýchlovarná kanvica na prí-
pravu kávy a čaju • balkón, resp. terasa 
s posedením • vlastné hygienické zariade-

NÁŠ NÁZOR » pompézny 
a veľmi obľúbený hotelový kom-
plex pozostávajúci z hlavnej budovy 
a bungalovov roztrúsených v exotic-
kej záhrade, v tieni magických paliem 
a v spoločnosti voňavých ibištekov, 
očarí všetkých milovníkov komfortu, 
pohodlia a mimoriadne kvalitných 
ultra all inclusive služieb. Prázdninový 
rezort Apollonia Beach určite ocenia 
hlavne náročnejší klienti všetkých 
vekových kategórií, ktorí preferujú 
hotelový komplex s komfortným 
ubytovaním, vynikajúcou a rozma-
nitou stravou gréckej i medzinárod-
nej kuchyne, službami na vysokej 
úrovni a širokou škálou kvalitných 
doplnkových služieb. Celý hotelový 
areál pôsobí veľmi príjemne a krás-
ny bazénový komplex s viacerými 
bazénmi, ako aj hotelový vodný park 
s tobogánom a šmykľavkami, dodá-
va celému areálu ešte výnimočnejší 
vzhľad. Záplava kvetov, nádherná 
zeleň, komfortné ubytovanie, bo-
hatý celodenný animačný program 
organizovaný tímom profesionálnych 
animátorov sú zárukou nadštandard-
ne strávenéj letnej dovolenky. 

www.apollonia.gr

Apollonia Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 397
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nie (kúpelňa so sprchou, WC a sušič na vla-
sy) • trezor (za poplatok) • Wi-Fi (zdarma) • 
balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
počas raňajok čerstvé ovocné a zele-
ninové šťavy • ľahšie občerstvenie po-
dávané počas dňa - zmrzlina, ovocie, 
káva, čaj, zákusky • večera v štýlovej 
gréckej, ázijskej a v talianskej reštaurá-
cii (nutná rezervácia vopred) • nealko-
holické a miestne alkoholické nápoje 
• tématické večere s ukážkami varenia 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne a na pláži zdarma • hotelo-
vé animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov • hotelový vodný park 
s tobogánom a šmykľavkami

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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K R É T A

POLOHA » priamo pri krásnej a dl-
hej hotelovej piesočnatej pláži • v cen-
tre letoviska Ammoudara s nákupnými 
a zábavnými možnosťami • cca 6 km 
od letiska a hlavného mesta Heraklionu 
(autbusová zastávka priamo pred hotelom)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a obchodíkmi • reštaurácia • plážový 
bar • pool bar • snack bar • bazén pre do-
spelých (slnečníky a ležadlá zdarma, osušky 
za vratný depozit) • detský bazén • detské 
ihrisko • zlatníctvo • stolný tenis • boccia 
• tenisové kurty • Wi- Fi v konferenčnej 
miestnosti na prízemí (zdarma) • minigolf 
• šipky • plážový volejbal • TV miestnosť • 

herňa • internet (za poplatok) • na plá-
ži široká ponuka vodných športov 
(za poplatok) • celodenné hotelové 
animácie a detský miniklub pre deti 

od 4-12 rokov

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek • klimatizácia • minichladnička • SAT 
TV • telefón • trezor (za poplatok) • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posede-
ním

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
• zmrzlina, káva, čaj, zákusky, teplé 
a studené snacky podávané počas dňa 
v hotelovom režime • nealkoholické 
nápoje a vybrané druhy alkoholických 
nápojov podávané v čase od 10:00 
- 23:00 hod. • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži (plážové osušky 
za vratný depozit) • minigolf • stolný 
tenis • šipky • plážový volejbal •  me-
dzinárodné hotelové animácie 

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne 
obľúbený hotelový komplex San-
ta Marina sa rozprestiera v nádhernej, 
udržiavanej subtropickej záhrade plnej 
voňavých kvetov a paliem. Je situova-
ný priamo pri 7 km dlhej pláži známe-
ho krétskeho letoviska Ammoudara 
s nákupnými a zábavnými možnosťami. 
Samotný hotelový komplex ponúka 
živú zábavu mladým, bezstarostnosť 
dovolenkových chvíľ uponáhľaným, 
radosť a pohodu rodinám s deťmi. Milý 
personál, pestrá medzinárodná kuchyňa, 
kvalitný all inclusive a blízkosť hlavného 
mesta uspokoja všetky vekové kategó-
rie. Nezabudnuteľné prázdniny zažijú 
v hoteli rodiny s deťmi, vyznávači aktív-
nej dovolenky i milovníci pokojné-
ho relaxu a pohody.

www.santamarina.gr
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2 dospelí + dieťa do 14 rokov od 1.065 €
od 483 €

Santa Marina SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Ammoudara

Cenník > 396

Resort & Beach
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POLOHA » cca 20 m od menších piesoč-
natých pláží (slnečníky a ležadlá za popla-
tok) a pobrežnej promenády s nákupnými 
možnosťami • cca 5 minút chôdze od cen-
tra obľúbeného letoviska Hersonissos zná-
meho svojím rušným životom • 27 km od 
hlavného mesta Heraklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex pozo-
stáva z niekoľkých samostatne stojacich 
hotelových budov • vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia • dve a´la carte 
reštaurácie pri pláži (za poplatok) • 3 plážo-
vé bary • 2 pool & snack bary • 4 hotelové 
bazény • 1 detský bazén  • wellness • indo-
orové multifunkčné ihrisko • posilňovňa • 
Wi-Fi pripojenie vo všetkých priestoroch 
hotela (zdarma) • hotelový detský miniklub

UBYTOVANIE » kompletne zrekonštruo-
vané a moderne zariadené 2- lôžkové izby 

s možnosťou prístelky • klimatizácia • SAT 
TV • telefón • minichladnička • trezor (za po-
platok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov (voda, soft nápoje, víno 
a čapované pivo podávané počas obe-
dov a večerí) • tradičné miestne alkoho-
lické a nealkoholické čapované nápoje 
podávané v hotelových baroch v čase 
od 10:00 - 22:00 • ľahšie popoludňajšie 
občerstvenie (káva, čaj, koláče, snac-
ky) podávané v čase od 16:00 – 17:30 
hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(na pláži za poplatok)  • plážové 
osušky (za vratný depozit, výme-
na za poplatok) • detský miniklub 

Elm
i Suites 
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NÁŠ NÁZOR » priamo pri pobrež-
nej promenáde v srdci strediska 

Hersonissos našiel svoje miesto medzi 
tohtoročnými novinkami štvorhviez-
dičkový hotelový komplex Elmi Suites. 
Kompletne zrekonštruované hotelo-
vé izby čakajú na svojch hostí v 11-
tich samostatne stojacich hotelových 
budovách, ktoré spolu tvoria hotelový 
komplex Elmi Suites.  Svojim moderným 
vybavením uspokoja požiadavky aj tých 
náročnejších z vás. Blízkosť pláží i centra 
živého strediska Hersonissos vám umož-
nia vychutnať si nielen denné atrakcie, 
ale aj  vzrušujúci večerný a nočný život 
na ostrove. Moderné vybavenie izieb 
s nádychom elegancie, profesionálny 

personál a vynikajúca poloha sú 
zárukou skvelej dovolenky.

www.elmisuites.com

Cenník > 396

2 dospelí + dieťa do 12 r.od 1.011 €
od 456 €

Elmi Suites SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Hersonissos
Wifi

zdarma
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K R É T A

POLOHA » priamo pri krásnej hotelo-
vej piesočnatej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora • cca 10 min. pešo do živého 
centra strediska Malia s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami • 35 km od letiska 
a hlavného mesta Heraklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • vonkajšia a vnútorná hotelová 
reštaurácia • taverna • pool bar • plážový bar 
• wellness centrum (za poplatok) • hlavný 
hotelový bazén s morskou vodou a odde-
lenou časťou pre deti • relaxačný bazén so 
sladkou vodou • vonkajší bazén so sladkou 
vodou a s terasou na slnenie • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky (zdarma) • obchod 
so suvenírmi • Wi-Fi pripojenie v celom are-
ali hotela (zdarma) • lekár (extra platba) • po-
žičovňa áut (extra platba) • minigolf • stolný 
tenis • tenisový kurt (možnosť za požičať si 

tenisové rakety) • amfiteáter • plážový volej-
bal • aerobik • boccia • biliard a elektonické 
hry (za poplatok) • hotelové animácie a det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku • mož-
nosť prenájmu vodných športov na pláži 
(vodný banán, parasailing, vodné bicykle 
za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne a vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek (v ponuke izby s orientáciou na 
morskú stranu alebo s výhľadom na more za 
príplatok, obmedzené množstvo) • klimatizá-
cia • telefón • minichladnička (denne dopĺ-
ňaná fľaša) • trezor • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-

NÁŠ NÁZOR » ponúka-
me vám mimoriadne obľúbený ho-
telový komplex Malia Beach, ktorý patrí 
do prestížnej hotelovej siete Dessole 
Hotels. Značka Dessole garantuje vyso-
kú úroveň ponúkaných služieb, o čom 
sa budete môcť presvedčiť počas 
svojho pobytu. Tento skutočne vynika-
júci hotelový komplex ponúka kvalit-
né ultra all inclusive služby v blízkosti 
piesočnatej hotelovej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora a kompletným 
plážovým servisom. Mimochodom, celá 
oblasť Malie je známa najkrajšími pláža-
mi ostrova. Pýchou hotela je aj záhrada 
s množstvom zelene a kvetov, ktorej 
dominuje rozsiahly bazénový komplex 
pripravený ponúknuť dokonalý relax 
i zábavu. O bohatý celodenný program 
sa postará profesionálny medzinárodný 
animačný tím aj so slovenským zastú-
pením. Malia Beach je ideálnou voľbou 
pre rodiny s deťmi, ale zároveň si prídu 
na svoje aj vyznávači aktívnej dovolen-
ky. Svoj vysnívaný dovolenkový pobyt 
si budete môcť obohatiť aj pešími pre-
chádzkami do živého centra letoviska 
Malia, s množstvom obchodov, reštau-
rácií, nočných klubov a diskoték. 

www.dessolehotels.com

Cenník > 397
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2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 1.093 €
od 497 €

Dessole Mal ia  Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Malia
Resort & Beach
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skych stolov vrátane nápojov (voda, 
soft nápoje, čapované pivo a grécke 
víno podávané počas obedov a veče-
rí) • tématické večere v taverne (nutná 
rezervácia vopred, jedenkrát počas po-
bytu) • zmrzlina podávaná v hotelovom 
režime • čaj, káva, koláče (16:00 - 17:00 
hod.) • ľahšie snacky (11:00 - 17:00 hod.) 
• nealkoholické a miestne alkoholické 
nápoje  (10:00 - 24:00 hod. ) • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • hotelové animácie a det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku • 
minigolf • stolný tenis • tenisový kurt •  
plážový volejbal • detské ihrisko • Wi-Fi 
pripojenie v celom areáli 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slovensky 
hovoriaci animátor v spolupráci s hotelo-
vými animátormi pripravili pre vás hlavne  
počas letných prázdnin denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke



2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 945 €
od 423 €

214

K R É T A

POLOHA » priamo na krásnej a dlhej 
hotelovej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • v srdci strediska 
Ammoudara s nákupnými a zábavnými 
možnosťami • 6 km od Heraklionu (ľahko 
dostupné miestnymi autobusmi) • len 8 km 
od letiska  v Heraklione 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • reštaurácia • taverna • lobby bar • 
pool bar • plážový bar • nápojový  bar (soft 
nápoje, tradičné grécke víno a grécke čapo-
vané pivo) • bazén pre dospelých • detský 
bazén • bazén s toboganom • TV miest-
nosť • obchod • wellness centrum (za po-
platok) • detské ihrisko • medzinárodné 
hotelové animácie a detský miniklub pre 
deti od 4-12 rokov aj v slovenskom jazyku 
• Wi-Fi v celom hotelovom areáli (zdarma)  
• stolný tenis • 2 tenisové kurty (osvetlenie 

za poplatok, možnosť prenajať si tenisové 
rakety) • futbal• plážový volejbal • šipky • 
detské ihrisko • aerobik • vodný aerobik 
• biliard (za poplatok) • ponuka vodných 
športov na pláži ( za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky v hlavnej hotelovej bu-
dove, alebo v záhradných, tzv. rodinných 
bungalovoch s možnosťou až dvoch prí-
steliek (dve prepojené miestnosti) • klima-
tizácia • minichladnička (denne dopĺňaná 
fľaša) • SAT TV • telefón • trezor  • balkón, 
resp. terasa s posedením • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov (po-
čas obedov a večerí sú ponúkané soft 
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NÁŠ NÁZOR » hote-
lový komplex Dolphin Bay, ktorý 
patrí do renomovanej hotelovej siete 
Dessole Hotels, si našiel čestné miesto 
v našej ponuke. Celý prázdninový 
areál je citlivo zasadený do hotelovej 
záhrady s bazénovým komplexom, 
ktorý vyúsťuje až na krásnu a dlhú 
pláž príjemného gréckeho letoviska 
Ammoudara s množstvom obchodí-
kov a taverien. Práve vďaka ideálnej 
polohe priamo na piesočnatej pláži, 
zároveň v centre letoviska Ammo-
udara, a pritom chránený od do-
volenkového ruchu, dávame tento 
prázdninový rezort do pozornosti 
predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré 
hľadajú kombináciu dovolenkové-
ho oddychu a zábavy v spoločnosti 
profesionálnych animátorov, dokon-
ca slovensky hovoriacich. Bazénové 
komplexy s hotelovými tobogánmi 
splnia sen o atraktívnej dovolenke 
malým i veľkým návštevníkom. Tento 
mimoriadne obľúbený hotelový kom-
plex ponúka kvalitné ultra all inclusive 
služby a svojím šarmom i servisom je 
predurčený uspokojiť dovolenkové 
sny hlavne rodinám s deťmi, ktoré vy-
hľadávajú kvalitnú klubovú dovolenku 
na bájnom ostrove Kréta.

www.dessolehotels.com

Dessole Dolphin Bay SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 396

Ammoudara
Family Resort
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nápoje, grécke víno a čapované pivo) 
• tématické večere (nutná rezervácia) • 
zmrzlina (15:00 -17:00 hod.), káva, čaj, 
zákusky, koláče (16:00 - 17:00 hod.), 
snacky (11:00 - 16:00 hod.) • nealko-
holické a tradičné miestne alkoholické 
nápoje (10:00 - 24:00 hod.) • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • futbal • tenis • plážový vo-
lejbal • šipky • boccia • aerobik • vod-
ný aerobik • celodenné medzinárodné 
hotelové animácie • detský miniklub 
pre deti od 4-12 rokov aj v slovenskom 
jazyku • hotelové wellness centrum 
(masáže, sauna za poplatok) • Wi-Fi 
v celom areáli 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slovensky 
hovoriaci animátori v spolupráci s hotelo-
vými animátormi pripravili pre vás hlavne  
počas letných prázdnin denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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K R É T A

POLOHA » priamo pri udržiavanej hote-
lovej piesočnatej pláži premiešanej drob-
ným kamienkami s pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma) • cca 5 km od centra mesta Iera-
petra s množstvom obchodíkov, reštaurá-
cií a taverien (autobusová zastávka  priamo 
pred hotelom) • 100 km od letiska a hlavné-
ho mesta Heraklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • lobby bar • hotelová reštau-
rácia • reštaurácia pri bazéne • plážový bar 
• kafetéria • 1 sladkovodný bazén • 1 bazén 
s morskou vodou • detský bazén • slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži (zdarma) • wellness centrum 
(masáže, sauna  za poplatok) • Wi-Fi pripo-
jenie v celom hotelovom areáli (zdarma) • 
požičovňa áut (za poplatok) • tenis • šipky 

• plážový volejbal • stolný tenis • biliard • 
boccia • obrí šach • medzinárodné hote-
lové animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov aj v slovenskom jazyku • dis-
kotéka • obchod so suvenírmi pred hote-
lom

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né 2-lôžkové izby (možnosť ubytovať dieťa 
do 6 rokov bez lôžka) • izby Superior pre dve 
osoby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • 
rodinné izby (dve prepojené miestnosti) pre 
4-5 osôb v hlavnej hotelovej budove alebo 
samostatne stojacich hotelových budo-
vách umiestnených v hotelovej záhrade • 
vo všetkých izbách: klimatizácia • telefón • 
minichladnička (denne dopĺňaná fľaša vody) 
• trezor • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón, resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » máme 
pre vás výborný tip ako stráviť 
príjemnú rodinnú dovolenku na ča-
rovnom ostrove Kréta. Prijmite naše 
pozvanie do  4* hotela Dessole Blue 
Star, ktorý patrí do prestížnej hote-
lovej siete Dessole Hotels. Vzhľadom 
na svoju ideálnu polohu priamo pri 
hotelovej pláži a len 5 km od centra 
najjužnejšieho mesta Európy, roman-
tickej Ierapetry, je určený predovšet-
kým pre tých, ktorí uprednostňujú 
príjemne pokojnú dovolenkovú at-
mosféru, ale zároveň sa nechcú vzdať 
ani večerného života, ktorý majú 
na dosah práve v Ierapetre, plnej 
taverien, kaviarní a obchodov. Hotelo-
vý komplex priamo pri pláži pokrytej 
typicky tmavším pieskom, odpočíva 
v záhrade plnej paliem a voňavých 
kvetov. Pre milovníkov aktívnej 
dovolenky je pripravené množstvo 
animačných aktivít, dokonca v slo-
venskom jazyku. Svojich klientov 
rozmaznáva bohatou stravou v rámci 
all inclusive služieb a širokou ponu-
kou doplnkových služieb. Vynikajúci 
hotelový komplex Dessole Blue Star 
odporúčame klientom všetkých ve-
kových kategórií hlavne však rodinám 
s deťmi.

www.dessolehotels.com

Cenník > 396S
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2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 893 €
od 397 €

Dessole Blue Star SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Ierapetra
Family Resort
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane lokálnych 
nápojov (voda, čapované pivo, čer-
vené a biele víno) • ľahšie snacky 
(11:00-16:00 hod.), káva, čaj, kolá-
če (16:00-17:00 hod.) • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje podáva-
né v čase od 10:00-24:00 hod. • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • hotelové animácie a det-
ský miniklub pre deti od 4-12 rokov aj 
v  slovenskom jazyku • tenis • šipky • 
stolný tenis • obrí šach • boccia • plážo-
vý volejbal • diskotéka • Wi-Fi v celom 
areáli hotela 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slovensky 
hovoriaci animátori v spolupráci s hote-
lývmi animátormi pripravili pre vás hlavne  
čase letných prázdnin denné i večerné ak-
tivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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K R É T A

POLOHA » rozsiahly hotelový areál tvoria 
dve samostatné časti: hotelový komplex 
Eri Beach končí priamo pri hotelovej plá-
ži a hotelový komplex Eri Village, ktorý sa 
vypína nad hotelom Eri Beach cca 8 min. 
pešej chôdze s krásnym panoramatickým 
výhľadom na more a okolie • v blízkosti 
centra obľúbeného strediska Hersonissos 
s nákupnými a zábavnými možnosťami • 
cca 25 km od letiska a hlavného mesta He-
raklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex Eri 
Beach: vstupná hala s recepciou • hotelová 
reštaurácia • lobby bar • tropical bar • be-
ach bar (extra platba) • 2 bazény (sladká a 
morská voda)  • bazén s tobogánmi • 3 det-
ské bazény s vodnými atrakciami • detský 
miniklub • detské ihrisko •  slnečníky a le-
žadlá  (zdarma) • minimarket • Wi-Fi v lobby 

(zdarma) • tenis • volejbalové ihrisko • posil-
ňovňa • v tesnej blízkosti hotela ďalšia pie-
sočnatá pláž s jemným zlatožltým pieskom 
(slnečníky a ležadlá za poplatok)

VYBAVENIE » hotelový komplex Eri 
Village: vstupná hala s recepciou • hotelo-
vá reštaurácia • 2 pool bary s panoramatic-
kým výhľadom na more • veľlý bazénový 
komplex  pre deti a dospelých • bazén s 
tobogánmi • detský bazén so šmykľavka-
mi a vodnými atrakciami • detský miniklub 
• minimarket • detské ihrisko  • Wi-Fi na re-
cepcii (zdarma) • plážový servis (slnečníky a 
ležadlá za poplatok)

UBYTOVANIE » účelne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek v hoteloch Eri Beach alebo Eri Village 
vo všetkých izbách: klimatizácia • SAT TV 
• chladnička (dopĺňanie za poplatok)  • te-
lefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 

NÁŠ NÁZOR » v obľúbenom 
letovisku Hersonissos sme pre vás 
ako novinku vybrali all inclusive hote-
lový komplex s maximálne priaznivým 
skĺbením ceny v porovnaní s kvalitou 
poskytovaných služieb. Rozsiahly hote-
lový komplex Eri Beach & Village čaká 
na svojich dovolenkárov v priestoroch 
dvoch samostatne stojacich hote-
loch. Vďaka svojej výhodnej polohe a 
vybaveniu spĺňajú všetky atribúty pre 
ten pravý letný relax. Hotelový areál Eri 
Beach končí priamo na pláži a Eri Villa-
ge je vzdialený cca 8 minút chôdze. Tí, 
ktorí uprednostňujú aktívnu dovolen-
ku, ale najmä rodiny s deťmi objavia v 
obidvoch prázdnonových rezortoch 
atraktívne bazénové komplexy s to-
bogánmi, šmykľavkami či kĺzačkami. 
Eri Beach & Village je tá správna voľba 
pre stredne náročných klientov, ktorí 
túžia hýčkať svoje telo širokou šká-
lou chutného jedla, alebo sa zabávať 
celodennými animáciami či užívať si all 
inclusive služby až po rodiny s deťmi, 
ktoré tu objavia priam raj pre svoje ra-
tolesti. Vydajte sa v ústrety radostným 
letným dňom a doprajte tak svojmu 
telu i duši ten pravý koktejl sladkého 
oddychu i aktívneho relaxu.

www.erihotels.com

Cenník > 395
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2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 815 €
od 358 €

Eri  Beach & Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Hersonissos
Resort & Waterpark
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sprchou, WC a sušičom na vlasy) • trezor (za 
poplatok) • balkón resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov (voda, čapované pivo a 
grécke víno podávané počas obedov a 
večerí) s ponukou jedál krétskej i me-
dzinárodnej kuchyne • nealkoholické 
a tradičné miestne alkoholické nápoje  
(čapované pivo, grécke biele a červené 
víno, ouzo, lokálne brandy, voda, džú-
sy, limonády, káva a čaj) podávané v 
čase od 10:00 -22:00 hod. v bare • ľah-
šie snacky (káva, čaj, koláčiky) podá-
vané v hotelovom režime • slnečníky a 
ležadlá pri bazénoch •  tenis • volejbal • 
stolný tenis • posilňovňa • detské ihris-
ko • detský miniklub • hotelové tobo-
gány a šmykľavky

AK
TÍVNA

dovolenka



2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 821 €
od 361 €
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K R É T A

POLOHA » hotelový komplex končiaci 
priamo na krásnej zlatistej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora (slneční-
ky a ležadlá za poplatok) • priamo v ma-
lebnom typicky krétskom stredisku Bali 
s nákupnými a zábavnými možnosťami  • 
typickú grécku atmosféru si budete môcť 
vychutnať sediac na niektorej z množstva 
terás lemujúcich pobrežie • krištáľovo čis-
tá voda v kombinácii s kamennými útesmi 
dozaista priláka aj milovníkov potápania 
• cca 30 km od Rethymna, perly západnej 
Kréty s jachtovým prístavom a romantic-
kými uličkami s množstvom obchodov a 
kaviarní • cca 55 km od  letiska v Heraklione 
•  cca 40 km od hlavného mesta Heraklion 
(ľahko dostupné miestnymi autobusmi)

 OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením (trezory za poplatok) • reštau-

rácia s hlavným hotelovým barom a tera-
sou s posedením • sladkovodný bazén pre 
dospelých s terasou na slnenie • slnečníky 
a ležadlá zdarma pri bazéne (zdarma) • det-
ský bazén so šmykľavkami • detské ihris-
ko • pool bar v záhrade hotela s kaviarňou 
a posedením (extra platba) • hotelové ani-
mácie a detský miniklub aj so slovenskými 
animátormi • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
(zdarma) • tenis • plážový volejbal • stolný 
tenis • minigolf • ponuka vodných športov 
na pláži (jet ski, vodný banán- za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek •  zrekonštruované 2-lôžkové izby 
typu Superior s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek (izby s výhľadom na more za prípla-
tok) • klimatizácia • minichladnička • SAT 
TV • telefón • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón, resp. te-
rasa s posedením
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2017 máme pre vás ďalší výborný tip, 
ako stráviť príjemnú dovolenku na ča-
rovnom ostrove Kréta. Hotelový kom-
plex Talea Beach sa nachádza v známom 
letovisku Bali, v blízkosti krásnej pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora a zároveň len niekoľko metrov 
od obchodíkov, taverien, ktoré lemujú 
korzo popri mori. Samotný komplex si 
vás podmaní svojou atmosférou relaxu 
a pohody. O tom vás presvedčí bazén 
pre deti a dospelých, all inclusive služby 
a tiež animačný program organizovaný 
slovenskými animátormi. Prázdninový 
komplex sa skladá z niekoľkých samo-
stante stojacich hotelových budov, 
ktoré sú rozmiestnené okolo bazéna a v 
záhrade plnej košatých paliem a vo-
ňavých ibištekov. Talea Beach ponúka 
ubytovanie v štandardných ako aj 
zrekonštruovaých izbách. Pri pobyte 
budete okúzlení miestnou atmosférou 
blízkej krétskej dedinky, fascinovaní krá-
sou celého prostredia a najmä kvalitou 
pláže. Hotel uspokojí stredne náročných 
klientov, ktorí sa rozhodnú stráviť svoju 
dovolenku pri pláži a zároveň v blízkosti 
centra zábavy za skvelú cenu. 

www.taleabeach.gr

Talea Beach SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 395

Bali
Resort & Beach
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • tradičné lokálne al-
koholické a nealkoholické čapované 
nápoje podávané v hlavnom hote-
lovom bare (sóda, cola, sprite, fan-
ta, tonic, čapované pivo, biele víno, 
červené víno, ouzo) v čase od 10:30 - 
22:00 hod. • ľahšie občerstvenie (koláč 
a káva) podávané v čase od  16:00 – 
18:00 hod. • zmrzlina pre deti podá-
vaná v hotelovom režime • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne (na pláži za extra 
poplatok)  • animácie pre deti a dospe-
lých so slovenskými animátormi

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slovensky 
hovoriaci animátori hlavne v čase letných 
prázdnin pre vás pripravili denné i večerné 
aktivity, pri ktorých sa zabavia dospelí i deti. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke



2 dospelí  + dieťa do 6 r.od 807 €
od 354 €
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K R É T A

POLOHA » v pokojnejšej časti letovis-
ka Panormo (cca 15 min. pešej chôdze 
od centra strediska s obchodíkmi a ty-
picky gréckymi tavernami) • priamo pri 
mori s menšími prírodnými kamienkový-
mi plážami (vhodné pre potápanie) • cca 
8 min. pešo od krásnej piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora (slneční-
ky a ležadlá za poplatok) • pravidelný zvoz 
na piesočnatú pláž v Panorme hotelovým 
minibusom (zdarma) • 19  km od nádher-
ného mesta Rethymno, perly západnej 
Kréty s jachtovým prístavom a množstvom 
obchodíkov, taverien a nočných klubov 
elegantne ukrytých v starobylých kamen-
ných uličkách tohto romantického mesta 
(ľahko dostupné miestnymi autobusmi) • 
cca 55 km od hlavného mesta ostrova He-
raklion

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE »  vstupná hala s recepciou 
(trezory za poplatok) • lobby bar so SAT TV 
• hotelová reštaurácia s terasou s panora-
matickým výhľadom na more • pool bar 
s ponukou miestnych nealkoholických 
a alkoholických nápojov – víno, pivo, raki, 
ouzo, koktejly • bazén so sladkou vodou 
a terasou na slnenie • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • detský bazén so 
šmykľavkou • Wi-Fi pripojenie zdarma • po-
žičovňa áut (za poplatok) • stolný tenis • po-
nuka vodných športov na pláži v Panorme 
(za poplatok) • zvoz na pláž hotelovým mi-
nibusom niekoľkokrát počas dňa (zdarma)

UBYTOVANIE » účelne zariadené 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky • klima-
tizácia • telefón • minichladnička • trezor 
(za poplatok) • SAT TV • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vla-
sy) • balkón, resp. terasa s posedením
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t NÁŠ NÁZOR » skvelá poloha 
hotela Europa Resort v blízkosti 
centra malebného letoviska Pa-
normo, s magickou horou Psiloritis 
v pozadí a v tesnej blízkosti prírod-
nej romantickej pláže s nebesky 
krištáľovým morom, je vhodnou 
voľbou pre všetkých, ktorí sa chcú 
bližšie zoznámiť s tradičnou Krétou 
a počas svojej dovolenky oddy-
chovať v pohostinnom prostredí 
sympatického all inclusive hote-
la. Mimoriadne obľúbený hotel 
je určený pre tých, ktorí si chcú 
oddýchnuť od ruchu veľkomesta, 
ale zároveň očakávajú kvalitné all 
inclusive služby. Celodenné ob-
čerstvenie v podobe osviežujúcich 
letných koktejlov od výmyslu sveta 
budete mať možnosť ochutnávať 
oddávajúc sa relaxu na terase ho-
tela s panoramatickým výhľadom 
na morskú hladinu. Pravú atmosfé-
ru gréckej dediny si vychutnáte pri 
návšteve Panorma. Hotel strednej 
kategórie odporúčame pre všetky 
vekové kategórie, najmä pre aktív-
nych dovolenkárov a mladých ľudí, 
ktorí plánujú spoznať krásy západ-
nej Kréty.

www.europahotel.gr

Europa Resort  SSSs

HOTEL

Cenník > 395

Panormo
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov s ponukou tradič-
nej krétskej i medzinárodnej kuchyne 
• počas obedov podávaná originálna 
grécka zmrzlina • široký výber nealko-
holických a miestnych alkoholických 
nápojov (tradičné grécke biele a čer-
vené víno, čapované pivo, raki, ouzo, 
kokteily) podávaných v bare pri bazéne 
s terasou na sedenie a s úžasným pano-
ramatickým výhľadom na more • káva 
a čaj o piatej • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne • stolný tenis • pravidelný zvoz 
do dedinky Panormo hotelovým mini-
busom (cca 5 min. busom)na piesočna-
tú pláž s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá za poplatok) • po-
nuka vodných športov na pláži v Panor-
me (za poplatok)

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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K R É T A

POLOHA » cca 350 m od nádhernej 
pláže s jemným pieskom a pozvoľným 
vstupom do mora (hotel od pláže delí 
miestna komunikácia, plážový servis za po-
platok) • obchody, reštaurácie, kaviarne 
cca 180 m od hotela • centrum letoviska 
Bali cca 10 min. pešo • 65 km od Heraklio-
nu •  cca 30 km od Rethymna

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hlavná hotelová bu-
dova a niekoľko samostatne stojacich 
budov, kaskádovito zasadených do sva-
hu • vstupná hala s recepciou • hlavná 
hotelová reštaurácia s panoramatickým 
výhľadom na zátoku Bali • hotelový bar 
s ponukou all inclusive nápojov • bazé-
nový komplex pre dospelých • detský 
bazén • terasa na slnenie (slnečníky a le-
žadlá zdarma) • Wi-Fi pripojenie na recep-
cii zdarma

UBYTOVANIE » moderne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky (zrekonštruované v roku 2014) • 
klimatizácia • minichladnička • SAT TV • te-
lefón • trezor (za poplatok) • balkón, resp. 
terasa s posedením • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vá-
tane nápojov • občerstvenie v hote-
lovom bare v čase od 10:00 - 22:00 
hod. • v popoludňajších hodinách 
ľahšie občerstvenie - filtrovaná káva, 
čaj, koláče keksíky, podávané v čase 
od 16:00 - 17:00 hod. • nealkoholické 
a vybrané miestne alkoholické nápo-
je  (raki,  grécke biele a červené víno, 
čapované pivo, voda, čapované limo-
nády) • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma

NÁŠ NÁZOR » rodinný hotel Bali 
Mare si našiel miesto medzi trojhviez-
dičkovými hotelmi, určenými pre stredne 
náročných klientov hľadajúcich relax 
a oddych pri mori za priaznivú cenu. 
Hotel postavený v miernom svahu vám 
poskytne panoramatický výhľad na oko-
lie strediska Bali s najkrajšou piesočnatou 
plážou západnej Kréty. Len kúsok od ho-
tela nájdete množstvo reštaurácií, tave-
rien či obchodíkov, kde môžete precítiť 
tú pravú grécku dovolenkovú atmosféru. 
Po celodennom leňošení na pláži či pri 
bazéne na vás čakajú zrekonštruova-
né hotelové izby a pohodové večery 
na terase pri západe slnka. Ak hľadáte 
bezstarostnú dovolenku so službami all 
inclusive za prijateľnú cenu, hotel Bali 
Mare je výbornou voľbou.

www.balimare.com
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2 dospelí + dieťa do 14 rokov od 699 €
od 300 €

Bal i  Mare SSS

HOTEL

Bali

Cenník > 394
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POLOHA » hotel sa nachádza v blíz-
kosti nádhernej širokej piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora • v centre 
turistického strediska Kavros s nákupný-
mi a zábavnými možnosťami • len 3 km 
od mestečka Georgioupolis • cca 25 km 
od turistami vyhľadávaného mesta Re-
thymna (ľahko dostupné miestnymi au-
tobusmi, zastávka pred hotelom) • 45 km 
od Chanie • 90 km od letiska v Heraklione 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia •  bazén pre dospelých • det-
ský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma (na pláži za poplatok) • plážový bar 
• internet a Wi-Fi  v priestoroch recepcie 
(zdarma) • požičovňa áut 

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek • klimatizácia • SAT TV • trezor (za 

poplatok) • minichladnička • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • balkón resp. terasa s posedením 
• Wi-Fi pripojenie v priestoroch recepcie 
(zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov • 
nápoje podávané počas obedov a ve-
čerí (grécke víno, čapované pivo, voda 
a čapované soft nápoje) • filtrovaná 
káva podávaná v čase od 14:00 – 18:00 
hod. v reštaurácii a v blízkosti bazéna 
•  od 10:00 do 22:00 hod. sú v bare po-
dávané: čapované pivo, grécke víno, 
čapované soft nealkoholické nápoje, 
raki (importované značkové nápoje, 
kokteily za extra platbu) • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne (na pláži 
za extra poplatok) 

Sandy Beach 
S

S
S

NÁŠ NÁZOR » pre stredne 
náročných klientov sme pripravili 

mimoriadne výhodnú ponuku na strá-
venie veľmi obľúbenej all inclusive 
dovolenky pre všetky vekové kategó-
rie. Predstavujeme vám príjemný 
trojhviezdičkový hotel Sandy Beach, 
ktorý je menším rodinným hotelom 
s prívetivou atmosférou a vynikajúcou 
polohou. Jeho areál ponorený do ze-
lene a voňavých kvetov končí priamo 
na krásnej piesočnatej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora. Horúci tip 
v našej ponuke dávame do pozornos-
ti stredne náročným klientom, ktorí 
okrem oddychu plánujú spoznávať 
krásy západnej Kréty. Vhodné pre 

všetky vekové kategórie.

www.sandybeach.gr

Cenník > 394

2 dospelí + dieťa do 12 r.od 739 €
od 320 €

Sandy Beach SSS

HOTEL

Kavros



RHODOS

Faliraki
Kallithea

Kolymbia

Lindos
Pefki

Ixia
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 rozloha 1 398 km2

 počet obyvateľov 110 000

 hlavné mesto Rhodos Town

 mena euro

Leží na západnom pobreží ostrova, pri-
bližne 4 km od mesta Rhodos. Tento do-
volenkový cieľ je ideálnou kombináciou 
oddychu v kvalitných, dobre situovaných 
a vybavených hoteloch so službami ultra 
all inclusive, slnenia a športového vyžitia 
na štrkovo-piesočnatej pláži a večernej zá-
bavy v blízkom centre letoviska. Popri mori 
a pobreží vedie aj pešia promenáda, ktorá 
vás príjemnou prechádzkou dovedie až 
do hlavného mesta Rhodos s prístavom 
Mandraki a historickým Starým mestom.

Atraktívne, moderné a vyhľadávané leto-
visko, vzdialené cca 15 km od mesta Rho-
dos, vám ponúka množstvo reštaurácií, 
kaviarní, barov, diskoték, obchodov a buti-
kov. Bohatý výber vodných športov nájde-
te priamo na širokej piesočnatej pláži plnej 
slnečníkov, ležadiel i osviežujúcich barov 
a taverien. Pre zábavychtivých je k dispo-
zícii lunapark, bungee-jumping, moto-
kárový areál či rozsiahly Waterpark. Táto 
pôvodne malá dedinka je jedným z najob-
ľúbenejších dovolenkových cieľov ostrova.

Toto malebné stredisko nájdete na vý-
chodnom pobreží. Od hlavného mesta 
Rhodos je vzdialené len 25 km. Každé-
ho, kto sem príde, vítajú statné eukalypty 
svorne zoradené do 3 km dlhej aleje vedú-
cej do centra strediska. Zlatistý piesok plá-
ží premiešaný s belostnými okruhliakmi, 
skaly nad rybárskym prístavom, nádherné 
prírodné scenérie, to sú skutočné obrázky 
z Kolymbie. Modrá vlajka udelená tomuto 
miestu za čistotu a krásu pláže a mora pri-
dáva na atraktívnosti tohto strediska.

Ixia Faliraki Kolymbia

„Ostrov blaženosti,“ Rhodos, najvý-
chodnejší grécky ostrov, bol od-
dávna v centre záujmu Rimanov, 
Feníčanov, Byzantíncov, Janovčanov 
a Johanitov – rytierov rádu sv. Jána, 
ktorí vystavali jeho hlavné mesto. 
Bol i pod 400-ročnou nadvládou 
Turkov, ktorí mu tiež vtlačili kus zo 
svojho dedičstva. Až v roku 1947 sa 
stal súčasťou samostatného Grécka.

Všetky tieto národy a kultúry zane-
chali na ostrove svoju stáročia trva-
júcu nezameniteľnú stopu.

Podľa legendy ostrov Rhodos daroval Zeus Héliovi, bohu 
slnka, ktorý ho zalial svojim jasom, čím vytvoril najslnečnejšie 
miesto v Egejskom mori. Na jeho počesť stál kedysi v Mandraki je-
den zo siedmich divov sveta – Rhódsky kolos, maják, 32 m vysoká 
bronzová socha boha Hélia.

Naša ponuka v tejto obľúbenej gréckej destinácii je bohatá tak 
na dĺžku pobytov, ako aj na rozmanitosť ponúkaných služieb v sta-
rostlivo vybraných hoteloch s all inclusive, či ultra all inclusive služ-
bami v tých najznámejších a najžiadanejších strediskách ostrova.
Dôkazom toho sú i nasledujúce strany, na ktorých si nájde svoj 
cieľ každý. I tento rok sme pre vás pripravili pestrú ponuku poby-
tov obohatenú o hotel Virginia v oblasti Kallithea. Nechajte sa teda 
zlákať pozvaním na „Ružový ostrov“ za pamiatkami z čias antiky 
a stredoveku, do údolia plného motýľov a pestrofarebných kvetov, 
do skvelých dovolenkových rezortov, za typickou gréckou pohos-
tinnosťou, na oslnivé pláže a v ústrety novým letným zážitkom. 
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Teplota vzduchu 24° 29° 32° 34° 30° 26°

Teplota vody 23° 25° 26° 26° 25° 24°

Kto nevidel Lindos, akoby ani nebol na Ro-
dose, tvrdia domáci. Kto Lindos navštívi, 
určite im dá za pravdu. Biele domčeky uču-
pené pod majestátnou Akropolou očaria 
každého. Spleť uličiek s množstvom barov, 
taverien, reštaurácii, mnohé umiestnené 
na strechách domčekov, večer nádher-
ne osvetlených, a tiež obchodíky, kostolí-
ky, či somáriky nesúce turistov ku vstupu 
do antickej Akropoly na vrchole brala. 
V neposlednom rade krásna piesková pláž 
a scenéria, ktorá vás uchváti. To je Lindos. 

Je prvé letovisko, či oblasť nachádzajúca sa 
smerom na juh od hlavného mesta, pričom 
sa považuje za jeho širšie predmestie. Až 
do obdobia 2. svetovej vojny sa tu nachá-
dzali termálne kúpele, kde sa liečila reuma. 
Čiastočne zachované kúpeľné budovy boli 
v roku 2007 za podpory EÚ zrekonštruova-
né a dnešní návštevníci tak môžu obdivovať 
ich niekdajší lesk. Kúpele síce obnovené ne-
boli, ale kúpeľnú atmosféru si môžu turisti 
vychutnať kúpaním v menších, či väčších 
zátokách s jemným pieskom.

Letovisko Pefki sa môže popýšiť skvelou 
polohou v nádhernej prírodnej scenérii, 
len na skok od známeho Lindosu. Pokojná 
atmosféra strediska s krásnou, 700 m dl-
hou plážou je najväčším lákadlom. Touto 
kedysi rybárskou dedinkou nevedie žiad-
na rušná hlavná cesta, no i napriek tomu 
je vhodným východiskovým bodom pre 
všetkých poznania chtivých dovolenká-
rov. I vďaka tomu tu dnes nájdete rodinné 
hotelíky i väčšie hotelové komplexy, ktoré 
si však zachovali typický grécky ráz. 

Kallithea Pefki Lindos
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R HODO S

NÁŠ NÁZOR » uplynulými 
sezónami preverený hotel Pega-
sos Beach je určený náročnejším 
klientom vyhľadávajúcim kvalitné 
dovolenkové rezorty v tých najlep-
ších letoviskách. Extra kvalitné služ-
by, zrekonšturované izby superior 
a ideálna poloha priamo pri jednej 
z najkrajších pláží ostrova, v pokoj-
nej hotelovej zóne letoviska Faliraki, 
a pritom len na skok od rušného 
centra pulzujúceho intenzívnym 
denným, ale najmä nočným živo-
tom, či množstvo dovolenkových 
atrakcií predurčujú tento hotelový 
rezort jednoznačne do exkluzívne-
ho klubu našich najlepších ponúk.

www.pegasoshotel.gr

POLOHA » v pokojnej časti, v tzv. hote-
lovej zóne letoviska Faliraki • areál hotela 
sa nachádza priamo pri piesočnatej plá-
ži s kamienkami a s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) • približne 2 km od centra 
letoviska s možnosťami denných akti-
vít i pestrej večernej zábavy • cca 5 min 
od Waterparku • dobré autobusové spo-
jenie s hlavným mestom Rhodos (13 km) 
a historickým Lindosom (35 km) • cca 
10 km od 18 jamkového golfového ihriska 
v stredisku Afandou

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a lobby barom • trezory na re-
cepcii (za poplatok) • hlavná reštaurácia • á 
la carte reštaurácia • hlavný bar • snack bar 
• pool bar • kaviareň • krásna udržiavaná 
záhrada s veľkým priestranným bazénom 

a so slnečnou terasou (ležadlá, osušky a sl-
nečníky zdarma) • detský bazén a bazén 
so šmykľavkou • detské ihrisko • miniklub 
• šípky • vodné pólo • tenisové kurty a stol-
ný tenis (za poplatok) • biliard (za popla-
tok) • pestrý denný aj večerný hotelový 
animačný program • vodné športy na plá-
ži (za poplatok) • sauna (za poplatok) • ná-
kupná zóna s obchodíkmi • kaderníctvo 
(za poplatok) • internet (za poplatok)

UBYTOVANIE » zrekonštruované, ele-
gantne zariadené 2 lôžkové izby superior 
s možnosťou až 2 prísteliek (rozklada-
cie lôžko alebo rozťahovací gauč) • trezor 
(za poplatok) • chladnička • klimatizácia 
• rádio • SAT TV • telefón • wi-fi (za popla-
tok) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým 
kútom a WC • sušič na vlasy • balkón ale-
bo terasa s posedením • výhľad na more 
(za príplatok) • luxusne zariadené izby De 
Luxe (za príplatok)
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2 dospelí + 1. dieťa do 14 rokovod 1.175 €
od 538 €

Pegasos Beach SSSSS
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané v hlavnej reštaurá-
cii formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • show cooking počas 
raňajok a večerí • občerstvenie v snack 
bare počas dňa (šaláty, cestoviny, piz-
za, ovocie) • káva a čaj vo vyhradenom 
čase v snack bare • miestne alkoho-
lické, nealkoholické nápoje a mieša-
né nápoje v baroch hotela počas dňa 
a kokteily v hlavnom bare (od 11:00 
hod do 23:00 hod) • zmrzlina pre deti 
• denný a večerný animačný program 
v réžii medzinárodného tímu hotelo-
vých animátorov • detský miniklub • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne a v areá-
li hotela • plážové osušky 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » sme radi, že 
vám môžeme predstaviť ďalšieho 
člena prestížnej hotelovej siete Des-
sole – hotel Dessole Olympos Be-
ach situovaný priamo na prekrásnej 
dlhej pláži vyhľadávaného letoviska 
Faliraki, avšak ďalej od jeho pulzu-
júceho rušného nočného života. 
Starostlivo udržiavaný areál, archi-
tektonicky zaujímavo riešený bazén, 
priateľský personál, výborná a kva-
litná strava vytvárajú predpoklady 
na strávenie vysnívanej dovolenky 
nielen vo dvojici, ale aj pre rodiny 
s deťmi. Dôraz na spokojnosť zá-
kazníka predurčuje hotel k prežitiu 
príjemnej oddychovej dovolenky.

www.dessolehotels.com

POLOHA » v pokojnej časti, v tzv. hote-
lovej zóne letoviska Faliraki • areál hotela 
ústi priamo pri piesočnatej pláži premieša-
nej s kamienkami a s pozvoľným vstupom 
do mora (minigolf, tenisový kurt a šmykľav-
ka nepatria k areálu hotela) • ležadlá, slneč-
níky a osušky na pláži (zdarma) • cca 2 km 
od centra strediska s možnosťami denných 
aktivít i večernej zábavy • cca 5 min pešej 
chôdze od Waterparku • dobré autobusové 
spojenie s mestom Rhodos (13 km) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a lobby barom • wi-fi vo verejných 
priestoroch hotela vrátane recepcie (zdar-
ma) • trezory na recepcii (zdarma) • hlavná 
reštaurácia s vonkajšou terasou • á la carte 
reštaurácia (za poplatok) • Beach Taverna 
• pool bar • bazén (ležadlá, osušky a slneč-
níky zdarma) • detský bazén a miniklub 

• Wellness centrum (za poplatok) • šípky • 
tenisový kurt a stolný tenis • biliard (za po-
platok) • boccia • pestrý animačný program 
aj so slovensky, resp. česky hovoriacimi ani-
mátormi • minidiskotéka pre deti • večerné 
predstavenia a show programy

UBYTOVANIE » 2 lôžkové izby s 1 alebo 
2 prístelkami • rodinné izby pre 4 až 5 osôb 
(za príplatok) • trezor (zdarma) • chladnička 
• klimatizácia (v hotelovom režime) • SAT TV 
• telefón • wi-fi (zdarma) • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchou a WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa • výhľad na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • té-
matická večera v Beach Taverne na plá-
ži 1x za pobyt • raz týždenne grécke 
barbeque • ľahké občerstvenie v Beach 
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2 dospelí + 1. dieťa do 12 rokovod 997 €
od 449 €

Dessole Olympos Beach SSSSS
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Taverne počas dňa v čase od 11:00 hod. 
do 16:00 hod. • zmrzlina, káva a čaj vo 
vyhradenom čase • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje sú podávané 
vo vyhradenom čase v lobby bare, pool 
bare a Beach Taverne na pláži • alkoho-
lické nápoje počas obedov a večerí za-
hŕňajú víno a čapované pivo • animácie 
aj za účasti slovenských alebo českých 
animátorov • ležadlá, osušky a slneční-
ky pri bazéne a na pláži • wifi • trezor

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových chvíľ sa posta-
rajú aj naši animátori (počas mesiacov júl 
a august). Slnečné dni môžete stráviť pri 
športových aktivitách a súťažiach, večer 
sa zabavíte pri rôznych kvízoch a show. Aj 
o vaše ratolesti bude počas dňa postarané, 
čarovné okamihy radosti a smiechu zažijú 
s naším animátorom v miniklube.
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 NÁŠ NÁZOR » overený 
a mimoriadne obľúbený hotel 
zaručuje výborný pomer kvality 
a ceny. Vďaka svojej polohe v po-
kojnej časti letoviska, a pritom len 
na skok od pestrých možností zá-
bavy a atrakcií, je hotel Evi ideálny 
k prežitiu oddychovej i aktívnej 
dovolenky, keďže celé letovisko žije 
rušným denným i nočným živo-
tom. Rodiny s deťmi ocenia veľký 
bazén, piesočnatú pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora i neďaleký 
aquapark a lunapark. Hotel vďa-
ka svojmu vybaveniu a širokým 
možnostiam dovolenkových aktivít 
patrí medzi naše najlepšie ponuky.

www.evihotel.gr

POLOHA » areál hotela tvorí hlavná 
budova a viacero 2- a 3- podlažných uby-
tovacích častí • nachádza sa v pokojnej-
šej časti jedného z najnavštevovanejších 
dovolenkových cieľov na ostrove, letovis-
ka Faliraki • 10 min. chôdze od piesočna-
tej pláže, miestami s prímesou kamienkov 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 
• cca 15 min. peši od hotela sa nachádza 
uzavretá nudapláž • cca 5 min. chôdze 
od centra letoviska s možnosťami den-
ných aktivít (lunapark, motokárová dráha, 
bungee-jumping) i večernej zábavy (bary 
a taverny, reštaurácie a kaviarne, diskotéky) 
• Waterpark vo Faliraki cca 10 min jazdy 
• nákupné možnosti v blízkosti hotela 
• dobré autobusové spojenie s mestom 
Rhodos (14 km) a dedinkou Lindos s antic-
kou Akropolou (35 km) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » moderná, renovovaná 
recepcia s barom a kaviarňou • trezory 
na recepcii (za poplatok) • klimatizovaná 
reštaurácia s vonkajšou terasou • kokteil 
bar • snack bar • pool bar • veľký bazén s le-
žadlami a slnečníkmi (zdarma) • 2 ďalšie 
bazény • samostatný detský bazén • detské 
ihrisko • TV miestnosť • stolný tenis • bi-
liard (za poplatok) • minimarket • internet 
(za poplatok) • zlatníctvo

UBYTOVANIE » štandardne zariadené 
2 lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek 
• malá chladnička • individuálne ovládateľ-
ná klimatizácia • telefón • rádio • kúpeľňa 
so sprchovým kútom alebo s vaňou a WC 
• balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
s teplou a studenou kuchyňou vráta-

S
S

S
 

Ev
i

Faliraki

2 dospelí + 2 deti do 15 rokovod 706 €
od 254 €
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ne miestnych nápojov • ľahké stude-
né a teplé občerstvenie v snack bare 
počas dňa • káva, čaj, koláče, zmrzlina 
• miestne alkoholické (pivo a víno, rum, 
vodka, ouzo, gin a whisky), nealkoho-
lické nápoje a miešané nápoje počas 
dňa podávané v snack bare a pool bare 
• stolný tenis • vodné pólo • basketbal 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne

KLUBOVÁ DOVOLENKA » pre aktív-
nych dovolenkárov sme pripravili ponuku 
obľúbených animácií pre deti i dospelých. 
O vyplnenie vašich oddychových chvíľ sa 
v mesiacoch júl a august postarajú i naši 
animátori. Slnečné dni môžete stráviť pri 
športových aktivitách a súťažiach (aerobik, 
vodná gymnastika, vodné pólo, volejbal). Aj 
o vaše ratolesti bude počas dňa postara-
né, čarovné okamihy radosti a smiechu za-
žijú pri kreslení, loptových hrách či ďalších 
zábavných aktivitách v miniklube.

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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 NÁŠ NÁZOR » pokiaľ od svojej 
tohtoročnej dovolenky očakáva-
te pohodové prostredie pokojného 
prímorského letoviska s typic-
kou gréckou atmosférou, oddych 
na pláži pri priezračne čistej vode 
a v neposlednom rade i dobre 
vybavený hotelový areál, dávame 
vám do pozornosti hotel Ilyssion 
Beach Resort, ktorý mal u nás svoju 
premiéru v minuloročnej sezóne. 
Nespornou devízou tohto dovo-
lenkového miesta je jeho poloha, 
pretože podmanivému výhľadu 
na modrú hladinu Stredozemného 
mora sa môžete tešiť počas všet-
kých dní vašej letnej dovolenky. 

www.hotelilyssion.gr

POLOHA » hotelový areál je situova-
ný priamo pri pobreží a menších prírod-
ných plážach • len 50 m od komplexu je 
v uzavretom zálive pekná piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do vody so slneč-
níkmi a ležadlami (za poplatok) • v tichej 
lokalite, len 5 minút chôdze od najbližších 
nákupných možností, barov a reštaurá-
cií • vzdialenosť od živého prázdninového 
centra letoviska Pefki približne 800 m • cca 
4 km od strediska Lardos • 7 km od zná-
meho vyhľadáveného Lindosu s antickou 
akropolou • cca 55 km od hlavného mes-
ta Rhodos • autobusová zastávka s pra-
videlnými spojmi priamo pred hotelom 
• vzdialenosť od letiska cca 50 km

 OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotel pozostáva z 2-po-
schodovej hlavnej budovy a vedľajších 
jednopodlažných blokov • vstupná hala 

s recepciou • reštaurácia s vonkajšou tera-
sou • terasovitá udržiavaná záhrada • lob-
by bar • salónik s TV • internetový kútik 
(za poplatok) • wi-fi pripojenie na internet 
(za poplatok) • trezor (za poplatok) • mini-
market • bazén so slanou vodou • slad-
kovodný bazén • oddelený detský bazén 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch (zdarma) • hlavný bar • bar pri 
bazéne • detské ihrisko • miniklub • amfi-
teáter • biliard (za poplatok) • tenis (za po-
platok) • volejbal • jacuzzi (za poplatok) • 
hotelové animácie • amfiteáter • 1x týž-
denne grécky večer

UBYTOVANIE » štandardne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • klimatizácia (v hotelovom režime 
počas júla a augusta) • SAT TV s rádiovým 
kanálom • chladnička • kúpeľňa s vaňou, 
resp. so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy (na vyžiadanie na recepcii, za vrat-
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 2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 866 €
od 334 €

I lyss ion Beach Resort SSSs
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ný depozit) • balkón, resp. terasa s posede-
ním • výhľad na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere v hotelovej reštaurácii 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • miestne alkoholické nápoje 
(čapované pivo, biele a červené víno) 
a rozlievané nealkoholické nápo-
je sú podávané v čase od 12:00 hod. 
do 17:00 hod. v snack bare • popolud-
ňajší čaj a káva so sušienkami v snack 
bare • zmrzlina pre deti v čase od 15:00 
hod. do 17:00 hod. • čapované pivo, 
biele a červené víno, kokteily, lokálne 
destiláty a rozlievané nealkoholické 
nápoje sú podávané v čase od 17:00 
hod. do 23:00 hod. v hlavnom bare • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
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Kolymbia

2 dospelí + 2 deti do 13 rokovod 988 €
od 395 €
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POLOHA » na východnej strane ostro-
va Rhodos, v pokojnom prostredí zelene 
• v blízkosti známej Eukalyptovej aleje • 
cca 25 km od hlavného mesta ostrova 
• cca 5 minút chôdze od hlavnej pláže 
letoviska Kolymbia • pláž je piesočna-
to - kamienková, s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky (za po-
platok) • pestrý výber vodných športov 
(za poplatok) • v blízkej dostupnosti ďal-
ších dvoch pláží letoviska Kolymbia

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » útulná hotelová lobby 
s recepciou • trezor (na recepcii za popla-
tok) • hlavný bar • internetový kútik (za po-
platok) • wi-fi v hotelovom areáli (zdarma) 

• reštaurácia s medzinárodnou aj do-
mácou, gréckou kuchyňou • snack /
pool bar pri priestrannom bazéne 
obklopenom zelenou záhradou (le-

žadlá a slnečníky zdarma) • detský ba-

zén a detské ihrisko • stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • tenis (za poplatok) • plážový 
volejbal

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • ro-
dinné izby pre 4 - členné rodiny s dvoma 
oddelenými spálňami (za príplatok) • kli-
matizácia (od 15.6. do 15.9. zdarma) • tele-
fón • chladnička • SAT TV • kúpeľňa s vaňou 
a WC • sušič na vlasy • priestranný balkón 
alebo terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané v reštaurácii for-
mou švédskych stolov vrátane miest-
nych alkoholických a nealkoholických 
nápojov • popoludní káva a čaj • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne • vybrané 
športové aktivity

NÁŠ NÁZOR » v pokojnom pro-
stredí na okraji letoviska Kolym-
bia našiel svoje miesto útulný hotel 
Niirides s oddychovou rodinnou 
atmosférou. V objatí zelenej uprave-
nej záhrady a len na skok od pláže 
je ideálnym miestom na strávenie 
pokojných dovolenkových dní. 
Po celodennom leňošení na pláži či 
pri bazéne na vás čakajú elegantné 
klimatizované hotelové izby a po-
hodové večery na terase pri západe 
slnka. A keď zatúžite po rušnejšom 
živote máte na dosah ruky známu 
Eukalyptovú alej, ktorá vedie priamo 
k zábavným a nákupným možnos-
tiam letoviska Kolymbia. 

www.niriidesbeach-hotel.com

Cenník > 399
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od 395 €
Alfa SSSS
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Kolymbia

POLOHA » cca 150 m od piesočnatej plá-
že premiešanej s drobnými kamienkami (le-
žadlá a slnečníky za poplatok) • vstup na pláž 
cez sesterský hotel Alfa Beach • sprchy 
na pláži • centrum strediska s možnosťami 
nákupov a zábavy približne 500 m od ho-
tela • autobusová zastávka s pravidelným 
spojením do hlavného mesta alebo na pláž 
Tsambika priamo pred hotelom • cca 25 km 
od hlavného mesta Rhodos

OFICIÁLNA TRIEDA » ***+

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • internet v čas-
ti Alfa Beach (za poplatok) • reštaurácia • 
bazén s oddelenou časťou pre deti (le-
žadlá a slnečníky zdarma) • detské ihrisko 
• bar pri bazéne s posedením na terase • 
stolný tenis • volejbal • možnosť zapojiť 
sa do hotelového animačného programu 
v sesterskom hoteli Alfa Beach 

UBYTOVANIE » obnovené a vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s 1 až 2 prístelkami 
• klimatizácia (v období 1.7.-31.8., mimo ob-
dobia za poplatok) • SAT TV • trezor (za po-
platok) • telefón • chladnička • kúpeľňa so 
sprchovým kútom a WC • balkón alebo te-
rasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a nealkoho-
lických nápojov • obedy so širokým 
výberom šalátov a teplých jedál serví-
rované v priestoroch hotelovej záhra-
dy • all inclusive nápoje sú podávané 
v čase od 11:00 hod. do 24:00 hod. 
• alkoholické nápoje zahŕňajú: pivo, 
miestny tvrdý alkohol, miešané nápoje 
• zmrzlina pre deti v poludňajších ho-
dinách • slnečníky a ležadlá pri bazéne

NÁŠ NÁZOR » predstavujeme 
vám menší, rodinný hotel s prí-

jemnou, pohodovou atmosférou, 
ktorý je situovaný v blízkosti pláže 
v obľúbenom letovisku Kolymbia. 
Veľkou devízou tohto pokojné-
ho dovolenkového miesta je jeho 
ideálna poloha, keďže sa nachádza 
neďaleko pláže, v tichom prostredí, 
no zároveň v blízkosti centra stre-
diska a je ideálnym východiskovým 
bodom na spoznávanie ďalších 
zaujímavých častí ostrova. Dopo-
ručujeme ho klientom, ktorí túžia 
po bezstarostnom pobyte stráve-
nom pri mori so službami all inclusi-
ve za viac ako priaznivú cenu. 

www.koala.sk

Cenník > 399
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Lindos

2 dospelí + 1. dieťa do 12 rokov od 1.133 €
od 517 €

Lindos Royal SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » prázdninový rezort po-
stavený v typickom gréckom archi-
tektonickom štýle nachádzajúci sa 
na juhovýchodnom pobreží ostrova 
Rhodos, v pokojnom prostredí v blízkos-
ti peknej piesočnato - kamienkovej pláže 
vzdialenej cca 50 m (ležadlá a slneční-
ky za poplatok) • areál hotela sa rozpre-
stiera na skalnom výbežku nad morom 
s menšími terasami na slnenie • pria-
mo z hotelového areálu vstup do vody 
po schodíkoch • len 5 km od čarovného 
a vyhľadávaného mestečka Lindos s anti-
ckou akropolou • cca 55 km od letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná 
hala s recepciou a lobby barom • wi-fi 
pripojenie na internet vo vyhradených 
častiach hotelového areálu (zdarma) 
• zmenáreň • lekár (na vyžiadanie) • TV 
miestnosť • hlavná reštaurácia Artemis • 

Snack Restaurant • tématická á la carte 
reštaurácia • 2 bary • 3 bazény obklope-
né terasami na slnenie (ležadlá a slneč-
níky zdarma, plážové osušky za depozit) • 
bazén pre deti s vodným detským klu-
bom a pirátskou loďou so šmykľavkami • 
detské ihrisko • minimarket • obchodík so 
suvenírmi • kaderníctvo • požičovňa áut, 
motoriek a bicyklov (za poplatok) • fitnes 
• 2 tenisové kurty • stolný tenis • minifut-
balové ihrisko • plážový volejbal • boccia 
• udržiavaná záhrada • amfiteáter • denné 
a večerné animácie v réžii medzinárod-
ného tímu hotelových animátorov 

UBYTOVANIE » priestranný hotelový 
areál pozostáva z hlavnej budovy a viace-
rých 1 a 2-podlažných ubytovacích častí, 
v ktorých nájdete elegantné, moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • telefón • mi-
nichladnička • SAT TV • trezor (za poplatok) 

NÁŠ NÁZOR » luxusný rezort 
Lindos Royal sa pýši krásnym 
areálom so zaujímavo prepojenými 
bazénmi, slnečnými terasami a zá-
bavnými atrakciami určenými pre 
detských návštevníkov. Práve vod-
né šmykľavky a tobogány, či pestré 
aktivity detského klubu sa posta-
rajú o dobrú náladu počas celého 
dňa. Dychberúci výhľad na morský 
záliv Vlycha Bay s malebnou plážou 
v kombinácii s prepracovaným sys-
témom kvalitných služieb hotelovej 
siete Lindos hotels vytvárajú z tohto 
miesta ideálny dovolenkový rezort 
určený nielen pre náročnejších 
klientov, ale aj pre rodiny s deťmi. 

www. lindoshotels.com

Cenník > 400
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• kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým kú-
tom a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov • počas obedov a veče-
rí sa podávajú nealkoholické nápoje, 
džúsy, voda, pivo a víno lokálnej pro-
dukcie • raz za pobyt večera v gréckej 
reštaurácii na základe rezervácie vo-
pred • ľahké občerstvenie vo vyhrade-
nom čase počas dňa • nápoje v baroch 
hotela od 10:00 hod. do 23:00 hod. 
zahŕňajú miestne pivo, víno, tvrdý al-
kohol, kokteily a miešané nápoje, ne-
alkoholické nápoje, vodu, kávu a čaj • 
vybrané športové aktivity • animačný 
program • tobogány a šmykľavky • le-
žadlá a slnečníky pri bazénoch
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2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 1.311 €
od 606 €
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Amathus Beach SSSSSs

HOTEL

POLOHA » pri udržiavanej, peknej ho-
telovej piesočnatej pláži premiešanej 
s okruhliakmi, na ktorú vedie z areálu 
hotela podchod (ležadlá, plážové osušky 
a slnečníky na pláži zdarma) • možnosť 
obsluhy na pláži (za poplatok) • rezort je 
situovaný neďaleko centra strediska Ixia 
s bohatými možnosťami nákupov, reštau-
rácii, barov i večernej zábavy • hlavné 
mesto Rhodos leží približne 4 km od ho-
tela (dostupné autobusom alebo pešou pro-
menádou popri mori)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná priestranná 
vstupná hala s recepciou • wi-fi pripoje-
nie na internet vo vyhradených spolo-
čenských priestoroch hotela (zdarma) 
• hlavná reštaurácia Iliades s panorama-
tickým výhľadom na záliv Ixia Bay • viace-
ro barov a reštaurácií • 4 bazény (ležadlá, 

plážové osušky a slnečníky zdarma), jeden 
z nich s terasou na slnenie a krásnym pa-
noramatickým výhľadom na celý záliv 
Ixie na streche hotela • vnútorný bazén • 
detský bazén a ihrisko pre deti • hotelo-
vý miniklub • minimarket • kaderníctvo 
• rozsiahle Spa centrum (masáže, vírivky, 
aromaterapia, bahenné zábaly a.i. za po-
platok) • požičovňa bicyklov (za poplatok) 
• tenis, stolný tenis, šípky, šach • každý ve-
čer živá hudba • denné aj večerné hotelo-
vé animácie 

UBYTOVANIE » luxusné, elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • izby s výhľadom na more 
(za príplatok) • SAT TV • telefón • trezor 
(zdarma) • wi-fi (zdarma) • klimatizácia • 
minibar (za poplatok) • župan a pohodl-
né papučky • kúpeľňa so sprchovým kú-
tom a WC • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa s posedením • komfortné rodinné 

NÁŠ NÁZOR » i túto sezónu 
máme pre vás niečo lákavé, nové, 
elegantné a neopozerané - prestížny 
5* hotel Amathus Beach, ktorý dáva-
me do pozornosti všetkým nároč-
ným dovolenkárom vyhľadávajúcim 
komfort ubytovania v spojení s tými 
najkvalitnejšími službami. Oslnivým 
výhľadom na Egejské more, dotvára-
júcim kulisu naozaj luxusnej dovo-
lenky, sa môžete kochať z baru alebo 
reštaurácie, ktoré nájdete na naj-
vyšších poschodiach. Dovolenkovú 
atmosféru si naplno vychutnáte 
v priestranných bazénoch a na upra-
venej pláži s priezračne čistým mo-
rom. Rezort sa pýši najväčším Spa 
centrom v celom Grécku, ktorého 
procedúry vám dozaista osvie-
žia nielen unavené telo, ale i vašu 
myseľ. Na výber máte z rôznych 
druhov masáží, sáun, víriviek a využiť 
môžete i aromaterapiu či bahenné 
zábaly. O chuťové poháriky sa zase 
postarajú osviežujúce drinky, rôzne 
delikatesy a špeciality miestnej i me-
dzinárodnej kuchyne.

www.amathusrhodes.com

Cenník > 400
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suity typu mezonet s výhľadom na more 
alebo bungalovy určené až pre 4 osoby 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vráta-
ne nápojov • alkoholické nápoje lo-
kálnych aj medzinárodných značiek 
a studené i teplé nealkoholické nápo-
je v čase od 10:00 hod. do 23:00 hod. 
sú k dispozícii v baroch hotela • ľahké 
občerstvenie, sendviče, koláčiky, zmrz-
lina, káva a čaj vo vybraných hodi-
nách počas dňa • raz za pobyt večera 
v á la carte reštaurácii • vybrané služ-
by Spa centra (sauna, parný kúpeľ, fit-
nes, jacuzzi) • wi-fi • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky • živá hudba • denné 
a večerné hotelové animácie
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2 dospelí + dieťa do 13 rokovod 821 €
od 361 €
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HOTEL

POLOHA » nachádza sa v pokojnom 
prostredí v strediska Kallithea, neďale-
ko centra typickej gréckej dedinky Reni 
Koskinou • areál hotela tvorí viacero 2- až 
3-podlažných ubytovacích častí, ktoré sú 
zasadené v peknom prostredí udržiava-
nej exotickej záhrady • výhodou je jeho 
atraktívna poloha - je vzdialený len 5 km 
od vyhľadávaného letoviska Faliraki s vod-
ným parkom, lunaparkom, množstvom 
barov, reštaurácií a diskoték a rovnako 
len 5 km od nádherného hlavného mesta 
Rhodos zapísaného na zozname svetové-
ha kultúrneho dedičstva UNESCO vďaka 
množstvu zachovaných pamiatok, ktoré 
nám dodnes približujú jeho bohatú a búr-
livú históriu • len cca 150 m od piesočna-
tej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
v uzavretom zálive • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) • transfer z letiska 
trvá cca 20 minút

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • trezor (za poplatok) • lobby bar s po-
sedením a panoramatickým výhľadom 
na more a udržiavanú hotelovú záhradu 
• wi-fi v areáli hotela a internetový kútik 
(za poplatok) • TV kútik • reštaurácia s prí-
jemným posedením na terase • snack bar 
pri bazéne • 3 bazény (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • 2 detské bazény • detské ihrisko 
v tvare lode s hojdačkami a preliezačkami 
• minimarket • stolný tenis (za poplatok) 
• plážový volejbal • biliard (za poplatok) 
• videohry (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » útulne zariadené dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
štúdiá s možnosťou až 2 prísteliek naviac 
vybavené kuchynským kútikom • klimati-
zácia • telefón • SAT TV • malá chladnička 

 NÁŠ NÁZOR » našou novinkou 
v tohtoročnej sezóne letných do-
voleniek je rodinný 3* all inclusive 
hotel Virginia. Nájdete ho v pokoj-
nom prostredí neďaleko letoviska 
Kallithea, v časti Reni Koskinou, 
ktorá sa považuje za predmestie 
hlavného mesta ostrova. Priestran-
ný areál hotela s nízkou zástavbou 
ubytovacích častí obklopených 
krásnou záhradou ukrýva hotelovú 
reštauráciu s terasou, viaceré bazé-
ny so slnečnými terasami, pool bar 
či ihrisko pre najmenších dovolen-
károv a je tou pravou oázou poko-
ja a vytúženého oddychu, na ktorý 
ste sa tešili celý rok. Na blízkej pláži 
si plnými dúškami vychutnáte 
hrejivé lúče gréckeho slnka a aj 
príjemné osvieženie Egejského 
mora. Podvečer sa môžete vy-
brať na návštevu hlavného mesta 
Rhodos, túlať sa uličkami Starého 
mesta, navštíviť prístav Mandraki 
alebo si len tak posedieť v niekto-
rej z kaviarní a nasávať jeho jedi-
nečnú dovolenkovú atmosféru.

www.virginiahotel.gr

Cenník > 399
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• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • wi-fi 
(za poplatok) • balkón alebo terasa s po-
sedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane miestnych nealko-
holických a alkoholických nápojov • 
v reštaurácii sú počas obedov a ve-
čerí podávané špeciality domácej 
gréckej i medzinárodnej kuchyne • 
nealkoholické nápoje, čapované pivo, 
víno a ľahké občerstvenie sú podáva-
né v pool/snack bare v čase od 10:00 
do 22:00 • zmrzlina v čase podávania 
obedov a večerí • ouzo, rum, brandy 
a iné druhy tvrdého alkoholu sú k dis-
pozícii od 18:00 do 22:00 • vybrané 
športové a zábavné aktivity
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2 dospelí + 2 deti do 13 rokovod 1.138 €
od 470 €

Avra Beach SSSSs
HOTEL
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ch POLOHA » areál hotela ústi priamo pri 
piesočnatej pláži premiešanej s okrúhliak-
mi (slnečníky a ležadlá na hotelovej pláži 
zdarma) • v blízkosti centra strediska Ixia 
s možnosťami dennej i večernej zábavy 
• cca 5 km od mesta Rhodos (ľahká dostup-
nosť miestnou dopravou alebo pešou pre-
chádzkou po pobrežnej promenáde) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • výťahy • vonkajšia terasa 
• bar • reštaurácia • minimarket • tropic-
ká palmová záhrada s terasou nad mo-
rom na slnenie • pool bar • atypický bazén 
s fontánou (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• detský bazén • detské ihrisko • plážový vo-

lejbal • tenisové kurty • stolný tenis • šípky 
• hotelové animácie

UBYTOVANIE » moderne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou 

1 prístelky • rodinné izby pre 4 osoby s 2 
oddelenými miestnosťami (za príplatok) 
• klimatizácia (od 15.6. do 15.9. zdarma) 
• chladnička • telefón • SAT TV s hudobným 
kanálom • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • sušič na vlasy • balkón alebo te-
rasa s posedením • trezor (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • ľahké 
studené a teplé občerstvenie počas dňa 
- pizza, sendviče, ľahké sladké a slané 
pečivo, zmrzlina • nealkoholické a al-
koholické nápoje aj medzinárodných 
značiek, kokteily a miešané nápoje 
v baroch počas dňa • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na hotelovej pláži 
• hotelový animačný program pre deti 
i dospelých • plážový volejbal • tenisové 
kurty • šípky • stolný tenis

NÁŠ NÁZOR » „na pláž to už ne-
môže byť bližšie“ – aj to je jedno 
z hesiel, ktorými sa tento obľúbený 
hotel právom hrdí a víta klientov 
s túžbou stráviť čas priamo na pláži 
a zároveň len na krok od rušného 
centra Ixie s ľahkou dostupnosťou 
všetkých lákadiel mesta Rhodos. 
Moderné ubytovanie, kvalitná stra-
va, pestrá paleta služieb, profesio-
nalita personálu a v neposlednom 
rade zaujímavý hotelový areál 
dotvárajú obraz ideálnej dovolen-
ky určenej aj pre náročnejších či 
pre rodiny s deťmi. Je iste príjemné 
stráviť kvalitnú dovolenku práve 
v tomto overenom hoteli.

www.avrabeach.gr

Cenník > 399 Zbaľte sa na cestu 
S kreditnou kartou od Tatra banky
cestujete naľahko a navyše s poistením.
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Paphos Limassol
Coral Bay

Ercan

Larnaca

NIKÓZIA

Kyrenia

Famagusta

Ayia 
Napa

C
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C Y P R U S
 rozloha 9 251 km2

 počet obyvateľov 885 800

 hlavné mesto Nikózia

 mena euro / turecká líra

Toto malebné prístavné mestečko je cen-
trom väčšiny turistických aktivít na sever-
nom pobreží. Okúzľujúci Kyrenijský prístav 
plný farebných lodí a jácht, obklopený 
miestnymi reštauráciami, barmi a kaviarnič-
kami v kombinácii s ohromným Kyrenijským 
hradom pieskovej farby patrí k jednému 
z najkrajších a najvyhľadávanejších cyper-
ských miest. Od hlavného mesta Severného 
Cypru, Nikózie, je Kyrenia vzdialená necelých 
30 minút a dnes je rušným a živým centrom 
zábavy, ktoré je vyhľadávané ako miestnymi, 
tak aj turistami z celého sveta.  

Kyrenia

Ostrov bohyne lásky alebo „Afroditin 
ostrov“ je tretím najväčším ostrovom 
v Stredozemnom mori a bezpochy-
by patrí k tým najzaujímavejším.

Na jednej strane vás Cyprus zaujme 
svojou deväťtisíc ročnou históriou, 
na strane druhej očarí návštevníkov 
modernými hotelmi, vynikajúcimi 
all inclusive službami a jedinečnou 
atmosférou. Svojou polohou ostrov 
tvorí križovatku medzi Áziou, Euró-
pou a Afrikou.

Strategická pozícia ostrova zaujala Grékov, ktorí sem pri-
šli pred troma tisíckami rokov. V súčasnosti je ostrov od roku 
1974 rozdelený na Severný Cyprus - turecká časť a Južný Cyprus 
- grécka časť. Na Cypre sa z morskej peny zrodila bohyňa Afrodita 
a naozaj si miesto svojho zrodu nemohla vybrať lepšie. Nádher-
né more, členité pobrežie, bohatá história, krásna príroda a skvelé 
hotely – čo viac si môžete priať... Ostrov sa vďaka svojej polohe 
vyznačuje subtropickou klímou. Scenéria úchvatnej prírody a hôr 
v kombinácii s pestrou paletou historických pamiatok predurčujú 
Cyprus k stráveniu dovolenky, na ktorej sa určite nudiť nebudete. 
V sezóne 2017 vám CK Koala Tours, a.s. ponúka kvalitné overe-
né hotely s nádhernými plážami situované v severnej časti Cyp-
ru v letoviskách Kyrenia a Famagusta, ako aj v južnej časti  Cypra 
v letoviskách Paphos, Coral Bay, Limassol a novinkou tohto leta sú 
strediská Ayia Napa a Larnaka. Malebná prírodná scenéria, krás-
ne pláže, kvalitné hotely a priaznivá klíma tak predurčujú Cyprus 
k stráveniu neopakovateľných dovolenkových dní.

Jeden z najdôležitejších historických prísta-
vov v Stredomorskej oblasti, ktorý patril k naj-
bohatším miestam na celom svete. Ku koncu 
13. storočia sa Famagusta stala hlavným 
lodným prekladiskom a získala tak nesmierne 
bohatstvo a význam. Je sídlom viacerých 
kresťanských chrámov a mešít, ktorého zaují-
mavosťou je katedrála Sv. Mikuláša, najväčšia 
stredoveká stavba v meste, ktorá konvertova-
la na mešitu Lala Mustafa Pasha. V polovici 20. 
storočia sa táto oblasť otvorila turistom a stala 
sa centrom cestovného ruchu na celom 
ostrove. Dnes je najdôležitejším historickým 
a turistickým centrom Severného Cypru.  

Larnaka je centrom turizmu, nachádza sa 
tu letisko a veľký prístav. Máte možnosť 
prechádzať sa po čarovnej promenáde 
lemovanej palmami, reštauráciami a rôz-
nymi obchodmi. Miestne pláže sú tmavšie, 
s jemným pieskom s premiešanými kamien-
kami a s pozvoľným vstupom do mora. 
Ponúka mnoho historických pamiatok, 
hlboké modré more, svetlé piesočnaté pláže 
a spoľahlivo slnečnú oblohu. Ayia Napa, 
pôvodne malebná rybárska dedinka, ktorá 
sa v priebehu posledných rokov postupne 
zmenila na jedno z najnavštevovanejších  
letovísk juhovýchodnej časti ostrova.

Famagusta
Larnaka 
a Ayia Napa
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 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 29° 31° 33° 35° 32° 30°

Teplota vody 21° 24° 26° 26° 25° 23°

Larnaka 
a Ayia Napa

Paphos je obývaný už od mladšej doby 
kamennej. Miestni obyvatelia vyznávali Afro-
ditin kult a iné pred-helénske božstvá. Práve 
na tomto mieste sa podľa legendy z mor-
skej peny zrodila krásna a mocná Afrodita. 
Mykénčania jej vzdali hold stavbou chrámu 
v 12. storočí p. n. l.. Početné rozvaliny domov, 
palácov, amfiteátrov, pevností a hrobiek sú 
nezvratným dôkazom o historickej výni-
močnosti tejto oblasti. Starobylé historické 
centrum Paphosu je zapísané v zozname Sve-
tového dedičstva UNESCO. Dnes je moderné 
mesto, pričom si ako jedno z mála letovísk 
na Cypre zanechalo svoju pôvodnú tvár.

Hľadáte letovisko, kde sa snúbi malebná príro-
da so zaujímavou históriou a modernou archi-
tektúrou? Vydajte sa spolu s nami do strediska 
Coral Bay, v preklade do "Koralovej zátoky".  
Letovisko sa nachádza na západnom pobreží 
Cypru. Leží asi trinásť kilometrov severne 
od mesta Paphos a je vyhlásené svojimi 
piesočnatými plážami ktoré sú považované 
za jedny z najlepších v Európe. Má nádhernú 
piesočnatú  pláž a pozvoľný vstup do mora. 
Obľúbujú ju tiež vyznávači potápania. Vzhľa-
dom k svojej polohe môže dobre poslúžiť ako 
základňa pre objavovanie okolia Paphosu, 
polostrova Akamas aj pohoria Troodos.

Limassol je jedným z najvýznamnejších turis-
tických stredísk na ostrove Cyprus. Po celom 
meste i jeho okolí je roztrúsených veľa 
historických a archeologických pamiatok 
a zaujímavostí (staroveké náleziská Kourion 
či Amathous, amfiteáter v Episkopi, hrad 
Kolossi), múzeá (ľudového umenia, byzant-
ského umenia), verejné parky, zoologická 
záhrada ale aj hypermoderné budovy bánk 
a zahraničných spoločností a luxusné hotely, 
ktoré dali vzniknúť názvu „Malá Paríž“, ktorým 
býva Limassol označovaný. Najznámejšou 
turistickou atrakciou mesta je miestny hrad 
Limassol vybudovaný v byzantskom štýle. 

Paphos Coral Bay Limassol
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POLOHA » priamo pri prírodnej piesočna-
tej pláži, ktorá je spoločná so sesterským ho-
telom Sentido Cypria Bay (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • cca 30 minút chôdze od centra Pa-
phosu • autobusová zastávka pred hotelom

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou, 
lobby barom a kaviarňou • dve reštaurácie • 
dve a´ la carte reštaurácie (za príplatok) • pool 
bar • vodný bar • vnútorný bazén • vonkajší 
bazén s jacuzzi • slnečná terasa • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma • wellness cen-
trum s  bohatou ponukou služieb (sauna, 
jacuzzi, masáže za poplatok) • fitness • salón 
krásy (za poplatok) • tenisové kurty • stolný 
tenis • wifi pripojenie • nočný klub • obchod 
so suvenírmi • šípky • squash • mini futbal 
• francúzsky petang • vodné pólo • pestrý 
denný a večerný program (kabaret, tanečná 
show, zábavné súťaže, živá hudba, karaoke...) • 

vodné športy na pláži (kanoe, vodné bicykle...)

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• klimatizácia • chladnička • telefón • sat TV 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC, sušič na vlasy) • tre-
zor (za poplatok) • balkón • izby s výhľadom 
na more (za príplatok) • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou švédskych stolov 
• tematické večere • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje počas dňa  • ľah-
ké občerstvenie vo vybraných hodinách 
počas dňa • neskorý večerný snack • bo-
hatý animačný program pre deti i do-
spelých • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma 

NÁŠ NÁZOR » rozsiahly areál sa 
nachádza vo výnimočnej záhra-
de, kde v prítomnosti voňavých 
kvetov, kríkov a paliem zabudne-
te na každodenné starosti. Svoju 
dušu aj telo môžete zrelaxovať 
v hotelovom Spa centre a ne-
všedný gurmánsky zážitok vám 
poskytnú hotelové reštaurácie, 
keď ochutnáte miestne špeciality. 
Zabaviť sa môžete aj za bránami 
hotela. Počas pobytu podniknite 
výlet do centra Paphosu s prekrás-
nym historickým jadrom. Malebný 
prístav chráni stará benátska pev-
nosť, z ktorej je nádherný výhľad 
na more a blízke okolie. 

www. smileresorts.com

Cenník > 405

2 dospelí   od 1.062 €
od 531€

Paphos

Cypria Maris  Beach SSSSS

HOTEL
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POLOHA » rozsiahly hotelový komplex 
priamo pri prírodnej piesočnatej pláži hote-
la Cypria Maris Beach, ktorá je spoločná pre 
obidva hotely (slnečníky a ležadlá na pláži 
zdarma, plážové osušky sú k dispozícií za vrat-
nú zálohu) • cca 30 minút chôdze od histo-
rického centra mesta Paphos 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a lobby barom • dve reštaurácie • pool bar 
• vodný bar • vonkajší bazénový areál • a´la 
carte reštaurácia (za poplatok) • detský ba-
zén • ležadlá a slnečníky pri bazéne a na pláži 
zdarma • miniklub • wellness centrum s po-
nukou služieb (sauna, jacuzzi zdarma) • night 
club • wifi pripojenie • stolný tenis • šípky • 
fitness • dve tenisové ihriská • aerobik • šípky 
• lukostreľba • vodné športy na pláži (za po-
platok) • petang • hotelové animácie pre deti 
i dospelých 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej  prístelky • rodinné izby 
(za príplatok) • telefón • sat TV • klimatizácia • 
chladnička • trezor (za poplatok) • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou a WC, sušič na vlasy) • balkón alebo te-
rasa • izby s výhľadom na more (za príplatok) 
• možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • wifi 
pripojenie zdarma

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • neskoré raňaj-
ky • tematické večere • lokálne alkoho-
lické, nealkoholické  a pestré miešané 
nápoje podávané v hotelovom areáli • 
občerstvenie vo vybraných hodinách po-
čas dňa • hotelové animácie pre deti i do-
spelých • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma  

NÁŠ NÁZOR » s hrdosťou vám 
opäť ponúkame hotel z prestíž-

nej hotelovej siete "Sentido", kto-
rá je zárukou kvalitnej dovolenky. 
Hotel zaujme  nielen svojou ar-
chitektúrou, ale uspokojí aj všetky 
vaše túžby po ideálnej dovolenke. 
Jedinečnosť rezortu umocňuje 
krásne prostredie s pompéznym 
bazénovým komplexom a množ-
stvom zelene. Samozrejmosťou 
sú športové možnosti, profesio-
nálny personál a výborná cyper-
ská aj medzinárodná kuchyňa. 
Mladšia generácia uvíta možnosť  
zábavy a diskotéku, tí starší večer-
né hudobné programy. 

www.smileresorts.com

Cenník > 405 

Paphos

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 1.161 €
od 531€

Sentido Cypria  Bay SSSSS

HOTEL
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POLOHA » priamo pri nádhernej pláži 
letoviska Coral Bay • cca 2 km od centra 
Coral Bay s barmi, reštauráciami a ob-
chodíkmi • zástavka v blízkosti hotela 
(do obľúbeného letoviska Paphos vzdia-
leného cca 20 km vás dovezie miestny lin-
kový autobus)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • výťahy • lobby bar • vnútorné 
a vonkajšie reštaurácie • rybia taverna 
pri mori • snack bar pri bazéne • mini-
market priamo v hotelovm rezorte • 
konferenčné miestnosti • internetový 
kútik (za poplatok) • Centrum zdravia 
s ponukou masáží, sauny, parný kúpeľ, 
turecké kúpele (za príplatok) • rozľahlý 
bazén • detský bazén • detské vonkaj-
šie ihrisko s hojdačkami a šmykľavkou 
• snack pool bar • herňa • biliard • fitnes 

centrum s telocvičnou • ležadlá a slneč-
níky zdarma pri bazéne, plážové osušky 
za poplatok • tenisový kurt • potápačské 
centrum • vodné športy na pláži ( jazda 
na banáne , vodné lyže, šnorchlovanie, 
potápanie, vodné bicykle, kanoe) 

UBYTOVANIE »  vkusne zariadené 
klimatizované štúdia s možnosťou 1-2 
prísteliek • plne vybavený kuchynský 
kútik (elektrický varič, rúra, rýchlovar-
ná kanvica, chladnička) • rádio • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo 
sprchovacím kútom, WC, sušič na vlasy) 
• telefón • TV • balkón, resp. terasa s prí-
jemným posedením • trezor  (za popla-
tok) 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou kvalitných švédskych 
stolov 

NÁŠ NÁZOR » kvalitné služ-
by, výborná poloha priamo 
pri slnečnej pláži letoviska Coral 
Bay a v neposlednom rade milý 
a profesionálny personál – to je 
hotel Corallia Beach, horúci tip 
na tohtoročnú nezabudnuteľnú 
dovolenku za jedinečnú cenu. 
Milovníkov vodných radovánok 
poteší nielen možnosť kúpania 
sa v priezračnom mori, ale i v za-
ujímavo členitých bazénoch so 
samostatným detským bazénom 
pre deti. Hotel je určený pre všet-
kých, ktorí hľadajú ideálnu dovo-
lenku a nespočetné množstvo 
vodných športových aktivít. 
www.coralliabeachhotel.com

Cenník > 404

2 dospelí od 722 €
od 361€

Coral Bay

Coral l ia  Beach SSSs

HOTEL
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POLOHA » nachádza sa priamo na jednej 
z najznámejších a najväčších pláži v Limas-
sole • 5 km od turistickej oblasti

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou  
a terasou • viacero reštaurácií so špecialitami 
zo všetkých kútov sveta (talianska, arabská, 
plody mora, medzinárodný bufet, americká...) 
• wifi  zdarma • lobby bar • dva vonkajšie ba-
zény, jeden s pool barom a druhý s tobo-
ganom a samostatným bazénom pre deti 
v tieni • vnútorný bazén • obchod so suve-
nírmi, oblečením a šperkami • tenisové kur-
ty, jacuzii, sauna a parný kúpeľ zdarma • Spa 
centrum (za príplatok) • bowling • herňa • 
multifunkčné ihrisko • fitnes centrum • po-
tápačské centrum • biliard • vodné športové 
aktivity na pláži 

UBYTOVANIE » komfortne zariade-

né 2 – lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky s výhľadom na more • rodinné 
izby (za príplatok) • klimatizácia • minibar 
(za príplatok) • telefón • sat TV • rádio • trezor • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, župany, sušič 
na vlasy a WC) • balkón • možnosť prípravy 
čaju a kávy na izbe

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy  a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátene nápojov • nealko-
holické a  alkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela • pestrá ponuka predje-
dál, hlavných jedál a dezertov • bohatý 
snack počas dňa • neskorý nočný snack 
• medzinárodné animácie pre deti i do-
spelých • detský miniklub • sauna, 
perličkový kúpeľ a jacuzzi • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a na pláži 
zdarma • zmrzlina

NÁŠ NÁZOR » päťhviezdičkový 
hotel ocenený prestížnym vy-

znamenaním za kvalitné služby all 
inclusive, výborná poloha na naj-
krajšej pláži, kulinárska domáca 
i medzinárodná kuchyňa a v nepo-
slednom rade milý personál - to je 
hotel St. Raphael Resort. Milovníkov 
vodných radovánok poteší nielen 
možnosť kúpania sa v priezračnom 
mori, ale i v zaujímavo členených 
bazénoch s barom a toboganom. 
Ojedinelý charakter celého rezortu 
umocňuje nádherná záhrada o roz-
lohe viac ako 43 hektárov, posky-

tujúca každému návštevníkovi 
príjemný relax a súkromie.  

www.raphael.com.cy

Cenník > 405 

Limassol

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 1.297 €
od 599€

St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOTEL
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POLOHA » priamo pri piesočnato -ka-
mienkovej pláži • od historického centra 
mesta Larnaky, v ktorom sa nachádzajú de-
likátne reštaurácie, obchody a kaviarne je 
vzdialený 7 km • pred hotelom je autobuso-
vá zástavka s pravidelnými spojmi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala so štýlovou 
recepciou • niekoľko reštaurácií a barov • 
obchod so suvenírmi • konferenčná miest-
nosť • vonkajší bazén • detský bazén • tera-
sa na slnenie • ležadlá a slnečníky zdarma 
• fitnes • salón krásy • miniklub • stolný te-
nis • šípky • kolky • wifi na recepcii zdarma, 
na izbe za poplatok 

UBYTOVANIE » komfortne zariadene 
2- lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
možnosť rodinných izieb s obsadením až 
4 dospelých a dieťaťa bez lôžka (za prípla-

tok) • izby s výhľadom na more (za príplatok) 
• balkón, resp. terasa • klimatizácia • telefón 
• malá chladnička • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a WC) • su-
šič na vlasy • sat TV • možnosť prípravy kávy 
a čaju na izbe • trezor (za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • veľký 
výber predjedál, hlavných jedál a dezer-
tov • lokálne alkoholické, nealkoholické 
a miešané nápoje v rámci prevádzko-
vých hodín jednotlivých barov v are-
áli hotela • pestré občerstvenie vo 
vybraných hodinách • bufet pre deti • 
zmrzlina • ležadlá a slnečníky zdarma • 
hotelový celodenný animačný program 
pre deti i dospelých • miniklub pre deti 
od 4 - 12 rokov

NÁŠ NÁZOR » Tento jedinečný 
hotel je dokonalým prázdnino-
vým domovom pre rodiny s deťmi 
ako aj pre páry. Animátori denne 
pripravujú zábavné show a súťaže 
pre malých, večer zas zabavia do-
spelých. Kvalitné služby, výborná 
poloha, krásna pláž, chutná a pes-
trá kuchyňa - to je  Princess Beach 
hotel, naša novinka a tip na tohto-
ročnú nezabudnuteľnú dovolen-
ku. Centrum Larnaky so svojim 
jachtovým prístavom ponúka 
množstvo historickým pamiatok 
ako aj krásnu prechádzku po pe-
šej zóne s množstvom reštaurácii, 
kaviarničiek a obchodov.
www. princessbeachhotel.com.cy

Cenník > 404

2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 1.186 €
od 494€

Larnaka

Princess Beach SSSSs

HOTEL
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POLOHA » nachádza sa v srdci známeho 
letoviska Ayia Napa a v pešej vzdialenosti 
od nákupných možností, reštaurácií a ba-
rov • jedinečné priezračné more s bezkon-
kurenčnou plážou s pozvoľným vstupom 
do mora je vzdialené od hotela len krátkou 
prechádzkou (cca 80m) okolo plážového 
baru • slnečníky a ležadlá na pláži (za po-
platok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • vonkajšia 
reštaurácia • pool bar s terasou • koktail bar 
• obchod so suvenírmi • slnečná terasa s le-
žadlami a slnečníkmi • vonkajší bazén • det-
ské ihrisko • posilňovňa • wellness centrum • 
wifi pripojenie • na pláži je k dispozícii množ-
stvo plážových a vodných športov

UBYTOVANIE » moderne zariadené 

2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky • možnosť rodinných izieb (za príplatok) • 
klimatizácia • telefón • TV • kúpeľňa s príslu-
šenstvom • sušič na vlasy • malá chladnička 
(za poplatok) • balkón • trezor (za popla-
tok) • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok) • wifi (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • tematické 
večere - cyperská, grécka, barbecue • 
zmrzlina • snacky vo vyhradených ho-
dinách v areáli hotela (pizza, toasty, 
burgery, cestoviny... ) • neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, 
miešaných a alkoholických nápojov 
v areáli hotela • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zdarma • hotelové animácie pre 
deti i dospelých

NÁŠ NÁZOR » kompletne zre-
konštruovaný moderný hotel si 

vám dovoľujeme v sezóne 2017 
predstaviť po prvý krát. Nachádza 
sa v nádhernom prostredí, priamo 
pri krásnej piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora, čo oce-
nia najmä rodiny s deťmi. Kvalitné 
služby hotela navodia nielen dobrý 
pocit a spokojnosť, ale dodajú tú 
správnu dávku energie, ktorou mô-
žete obohatiť svoje chvíle oddychu. 
Od centra živého letoviska kde je 
nespočetné množstvo kaviarní, 
barov, obchodov, rybích taverien 
a dovolenkových atrakcií je vzdiale-
ný len 5 minút prechádzkou. 

www.neliahotel.com

Cenník > 405

Ayia Napa

2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 1.215 €
od 558 €

Nelia  Beach SSSSs

HOTEL
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POLOHA » 8 km od mesta Kyrenia • 
priamo na nádhernej širokej piesočnatej 
pláži • 28 km od letiska Ercan • cca 80 km 
od letiska Larnaka • autobusové spojenie 
s mestečkom Kyrenia (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » nádherný hotelový kom-
plex pozostávajúci z hlavnej budovy, no-
vopostavenej časti Pine Court I a II a viliek 
roztrúsených v upravenej záhrade • prí-
jemná vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia s terasou • lobby bar (za popla-
tok) • plážový Beach bar (počas dňa a vo 
večerných hodinách vybrané nápoje zdar-
ma) • pool bar (za poplatok) • Aphrodite 
bar (za poplatok) • disco bar (za poplatok) 
• 2 a`la carte reštaurácie (za poplatok) • ba-
zénový komplex, obrovský novovybudo-
vaný aquapark (slnečníky a ležadlá zdarma) 

• vnútorný bazén • detský bazén • detské 
ihrisko • miniklub • lunapark (za poplatok) 
• turecké kúpele a wellness (za poplatok) • 
fitnescentrum • WiFi pripojenie • minimar-
ket • kaderníctvo • požičovňa áut • hotelo-
vý fotograf • kongresová hala •  amfiteáter • 
tenisové kurty (za poplatok) • plážový volej-
bal • stolný tenis • šipky • biliard (za popla-
tok) • kasíno 

UBYTOVANIE » luxusne a komfort-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 - 2 prísteliek v hlavnej budove alebo 
novovybudovanej časti Pine Court I a II • 
vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC a sušič vlasov) 
• centrálne riadená klimatizácia • trezor 
(zdarma) • satelitná TV • telefón • minibar ( 
za poplatok) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » luxusný 
hotelový komplex Acapulco 
Beach vás očarí svojou rozsiahlou 
a starostlivo udržiavanou záhradou, 
kde si môžete bezstarostne vychut-
návať príjemné letné prechádzky. 
Tím profesionálnych animátorov sa 
postará o to, aby ste sa ani na chvíľu 
nenudili a užívali si svoju dovolenku 
naplno a aktívne aj vďaka pestrému 
celodennému a večernému progra-
mu určenému všetkým vekovým 
kategóriám. Deti si určite prídu 
na svoje v priestrannom bazéno-
vom komplexe či v obrovskom 
novovybudovanom hotelovom 
aquaparku alebo lunaparku. Aca-
pulco Beach má však pripravený 
bohatý program nielen pre tých 
najmenších návštevníkov, ale aj 
pre dospelých v podobe lákavé-
ho hotelového kasína. Ak zatúžite 
po skutočnom relaxe a pokojnej 
atmosfére, čaká na vás wellness 
centrum, ktoré povzbudí vaše telo 
i dušu. V romantickom zálive je 
situovaná jedinečná široká hotelová 
pláž, ktorá vás bude rozmaznávať 
svojím jemným zlatistým pieskom.

www.acapulco.com.tr

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.165 €
od 533 €

Acapulco Beach SSSSSs

HOTEL

Cenník > 403

Kyrenia
Family Resort & Waterpark
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere servírované formou chutných 
a bohatých švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a nealkoho-
lických nápojov • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj podávané počas dňa a vo večer-
ných hodinách v plážovom Beach bare 
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazé-
noch a na pláži • animácie a miniklub aj 
v slovenskom jazyku • plážové osušky • 
novovybudovaný aquapark

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplnenie 
vašich letných dovolenkových chvíľ po-
čas mesiacov júl a august sa postarajú aj 
slovenskí animátori začlenení do animač-
ného tímu. Slnečné dni môžete stráviť pri 
športe a súťažiach, večer sa zabavíte pri te-
matických predstaveniach či na diskotéke. 
Aj o vaše ratolesti bude počas dňa posta-
rané, čarovné okamihy radosti zažijú s ani-
mátorom v detskom miniklube. pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » 8 km od mesta Famagus-
ta (ľahko dostupné kyvadlovou dopravou) 
• priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (plážový servis zdarma) • 
cca 50 km od letiska v Nikózii (letisko Ercan) 
• asi 80km od letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » areál pozostáva z hlavnej 
budovy, novovybudovanej časti Salamis 
Park a viliek umiestnených v okolí bazé-
na • priestranná vstupná hala s recepciou 
• WiFi  (v priestoroch lobby zdarma) • hlavná 
reštaurácia s terasou • lobby bar • pool bar  
• plážový bar • vonkajší bazén • detský ba-
zén • novovybudovaný aquapark • ležadlá, 
matrace, slnečníky a plážové osušky pri 
bazénoch a na pláži (zdarma) • konferenč-
né miestnosti • turecké kúpele • sauna • 
obchodná zóna • fotograf • kasíno • 2 te-
nisové kurty • stolný tenis • šach • billiard 

(za poplatok) • fitnescentrum • masáže 
(za poplatok) • detský miniklub • detské ih-
risko • amfiteáter • diskotéka 

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 - 2 prísteliek 
v hlavnej budove alebo v novovybudova-
nej časti Salamis Park • priestranné  2 - 3 
lôžkové vilky s možnosťou 1 až 2 prísteliek 
• klimatizácia • telefón • chladnička • SAT TV 
• trezor (zdarma) • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC) 
• sušič na vlasy • WiFi pripojenie • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • nealkoholic-
ké a miestne alkoholické nápoje počas 

NÁŠ NÁZOR » Salamis 
Bay Conti -  skutočná dovolen-
ková lahôdka aj pre najnáročnej-
ších klientov. Pôsobivý,  starostlivo 
udržiavaný areál rozprestierajúci 
sa na brehu priezračného mora 
v bezprostrednej blízkosti očarujú-
cej piesočnatej pláže vám dokáže, 
že ste si vybrali správne. Nechaj-
te sa rozmaznávať priateľským 
a ústretovým hotelovým personá-
lom, ako aj vynikajúcou kuchyňou 
ponúkajúcou chutné medziná-
rodné, ako aj cyperské špeciality. 
O vašu celodennú ako aj večernú 
zábavu sa postará profesionálny 
animačný tím, ktorého súčasťou 
je aj slovensky hovoriaci animá-
tor. Novovybudovaný aquapark, 
bazénový komplex, elegantne 
pôsobiace interiéry a komfortné 
izby, to sú len niektoré z predností 
tohto štýlového hotelového kom-
plexu. Neďaleké prístavné mesteč-
ko Famagusta má čo ponúknuť aj 
aktívnym dovolenkárom prahnú-
cim po spoznávaní bohatej histó-
rie ostrova. 

www.salamisbay-conti.com

2 dospelí + 2 deti do 7 rokovod 1.226 €
od 514 €

Salamis Bay Conti  SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 402

Famagusta
Family Resort & Waterpark
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dňa v lobby bare a plážovom bare • po-
dávanie ľahšieho občerstvenia počas 
vybraných hodín v areáli hotela • čaj, 
káva a koláčiky o piatej • ľahšie nočné 
občerstvenie • slnečníky, ležadlá a mat-
race pri bazéne a na pláži zdarma • 
plážové osušky • miniklub • novovybu-
dovaný aquapark • animačný program 
aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplnenie 
vašich dovolenkových chvíľ počas mesia-
cov júl a august sa postarajú aj slovenskí 
animátori začlenení do hotelového ani-
mačného tímu. Slnečné dni môžete stráviť 
pri športe a súťažiach (aerobik, vodné pólo, 
plážový volejbal), večer sa zabavíte pri te-
matických predstaveniach či na diskotéke. 
Aj o vaše ratolesti bude počas dňa posta-
rané, čarovné okamihy radosti a smiechu 
zažijú so slovenským animátorom v det-
skom miniklube. 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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BelekKemer
Antalya
Lara
Práve bohatá história a svetoznáme dejiny 
priniesli Antalyi slávu. Dnes je však hlavným 
centrom Tureckej riviéry na stredomor-
skom pobreží. Nachádza sa v južnej časti 
krajiny, na úpätí impozantného pohoria 
Taurus. Veľký prístav a medzinárodné letis-
ko sú dôvodmi pre neustály ruch v meste 
s nezameniteľnou atmosférou. V jej tesnej 
blízkosti sa nachádza obľúbené a stále viac 
vyhľadávané luxusné letovisko Lara, ktoré 
vás priláka svojimi nádhernými piesočnatý-
mi plážami a fantastickou polohou.

Belek je letovisko svetového mena a to 
nielen vďaka golfu. Vyrástlo priamo na po-
breží niekoľkokilometrovej piesočnatej 
pláže a tvoria ho prevažne honosné hote-
lové komplexy zasadené do udržiavaných 
exotických záhrad. Aktívni športovci z ce-
lého sveta sem prichádzajú ako do mekky 
golfu, aby si na zelených ihriskách sve-
tových parametrov zahrali a zároveň od-
dýchli. Odmeňte sa a navštívte v našom 
sprievode orientom dýchajúce letovisko 
plné relaxu i aktivít zároveň.

Pokojnejšie stredisko Kemer, citlivo za-
sadené do okolitej nádhernej scené-
rie pohoria Taurus a Národného parku 
Olymphos, lemované širokými piesoč-
natými plážami s drobnými kamienkami 
a s krištáľovo čistou vodou, vzdialené len 
45 km od letiska v Antalyi, ponúka prežitie 
kvalitnej rodinnej dovolenky. V tomto le-
tovisku s množstvom luxusných hotelo-
vých komplexov vybavených atraktívnymi 
aquaparkami prežijete vskutku neopako-
vateľné dovolenkové chvíle.

Reťaze zelených hôr, nekonečné stepi, úrodné nížiny plné citru-
sových plodov, bavlny, arašidov i banánov, slnkom zaliate piesočna-
té pláže s priezračným tyrkysovomodrým morom predstavia krajinu 
polmesiaca tak, ako ju nepoznáte.

Ponúkame vám fantastickú dovolenku v piatich letoviskách Tureckej 
riviéry: golfom preslávenom Beleku, veselým životom hýriacej Ala-
nyi, horúcom dovolenkovom raji s pohodovou tureckou atmosférou 
- Side, v pokojnejšom stredisku Kemer, či v kozmopolitnom meste 
Antalya - v luxusnom stredisku Lara. Nájdete tu rozprávkové hotelové 
areály s nádychom orientu poskytujúce vysokokvalitné služby, ktoré 
ocenia aj najnáročnejší klienti.

Tým, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru, táto krajina ponúka plné 
priehrštie výnimočných archeologických pamiatok, ktoré spozná-
te počas jedinečných fakultatívnych výletov s pestrým programom. 
Vďaka postaveniu CK Koala Tours, a.s. sme si istí, že nikde nenájdete 
výhodnejší pomer kvality a ceny ako u nás.

Turecko - krajina štyroch morí, dvoch 
kontinentov, symbol dvoch nábo-
ženstiev, dvoch rozličných kultúr. Táto 
zem dávnych sultánov sa podobá 
niekoľko storočí starému kelimskému 
kobercu, ktorého motívy žiariace vo 
všetkých farebných odtieňoch dozreli 
až do úplnej dokonalosti.

Minarety a mešity vedľa byzantských 
kostolíkov, ruiny dávnej antickej civili-
zácie, orientálny trh, či brušné taneč-
nice očaria vaše zmysly i srdcia. 

 rozloha 779 452 km2

 počet obyvateľov 75 000 000

 hlavné mesto Ankara

 mena turecká líra
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Side Alanya
Na južnom pobreží Turecka, asi 60 km vý-
chodne od Antalye, leží malebné a turista-
mi mimoriadne vyhľadávané antické mesto 
Side (v preklade „granátové jablko“). V blízkosti 
mesta sa tiahnu pomarančovníkové i citru-
sové háje a bavlníkové plantáže. Atmosféru 
Side si najlepšie vychutnáte pri prechádz-
kach krivoľakými uličkami starého mesta 
s ruinami antických pamiatok. Na svoje si 
prídu nielen milovníci kultúry, ale aj tí, kto-
rí hľadajú zábavu či oddych v miestnych 
baroch, reštauráciách alebo obchodíkoch 

s najrozmanitejším tovarom (kožené výrobky, 
oblečenie, suveníry, zlato, ručne tkané koberce 
či orientálne korenia). Na úzkom polostrove 
na vás čakajú veľkolepé hotelové komplexy 
s vysokou kvalitou služieb. Striedajú sa tu 
kvalitné päťhviezdičkové hotely s moderný-
mi rovnako kvalitnými prázdninovými kom-
plexami v kombinácii so zlatistými plážami 
mierne zvažujúcimi sa do mora, ktoré ocenia 
najmä rodiny s deťmi. Nechajte sa zlákať je-
dinečnou ponukou a prežite svoj dovolen-
kový sen v stredisku Side!

Alanya je jedným z najpopulárnejších le-
tovísk Tureckej riviéry, často nazývaným 
aj miestom s „tyrkysovým pobrežím“. Je 
situovaná pri fascinujúcom skalistom po-
lostrove vybiehajúcom do mora medzi 
dvoma piesočnatými plážami. Jednou 
z najznámejších pláží je zlatistá Kleopat-
rina pláž, ktorú daroval Markus Antonius 
milovanej Kleopatre a piesok dal údajne 
priviezť až z delty Nílu. Pravú tureckú at-
mosféru s nádychom orientu zažijete pri 
večerných romantických prechádzkach.

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 25° 30° 34° 35° 31° 27°

Teplota vody 20° 24° 25° 27° 25° 21°
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NÁŠ NÁZOR » na zlatistej pláži 
obmývanej priezračnou hladi-
nou Stredozemného mora našiel 
domov hotelový rezort Venezia 
Palace. Ako interiér, tak aj exteriér 
vás presvedčia o vyberanom vkuse, 
ktorý len podčiarkuje celkovú kvali-
tu a jedinečnosť tohto hotelového 
komplexu, pričom služby tej najvyš-
šej úrovne sú tu samozrejmosťou. 
Doprajte si luxus a prežite okúzľu-
júcu dovolenku v areáli, ktorému 
dominuje krásna záhrada plná 
exotických kvetov popretkávaná 
chodníčkami na zelenom koberci, 
plynule prechádzajúcom do sln-
kom zaliatej pláže.

www.veneziapalace.com.

POLOHA » unikátny hotelový komplex 
zasadený do udržiavanej záhrady • priamo 
na súkromnej hotelovej piesočnatej pláži 
(s pozvoľným vstupom do mora) v prestíž-
nom letovisku Lara - Kundu s možnosťou 
nákupných a zábavných možností • 15 km 
od letiska v Antalyi • 25 km od centra Anta-
lye (dostupné miestnou kyvadlovou dopra-
vou - dolmušmi) 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » okázalá vstupná hala s re-
cepciou a lobby barom s 24 hodinovým all 
inclusive servisom • WiFi pripojenie v lob-
by zdarma • hlavná reštaurácia s vonkajšou 
terasou • 3 a´la carte reštaurácie (talianska, 
rybia a brazílsko-argentínska) • 11 barov • 
rozsiahly bazénový komplex • detský ba-
zén • vnútorný bazén • vnútorný bazén pre 
deti • aquapark so šmykľavkami pre deti aj 
dospelých • SPA centrum (turecké kúpele 
a sauna zdarma, masáže, peeling a procedú-

ry za poplatok) • kaderníctvo (za poplatok) 
• zmenáreň • amfiteáter • fitness centrum 
• miniklub • konferenčné miestnosti • ob-
chodíky so suvenírmi • minimarket • celo-
denné a večerné medzinárodné animácie 
pre deti i dospelých • minidisko • 4 tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok) • stolný tenis 
• minifutbal • basketbal • aerobic • plážový 
volejbal • billiard • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • škola potápania (za popla-
tok) • živá hudba

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV 
• trezor (zdarma) • centrálna klimatizácia • 
minibar (denne dopĺňaný zdarma) • rých-
lovarná kanvica • telefón • WiFi pripojenie 
(zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou resp. vaňou, WC a sušič na vla-
sy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 412
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2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 1.205 €
od 553 €

Venezia Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara
De Luxe Resort & Spa



ko
al

a.
sk

261

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov, čerstvá pomarančová šťava 
počas raňajok • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané importované al-
koholické nápoje • detské menu v hlav-
nej reštaurácii • 3 a´la carte reštaurácie 
- rybia, talianska, brazílska (1x za pobyt 
zdarma) • 24 hodinový all inclusive ser-
vis v lobby bare • pestré občerstvenie 
počas celého dňa v areáli hotela • čaj, 
káva a koláčiky podávané v popolud-
ňajších hodinách • zmrzlina • turecké 
placky • ľahšie nočné občerstvenie • mi-
nibar (v hotelovej izbe, dopĺňaný den-
ne) • medzinárodné animácie pre deti 
aj dospelých počas celého dňa a pestrý 
večerný program • miniklub • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky pri 
bazéne a na pláži

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » sme radi, že 
do našej ponuky opäť patrí luxus-
ný "high end" all inclusive hotelový 
rezort nachádzajúci sa na nádher-
nej piesočnatej pláži. V starostlivo 
udržiavanom areáli obklopenom 
exotickou zeleňou nájdete komplex 
bazénov a reštaurácií ponúkajúcich 
medzinárodné kulinárske lahôdky 
a to všetko za prítomnosti profesio-
nálneho personálu, ktorý vám dodá 
pocit výnimočnosti. Tento komplex, 
ktorý prešiel rozsiahlou rekonštruk-
coiu izieb a reštaurácie, odporú-
čame aj najnáročnejším klientom. 
Užite si luxusnú dovolenku plnú 
nezabudnuteľných zážitkov.

www.ichotels.com.tr

POLOHA » hotelový areál plný zelene, 
rozprestierajúci sa priamo na krásnej pie-
sočnatej pláži (vhodná pre rodiny s deťmi) 
ocenenou Modrou vlajkou • v luxusnom 
letovisku Lara - Kundu • 15 km od letiska • 
25 km od centra Antalye (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou )

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » luxusný hotelový kom-
plex vsadený do nádherne udržiavanej tro-
pickej záhrady • hotelová hala s recepciou • 
WiFi pripojenie (v celom areáli i na izbe zdar-
ma) • internetová kaviareň (30 min. denne 
zdarma) • novozrekonštruovaná hlavná 
reštaurácia s terasou a výhľadom na záhra-
du • Lobby bar • Vitamin bar • Aloha beach 
bar • Disko bar • Sunset snack bar • Pool bar 
1 • Pool bar 2 • IC Cafe s kvalitnou kávou • 
6 a´la carte reštaurácií (talianska, japonská, 
sushi , mexická, turecká a rybia - za popla-
tok, nutná rezervácia vopred) • detský ba-

zén • 5 vonkajších bazénov (z toho 1 bazén 
s toboganmi) • masáže a beauty centrum 
(za poplatok) • jacuzzi • sauna • turecké kú-
pele • nákupná zóna • fitness centrum • 
obchodíky so suvenírmi, kožou a plážo-
vým oblečením • miniklub Kids World (ih-
risko, vzdelávacie centrum a detské kino) • 
minidisko • konferenčná miestnosť • TV 
miestnosť • tenisové kurty (osvetlenie za po-
platok) • squash • stolný tenis • minigolf • 
vodné pólo • aerobic • boccia • šipky • plá-
žový volejbal • požičovňa vodných športov 
(za poplatok) • karaoke • živá hudba

UBYTOVANIE » elegantné novozrekon-
štruované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 
2 prísteliek • satelitný TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný 
vodou, nealkoholickými nápojmi a pivom) • 
telefón • WiFi pripojenie (zdarma) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením 

Cenník > 412
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 1.311 €
od 606 €

IC Green Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara
De Luxe Resort & Spa
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

"HIGH END" ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých a chutných švédskych stolov 
vrátane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané importované alko-
holické nápoje • detské a vegetariánske 
menu v hlavnej reštaurácii • 24 hodino-
vý all inclusive servis v lobby bare • čer-
stvé ovocné šťavy vo Vitamín bare • pestré 
občerstvenie a snacky počas celého dňa 
v areáli hotela i na pláži • čaj, kvalitná káva, 
koláčiky a sladké pečivo podávané v ho-
telovej cukrárni • zmrzlina • ľahšie nočné 
občerstvenie a snacky • minibar (dopĺňaný 
denne vodou, nealkoholickými nápojmi a pi-
vom) • medzinárodné hotelové animácie 
pre deti i dospelých • detský miniklub • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a osušky pri ba-
zéne a na pláži • WiFi pripojenie pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » na brehu priezrač-
ného tyrkysového mora nájde-
te honosne pôsobiaci hotelový 
areál patriaci do renomovanej siete 
DELPHIN Hotels & Resorts. Celý 
tento nádherne riešený a očarujúci 
hotelový komplex je umiestnený 
v krásnej a starostlivo udržiavanej 
exotickej záhrade, priamo na sln-
kom zaliatej pláži. Tí najlepší majstri 
kuchári, komfort exteriéru a interié-
ru, nespočetné množstvo zábavy, 
nádherné prírodné zázemie na po-
breží Stredozemného mora a množ-
stvo doplnkových služieb robia 
z tohto architektonického skvostu 
to pravé dovolenkové miesto. 

www.delphinhotel.com

POLOHA » luxusný hotelový komplex 
nachádzajúci sa priamo na súkromnej 
piesočnatej hotelovej pláži s prímesou ka-
mienkov • 20 km od centra Antalye s pes-
trou ponukou nákupných a zábavných 
možností, v časti Lara • 11 km od medzi-
národného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » honosná vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • WiFi v lobby 
(zdarma) • hlavná reštaurácia s terasou • 
8 a´la carte reštaurácií • 6 barov • nočný 
klub • vnútorný bazén • 2 vonkajšie bazé-
ny • detský bazén • vyhrievaný vnútorný 
bazén • aquapark s toboganmi a šmykľav-
kami • herňa • turecké kúpele • sauna • 
wellness a beauty centrum (za poplatok) 
• fitness centrum • obchodíky • lunapark 
• kino • miniklub • tenisový kurt • stolný 
tenis • biliard a bowling (za poplatok) • 
boccia • šipky • aerobic • plážový volejbal • 

windsurfing • škola potápania • medziná-
rodné hotelové animácie

UBYTOVANIE » luxusné 2-lôžkové izby 
s 1 až 2 prístelkami • vlastné príslušen-
stvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vla-
sy) • klimatizácia • telefón • trezor (zdarma) 
• minibar • WiFi v celom areáli i na izbe 
zdarma • SAT TV • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne a niektoré impor-
tované alkoholické a nealkoholické 
nápoje • občerstvenie počas celého 
dňa • polnočné občerstvenie • detské 
a vegetariánske menu • minibar v izbe 
• medzinárodné animácie • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži 

Cenník > 413S
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2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 1.813 €
od 857 €

Delphin Imperial SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara
Resort & Spa
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Kemer

POLOHA » nádherný hotelový areál kon-
čí priamo pri súkromnej piesočnatej pláži 
pri vstupe do mora premiešanej kamien-
kami (slnečníky, ležadlá a plážovné osušky 
zdarma) • cca 5 km od letoviska Kemer • asi 
50 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » okázalá vstupná hala s re-
cepciou • hlavná reštaurácia • 4 a`la carte 
reštaurácie • 5 barov • vnútorný bazén • 10 
vonkajších bazénov • aquapark • detský 
bazén • turecké kúpele • sauna • masáže 
a peeling (za poplatok) • obchodíky • kon-
ferenčná miestnosť • WiFi pripojenie v lob-
by zdarma • tenis • stolný tenis • basketbal • 
plážový volejbal • mini futbal • lukostreľba • 
aerobik • šipky • fitness centrum • hotelové 
animácie • živá hudba • miniklub

UBYTOVANIE » elegantné a s mimo-
riadnym vkusom zariadené 2-lôžkové izby 

s možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT TV • tre-
zor (zdarma) • klimatizácia • minibar (neal-
koholické nápoje a pivo dopĺňané denne) 
• varná kanvica • telefón • WiFi pripojenie 
(zdarma) • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a su-
šič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých a chutných švédskych stolov 
vrátane nápojov • lokálne a niektoré 
importované alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje • bohaté snacky a občerstve-
nie počas dňa • polnočné občerstvenie 
• zmrzlina • čaj, káva a koláčiky v poo-
bedňajších hodinách • minibar v izbe • 
medzinárodné hotelové animácie • 
miniklub • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži • 
WiFi internetové pripojenie 

NÁŠ NÁZOR » nezabudnuteľ-
ný pohľad na magické pohorie 

Taurus na jednej strane a na sma-
ragdové pobrežie Stredozemné-
ho mora na druhej strane - takýto 
pohľad vám ponúkame v exklu-
zívnom rezorte s profesionálnymi 
službami na najvyššej úrovni, ktorý 
prinášame ako novinku tohtoroč-
nej sezóny a už teraz vieme, že sa 
stane dovolenkovým rajom, ktorý 
budú naši najnáročnejší klienti vy-
hľadávať rok čo rok. Ide o komplex 
partiaci do elitnej hotelovej siete 
Sherwood Resorts & Hotels a prá-

vom ho radíme medzi hotely 
s prívlastkom - luxusné.

www.sherwoodhotels.com.tr
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Cenník > 413

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 1.447 €
od 674 €

Sherwood Club Kemer SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Resort & Spa
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » priam poetická 
panoráma majestátneho pohoria 
Taurus a záplava zelene v nádher-
nej hotelovej záhrade končiacej až 
na brehu Stredozemného mora sa 
stali domovom 4* hotela Sailor´s 
Beach Club, ktorý predstavujeme 
ako jednu z našich noviniek. Pria-
teľská atmosféra a pohostinnosť tu 
vytvárajú dovolenkový obraz, ktorý 
si podmaní snáď každého, a preto 
tento hotel odporúčame pre všetky 
vekové kategórie. Po opaľovaní sa 
na pláži pod horúcim tureckým sln-
kom si oddýchnite pod slnečníkom 
a večer si nenechajte ujsť návštevu 
obľúbeného letoviska Kemer.

www.sailorsbeachclub.com

POLOHA » areál so záhradou plnou ze-
lene ústi priamo na hotelovej piesočnatej 
pláži premiešanej drobnými kamienkami 
(slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
zdarma) • asi 8 km od centra mesta Kemer 
s nákupnými a zábavnými možnosťami • 
cca 55 km od letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » príjemný hotel pozo-
stávajúci zo 4 blokov a vstupnej haly s re-
cepciou • hlavná reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia • 3 bary • vonkajší bazén • bazén 
so šmykľavkami • vnútorný bazén • detský 
bazén • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne (zdarma) • turecké kúpele (masá-
že a peeling za poplatok) • sauna • detské 

ihrisko • detský miniklub • konferenčná 
miestnosť • obchodíky • WiFi pripoje-
nie v lobby (zdarma) • fitness • stolný 
tenis • tenis • basketbal • hotelové ani-

mácie • diskotéka • biliard (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne a komfort-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • 
satelitný TV • trezor (za poplatok) • mini-
bar (voda zdarma) • rýchlovarná kanvica • 
vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v hotelo-
vom areáli • poobedňajšie občerstvenie 
a snacky • zmrzlina • čaj, káva a koláči-
ky o piatej • ľahšie nočné občerstvenie 
• detský miniklub • hotelové animácie 
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky • WiFi pripojenie

Cenník > 408
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 875 €
od 388 €

Sai lor`s  Beach Club SSSSS

HOTEL

Kemer
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Kemer

POLOHA » priamo na piesočnatej pláži 
pri vstupe do mora premiešanej okruž-
liakmi • v pokojnejšej časti letoviska Bel-
dibi • cca  45 km od letiska v Antalyi • 
15 km od centra mesta Kemer

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostávajúci z dvojpodlažných viliek vsa-
dených do tropickej záhrady • hotelová 
hala s recepciou • WiFi (za poplatok) • 
hlavná reštaurácia s terasou • 4 bary • 2 
a´la carte reštaurácie • 2 tobogany • det-
ský bazén • vonkajší bazén • relaxačný 
bazén • masáže a beauty centrum (za po-
platok) • jacuzzi • sauna (za poplatok) • 
turecké kúpele • menšia nákupná zóna • 
fitness centrum • detské ihrisko • teniso-
vé kurty (osvetlenie za poplatok) • vodné 
pólo • aerobic • boccia • šipky • plážový 
volejbal • vodná gymnastika • basketbal • 
stolný tenis • TV miestnosť

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 
prísteliek • SAT-TV • trezor (za poplatok) 
• klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne 
vodou) • telefón • kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nealkoholických a miestnych 
alkoholických nápojov podávaných 
počas celého dňa • ľahšie občerstve-
nie a snacky počas vyhradených ho-
dín • podávanie ľahšieho nočného 
občerstvenia • hotelové animácie 
• detský miniklub • slneční-
ky, ležadlá, matrace pri bazé-
ne aj na pláži zdarma a plážové 
osušky za depozit 

NÁŠ NÁZOR » ak vyhľadávate 
pravú plážovú dovolenku, prijmite 

pozvanie na nezabudnuteľné prázd-
niny do hotela Champion Holiday 
Village. Nesmierne príjemným bude 
nielen kúpanie v priezračnom mori, 
ale aj relax v krásnej záhrade, ktorú 
pred slnečnými lúčmi chráni zápla-
va zelene. Čerešničkou na šľahačke 
vašej dovolenky budú prechádzky 
nádherným okolím hotela. Kemer 
vás uchváti neobvyklou scenériou 
svojich hôr. Prekrásne zákutia tejto 
časti Tureckej rivéry v kombinácii 
s kvalitnými službami tohto luxusné-

ho hotelového komplexu sú záru-
kou dokonalého oddychu.

www.championholiday.com.tr
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Cenník > 410

2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 971 €
od 436 €

Champion Hol iday Vi l lage SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Resort & Spa
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T U R E C K O

POLOHA » priamo pri doširoka sa tiah-
nucej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom (vhodné pre rodiny s deťmi) • 
v pokojnej časti prestížneho strediska 
Belek s bohatými nákupnými a zábavný-
mi možnosťami (ľahko dostupné dolmuš-
mi) • cca 800 metrov od centra Beleku • 
30  km od letiska a kozmopolitného mes-
ta Antalya

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelový komplex sa 
skladá z hlavnej budovy a z priľahlých vi-
liek vkusne zasadených do čarovnej 
exotickej záhrady • priestranná vstupná 
hala s posedením • recepcia • lobby bar 
s terasou • novozrekonštruovaná hlavná 
reštaurácia s terasou • 4 a´la carte reštau-
rácie (talianska,turecká, rybia, barbecue 
- za poplatok) • nákupné centrum • kader-
níctvo • bazénový komplex s toboganmi 

a šmykľavkami • vnútorný bazén • detský 
bazén • detské ihrisko • terasa so slneč-
níkmi a ležadlami • pool bar • snack bar 
• beach bar • diskotéka • mini bufet pre 
deti • jacuzzi • turecké kúpele, parný kú-
peľ, sauna, masáže (za poplatok) • well-
nes centrum • miniklub (pre deti od 4 - 11 
r.) a klub pre teenagerov počas hlavných 
letných prázdnin • amfiteáter • obchod 
so suvenírmi • WiFi pripojenie v areáli 
hotela (zdarma) • tenisové kurty • fitness 
centrum • basketbal • vodné pólo • aqua 
gymnastika • aerobik • stolný tenis • mi-
nigolf • plážový volejbal • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • biliard (za popla-
tok) • futbal

UBYTOVANIE » novozrekonštruo-
vané a vkusne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
v hlavnej budove • klimatizácia • telefón 
• minibar (denne dopĺňaný vodou, nealko-
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2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokovod 1.283 €
od 592 €

Belconti  Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek

NÁŠ NÁZOR » v exkluzívnom 
letovisku Belek, známom najmä 
vďaka unikátnym golfovým ihris-
kám, vyrástol prekrásny hotelový 
komplex, ktorý zaslúžene dávame 
už niekoľko sezón do vašej pozor-
nosti. Presvedčenie o správnosti 
voľby tohto miesta za cieľ dovolen-
kovej cesty podčiarkne i vynikajúca 
kuchyňa domácich a zahraničných 
majstrov. Mnohí z vás sa práve 
po ochutnávke týchto delikátnych 
špecialít radi oddajú slnečným 
lúčom s pohľadom na tyrkysovú 
hladinu Stredozemného mora. 
Široká ponuka športových a dopln-
kových služieb, nádherná záhrada 
s dostatkom súkromia a fascinujú-
cim bazénovým areálom, prekrásne 
a luxusne zariadené izby a príjemný 
personál radia hotel do kategórie 
luxusných dovoleniek. Pestrá paleta 
voľnočasových aktivít poteší bez-
pochyby všetky vekové kategórie 
dovolenkárov, ktorí toto všetko 
objavia v tesnej blízkosti do diaľky sa 
tiahnucej krásnej piesočnatej pláže.

www.belconti.com

Cenník > 412
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holickými nápojmi a pivom) • satelitný TV 
• trezor • vlastné príslušenstvo (vaňa, resp. 
sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón s po-
sedením • WiFi pripojenie (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické, lokálne alko-
holické a vybrané importované alko-
holické nápoje • pestré občerstvenie 
a snacky počas celého dňa • zmrzlina 
• turecké placky • koláčiky, čaj, káva • 
ľahšie nočné občerstvenie • slneční-
ky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
pri bazéne a na pláži • WiFi pripoje-
nie • medzinárodné animácie pre deti 
i dospelých 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » ďalším výni-
močným rezortom, ktorý si iste 
získa vašu priazeň, je úchvatný 
hotel IC Santai. Elegancia interié-
ru, chutná mediteránska kuchyňa, 
jedinečná ponuka služieb a nes-
mierna pohostinnosť sú prísľubom 
príjemného pobytu. Tento hotel 
je vďaka svojmu vybaveniu ako 
aj tímu skvelých animátorov ako 
stvorený pre rodiny s deťmi, ktoré 
tu nájdu skutočný raj. Hotel IC San-
tai, ktorý patrí do siete kvalitných 
hotelov International Comfort, je 
tým pravým prázdninovým do-
movom, ktorý svojich hostí prijme 
vždy s otvorenou náručou. 

www.ichotels.com.tr

POLOHA » novozrekonštruovaný hotel 
nachádzajúci sa priamo na súkromnej pie-
sočnatej pláži ocenenej Modrou vlajkou 
za čistotu (vhodné aj pre rodiny s deťmi a ne-
plavcov) • v letovisku Belek • 30 km od letiska 
v Antalyi • 40 km od centra kozmopolitné-
ho mesta Antalya s nákupnými a zábavný-
mi možnosťami (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou - dolmušmi)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vkusne zariadená, 
priestranná hotelová hala s recepciou 
a zmenárňou • WiFi pripojenie v celom are-
áli (zdarma) • hlavná reštaurácia s terasou 
• Lobby bar (24 hodín zdarma) • Swim up 
bar • Sunset snack bar na pláži s vynikajú-
cou kávou • Vitamin bar • Pocoloco Disco 
bar • 5 a´la carte reštaurácií - turecká, rybia, 
talianska, ázijská, mexická (extra platba, nut-
ná rezervácia vopred) • prekrásny bazénový 
komplex • detský bazén s vodným svetom • 

detská vodný park s množstvtom striekajú-
cich atrakcií • rozsiahly nový aquapark • ani-
mačný klub s množstvom atrakcií pre deti 
všetkých vekových kategórií • Play Station 
room (zdarma) • 3 kinosály pre deti (zdarma) 
• masáže a Lilium beauty centrum (za popla-
tok) • jacuzzi (za poplatok) • sauna • turecké 
kúpele • tenisový kurt (osvetlenie za popla-
tok) • fitness centrum • obchodíky • amfiteá-
ter • kaderníctvo (za poplatok) • konferenčná 
miestnosť • prenájom áut (za poplatok) 

UBYTOVANIE » vkusne zariadené, 
priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 až 2 prísteliek • SAT TV • trezor (zdarma) • 
centrálne riadená klimatizácia • minibar (do-
pĺňaný denne vodou, pivom a nealkoholický-
mi nápojmi) • telefón • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón s posedením • WiFi 
v celom areáli (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 411
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 1.215 €
od 558 €

IC Santai SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek
Family Resort & Spa
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a miestnych alkoho-
lických nápojov • detské menu • nealko-
holické, miestne alkoholické a niektoré 
importované alkoholické nápoje počas 
celého dňa v areáli hotela a na pláži • 
ľahšie občerstvenie počas celého dňa • 
ľahšie nočné občerstvenie • 24 hodi-
nový all inclusive servis v Lobby bare • 
minibar (dopĺňaný denne nealkoholic-
kými nápojmi, pivom a vodou) • medzi-
národné hotelové animácie pre deti aj 
dospelých počas dňa i večer organizo-
vané profesionálnymi animátormi • Nico 
miniklub (pre deti vo veku 4 - 7 rokov) • 
midiklub (pre deti vo veku 8 - 12 rokov) • 
herňa s počítačovými hrami • 3 kinosá-
ly pre deti • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne a na hotelovej pláži 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » pokiaľ vo vašich 
dovolenkových predstavách 
vidíte luxus, pokoj, harmóniu 
a relax v rozprávkovom prostre-
dí na brehu tyrkysového mora, 
s radosťou vám ich splníme. Našli 
sme pre vás to pravé miesto, 
hotelový komplex Spice Resort 
v svetoznámom stredisku Belek. 
Táto nádherná prázdninová oáza 
s bezchybnou symbiózou mi-
moriadne kvalitného ubytovania 
a excelentných služieb je zárukou 
maximálnej spokojnosti aj tých 
najnáročnejších z vás. Vitajte v re-
zidencii 21. storočia, kde sa sen 
stáva skutočnosťou.

www.spice.com.tr

POLOHA » rozprávkový areál hotela 
ústi priamo na širokej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora, vhod-
nej pre rodiny s deťmi (slečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma) • plá-
žové hotelové mólo • približne 2 km 
od centra Beleku s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou, takzva-
nými dolmušmi) • cca 35 km od medzi-
národného letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » honosná vstupná hala 
s recepciou a posedením v lobby • WiFi 
internetové pripojenie v lobby (zdar-
ma) • hlavná hotelová reštaurácia s te-
rasou • 5 barov • 4 a´la carte reštaurácie 
(za poplatok, nutná rezervácia vopred) • 
vonkajší bazénový komplex • aquapark 
• detský bazén • vnútorný bazén • turec-
ké kúpele (masáže a peeling za popla-

tok) • jacuzzi • obchodíky • amfiteáter • 
konferenčné miestnosti • detské ihris-
ko • detský miniklub (pre deti vo veku 4 
- 12 rokov) • tenisové kurty (osvetlenie 
a požičanie rakiet za poplatok) • fitness 
centrum • plážový volejbal • basketbal • 
stolný tenis • biliard (za poplatok) • dis-
kotéka • ponuka motorových a bez-
motorových vodných športov na pláži 
(za poplatok) • požičovňa áut (za popla-
tok) • stráženie detí (za poplatok)

UBYTOVANIE » luxusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • satelitný TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar (nealkoholické 
nápoje a pivo dopĺňané denne) • telefón 
• WiFi internetové pripojenie • vlastné 
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchovým kútom, WC a sušič 
na vlasy) • balkón respektíve terasa s po-
sedením

Cenník > 413 

S
S

S
S

S
S

 
Sp

ic
e 

Re
so

rt

2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 1.447 €
od 674 €

Spice Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek
Hotel & Spa
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • lokálne 
a niektoré importované alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podáva-
né v areáli hotela i na pláži • bohaté 
snacky a občerstvenie vo vyhrade-
ných hodínách počas dňa • ľahšie 
polnočné občerstvenie • zmrzlina • 
čaj, káva a koláčiky v poobedňajších 
hodinách • minibar v izbe • medzi-
národné hotelové animácie pre deti 
i dospelých • detský miniklub (pre 
deti vo veku 4 - 12 rokov) • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky pri 
bazéne aj na pláži • WiFi internetové 
pripojenie

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » nesmierne prí-
jemný areál v podobe dovolen-
kovej dedinky, kde sú prázdninové 
vilky roztrúsene v záhrade plnej 
bazénov a voňavých kvetov. Bez-
prostredná blízkosť čarokrásnej 
rieky, po ktorej vás výletná loď 
dopraví priamo na slnkom zalia-
tu piesočnatú pláž, robí z tohto 
miesta to pravé, kde zažijete tento 
rok vašu dovolenku plnú zážitkov 
a dobrodružstva. Moderné vybave-
nie, široký rozsah kvalitných služieb 
a prekrásna prírodná scenéria - 
taký je rezort River Garden Holiday 
Village, ktorý predstavujeme ako 
jednu z tohtoročných noviniek.

www.rivergardenbelek.com

POLOHA » prázdninová dedinka nachá-
dzajúca sa neďaleko od centra letoviska 
Belek • krásna piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora cca 2 km od rezortu (sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) 
• na pláž sa pohodlne dostanete plavbou 
po krásnej rieke, ktorá je v bezprostrednej 
blízkosti areálu (zvoz výletnou hotelovou 
loďou cca každých 30 minút ) • 30 km od 
letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » komplex pozostávajúci 
z budovy s recepciou a záhradných viliek • 
hlavná reštaurácia • a`la carte reštaurácia • 
pool bar • river bar • beach bar • vnútorný 
bazén • niekoľko vonkajších bazénov • to-

bogany • 2 detské bazény • detské ihrisko 
• turecké kúpele • sauna • obchodíky • 
WiFi pripojenie • tenisový kurt • fitness 
centrum • minigolf • stolný tenis • šip-

ky • hotelové animácie • miniklub

UBYTOVANIE » príjemné a priestran-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky v záhradných vilkách • SAT TV • trezor 
(zdarma) • klimatizácia • minibar (dopĺ-
ňaný vodou) • telefón • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón resp. terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • lokálne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela i na pláži • poobedňaj-
šie občersvenie a snacky • ľahšie pol-
nočné občerstvenie • turecké placky • 
čaj, káva, koláčiky v poobedňajších ho-
dinách • miniklub • hotelové animácie 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne a na pláži 

Cenník > 408
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 847 €
od 374 €

River Garden Holiday Village SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek
Resort & Spa
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Side

POLOHA » 150 m od krásnej hotelovej 
piesočnatej pláže pri vstupe do mora pre-
miešanej drobnými kamienkami • 4 km 
od strediska Manavgat • 7 km od historické-
ho mesta Side • 65 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • reštaurácia • 4 a´la carte reštaurácie 
(za poplatok) • 6 barov • 2 vonkajšie bazény 
so šmykľavkami a toboganmi (jeden s od-
delenou detskou časťou) • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazénoch a na pláži zdarma 
• konferenčná hala • nákupné centrum 
• detské ihrisko • 4 tenisové kurty • biliard 
(za poplatok) • stolný tenis • plážový volej-
bal • vodné športy na pláži (za poplatok) 
• diskotéka • amfiteáter • medzinárodné ani-
mácie • miniklub • turecké kúpele (sauna, 
masáže, peeling, jacuzzi za poplatok) • WiFi 
pripojenie v lobby (zdarma) a na izbách 
(za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • na vyžiadanie 
prepojené rodinné izby • klimatizácia • tele-
fón • SAT TV • minibar • trezor (za poplatok) 
• vlastné hygienické zariadenie (sprcha, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
chutných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v hotelovom 
areáli i na pláži • občerstvenie počas 
vyhradených hodín v areáli hotela 
i na pláži • čaj, káva a koláčiky o piatej 
• ľahšie nočné občerstvenie • minibar 
v hotelovej izbe (voda, nealkoholické 
nápoje, denne dopĺňaný) • hotelo-
vé animácie • miniklub • slneční-
ky, ležadlá, matrace a osušky pri 
bazéne aj na pláži 

NÁŠ NÁZOR » rozsiahly hotelo-
vý komplex, ktorého areál siaha až 

takmer na pláž, zaujme už na prvý po-
hľad svojou originálnou architektúrou 
a nádhernou exotickou záhradou. Blíz-
kosť krásnej piesočnatej pláže, krištá-
ľovo čistá voda a množstvo zábavy ho 
predurčujú na strávenie fantastickej 
rodinnej dovolenky. Tropické palmy, 
zelené trávniky, atraktívne záhradné 
jazierka či voňavé kvety, tvoria súčasť 
hotelovej záhrady, v ktorej budete 
počas dňa bezstarostne oddychovať 
alebo šantiť s deťmi vo vzrušujúcom 
vodnom svete plnom atrakcií. A večer, 
pri romantickom západe slnka, budete 
rozmaznávaní delikatesami miestnej 

i medzinárodnej kuchyne servírova-
nými priamo v záhrade.

www.grandprestige.com

G
rand Prestige 
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Cenník > 410

2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 971 €
od 436 €

Grand Prestige SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Spa & Waterpark
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2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 1.101 €
od 501€

POLOHA » exkluzívny novovybudovaný 
hotelový rezort v areáli hotelového komple-
xu Club Calimera Serra Palace • hotelový are-
ál končí priamo na brehu tyrkysového mora 
s piesočnatou plážou, pri vstupe s príme-
sou drobných kamienkou (slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky zdarma) • v pokoj-
nejšom letovisku Kizilot • asi 19 km od histo-
rického mesta Side s množstvom pamiatok 
či nákupných a zábavných možností (ľahko 
dostupné miestnou kyvadlovou dopravou, 
takzvanými dolmušmi • cca 60 km od medzi-
národného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstup-
ná hala s recepciou a posedením v lobby 
• hlavná hotelová reštaurácia • 3 a´la carte 
reštaurácie • 7 barov • 4 vonkajšie bazény • 
aquapark • relaxačný bazén • detský bazén 

s vodným svetom • vnútorný bazén • turecké 
kúpele a sauna zdarma • masáže a procedú-
ry (za poplatok) • čistiareň (za poplatok) • WiFi 
v lobby, pri bazéne a na pláži • menšia ob-
chodná zóna • tenisové kurty • stolný tenis • 
plážový volejbal • futbalové ihrisko • minigolf 
• aerobik • fitness centrum • biliard (za popla-
tok) • vodné športy (za poplatok) • miniklub • 
detské ihrisko

UBYTOVANIE » luxusné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • priestran-
né rodinné izby (na vyžiadanie) • klimatizá-
cia • telefón • minibar • satelitný TV • trezor 
• vlastné hygienické príslušenstvo (sprcha, 
respektíve vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón, 
respektíve terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 

NÁŠ NÁZOR » roz-
právková záhrada posiata kvetmi 
a palmami sa stala domovom mi-
moriadne noblesného a luxusného 
päťhviezdičkového hotela LTI Serra 
Resort, ktorý vyrástol v areáli jedné-
ho z najobľúbenejších hotelových 
komplexov našej ponuky, hotela 
Club Calimera Serra Palace. Prísluš-
nosť do prestížnej hotelovej siete 
LTI nielen predurčuje stať sa doko-
nalým miestom dovolenky aj najná-
ročnejších klientov, ale je aj zárukou 
komplexnosti a vysokej úrovne všet-
kých poskytovaných služieb. Prijmite 
pozvanie do tohto prenádherného 
prostredia a zaručujeme vám unikát-
ny dovolenkový zážitok.

www.serraresort.com
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HOTELOVÝ KOMPLEX
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bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne alkoholické a nealkoho-
lické nápoje podávané v hoteli i na pláži 
• zmrzlina • pestré popoludňajšie snacky 
a občerstvenie • turecké placky • čaj, káva 
a koláčiky v popoludňajších hodinách • 
podávanie ľahšieho nočného občerstve-
nia • minibar v izbe (voda, pivo a neal-
koholické nápoje) • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky pri bazéne aj 
na pláži • medzinárodné hotelové animá-
cie pre deti i dospelých aj v slovenskom 
jazyku • miniklub (pre deti vo veku od 4 
do 12 rokov) • WiFi internetové pripoje-
nie v lobby, pri bazéne a na pláži 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » v letnej se-
zóne 2017, najmä počas letných prázdnin, 
si vám opäť dovoľujeme ponúknuť naše 
osvedčené hotelové animácie aj v sloven-
skom jazyku pre deti a dospelých pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 1.075€
od 488 €

POLOHA » rozprávkový hotelový komplex 
pozostávajúci z hlavnej budovy a viliek roz-
trúsených v krásnom hotelovom areáli • pria-
mo na brehu tyrkysového mora s vlastnou 
hotelovou piesočnatou plážou pri vstupe 
s prímesou drobných kamienkov (slneční-
ky, ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma) 
• v pokojnejšom letovisku Kizilot • iba 19 km 
od historického mesta Side s množstvom 
nákupných a zábavných možností (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi • cca 60 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstup-
ná hala s recepciou a posedením v lobby 
• hlavná reštaurácia aj s vonkajšou terasou 
• 3 a´la carte reštaurácie • 6 barov • 4 von-
kajšie bazény • aquapark • relaxačný bazén 
• detský bazén s vodným svetom • vnútor-

ný bazén • turecké kúpele a sauna zdarma • 
masáže a procedúry (za poplatok) • čistiareň 
(za poplatok) • WiFi v lobby, pri bazéne a plá-
ži (zdarma) • menšia obchodná zóna • teni-
sové kurty • stolný tenis • plážový volejbal • 
futbalové ihrisko • minigolf • aerobik • fitness 
centrum • biliard (za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok) • miniklub • detské ihrisko

UBYTOVANIE » vkusné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • mi-
nibar • SAT TV • trezor • vlastné hygienické 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne alkoholické a nealkoho-

NÁŠ NÁZOR » v čarov-
nej záhrade priamo pri morskom 
brehu vyrástla typická ukážka vku-
su, komfortu a elegancie, orientom 
dýchajúci hotelový komplex Club 
Calimera Serra Palace, ktorý prešiel 
rozsiahlou rekonštrukciou areálu s no-
vovybudovaným aquaparkom. Do-
prajte si luxus i nadštandardné služby 
a vaše očakávania budú splnené 
do najmenšieho detailu. Hotel pred-
určený na prežitie dovolenky snov 
s vysokou úrovňou služieb, s boha-
tým animačným a športovým progra-
mom odporúčame predovšetkým 
náročnejším klientom a rodinám 
s deťmi, ktorí v tomto úžasnom rezor-
te prežijú skutočnú dovolenku snov.

www.serrapalace.com.tr
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lické nápoje podávané v hoteli i na pláži • 
detské menu v hlavnej hotelovej reštau-
rácii • zmrzlina • pestré popoludňajšie 
snacky a občerstvenie • turecké placky 
• čaj, káva a koláčiky v popoludňajších 
hodinách • ľahšie nočné občerstvenie • 
minibar v izbe (voda, pivo a nealkoholic-
ké nápoje) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých aj v slovenskom jazy-
ku • detský miniklub (pre deti vo veku 
4 - 12 rokov) • WiFi v lobby, pri bazéne 
a na pláži

KLUBOVÁ DOVOLENKA » v letnej se-
zóne 2017 si vám dovoľujeme na spestre-
nie vašich dovolenkových dní, najmä počas 
letných prázdnin, ponúknuť osvedčené ho-
telové animácie aj v slovenskom jazyku pre 
deti a dospelých pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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POLOHA » cca 200 m od prekrásnej 
širokej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora vhodnej pre rodi-
ny s deťmi (slnečníky, matrace, ležadlá 
a plážové osušky zdarma) • v letovisku 
Evrenseki-Side • iba 7 km od centra his-
torického mesta Side s nákupnými a zá-
bavnými možnosťami (ľahko dostupné 
miestnymi autobusmi, tzv. dolmušmi) 
•10 km od mesta Manavgat • cca 50 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » zrekonštruované prázd-
ninové vilky umiestnené uprostred pre-
krásnej hotelovej záhrady • vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia s tera-
sou • a´la carte reštaurácia • 3 bary (bar 
pri bazéne, plážový bar, Service bar) • ba-
zénový komplex • samostatný bazén s 3 
toboganmi a šmykľavkami • 2 detské 

bazény, jeden so šmykľavkami • turec-
ké kúpele (masáže a peeling za popla-
tok) • sauna • obchodíky • konferenčná 
miestnosť • WiFi na recepcii • 2 tenisové 
kurty • stolný tenis • volejbal • basketbal 
• fitness centrum • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • detské ihrisko • medziná-
rodné animácie aj v slovenskom jazyku

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (v prí-
pade obsadenia izby 4 osobami odporú-
čame rodinnú izbu - na vyžiadanie) • SAT 
TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia • 
minibar • telefón • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých a chutných švédskych 
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2 dospelí + 2 deti do 15 rokovod 940 €
od 371 €

PrimaSol  Serra Garden SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Side

NÁŠ NÁZOR » mimo-
riadne obľúbený a vyhľadávaný 
hotel, ktorý prešiel v roku 2013 
úplnou rekonštrukciou, aby vám 
v tejto sezóne znovu ponúkol svoje 
služby ako vynovený hotelový 
komplex PrimaSol Serra Garden. 
Samotný fakt, že hotel je pod tým 
istým manažmentom ako luxusný 
hotel Club Calimera Serra Palace 
svedčí o tom, že dovolenka v tomto 
kvalitnom areáli splní všetky vaše 
očakávania. Nechajte sa vtiahnuť 
do letnej atmosféry tohto prekrás-
neho hotelového komplexu a my 
vám zaručujeme, že tu prežijete 
nezabudnuteľnú dovolenku. 

www.primasolserragarden.com

Cenník > 408

Family Resort
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stolov vrátane nápojov • nealkoho-
lické a lokálne alkoholické nápoje 
podávané v areáli hotela aj na pláži 
• poobedňajšie občerstvenie vo vy-
hradených hodinách • ľahšie polnoč-
né občerstvenie • čaj, káva a koláčiky 
o piatej • minibar v izbe • medziná-
rodné hotelové animácie pre deti aj 
dospelých aj v slovenskom jazyku • 
detský miniklub (pre deti od 4 do 14 
rokov) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na plá-
ži (výmena osušiek za poplatok) • WiFi 
na recepcii (zdarma) 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » v letnej 
sezóne 2017 si vám dovoľujeme na spes-
trenie vášho aktívneho dovolenkového 
pobytu, počas prázdninových mesiacov, 
ponúknuť osvedčené hotelové animácie 
v sprievode slovenského animátora pre 
deti ako aj pre dospelých.

AK
TÍVNA

dovolenka

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke



282

T U R E C K O

POLOHA » areál exkluzívneho päť-
hviezdičkového hotelového komplexu 
končiaci priamo na nádhernej širo-
kej a dlhej piesočnatej pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdar-
ma) • hotelová pláž je ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu pláže i mora • v centre 
vyhľadávanej turistickej oblasti Çolakli • 
historické mesto Side s veľkým množ-
stvom nákupných a zábavných možnos-
tí je vzdialené iba 10 km (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. dol-
mušmi) • cca 50 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » veľkolepá a estetic-
ky zariadená vstupná hala s recepciou 
• 2 hlavné reštaurácie s terasami • 3 a´la 
carte reštaurácie • lobby bar s 24 hodi-

novým servisom • 5 barov • 2 kaviarne • 
vonkajší bazénový komplex (slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma) • vnú-
torný bazén • beauty centrum a kader-
níctvo (za poplatok) • sauna • turecké 
kúpele (masáže a peeling za poplatok) • 
nákupná zóna • amfiteáter • diskotéka 
• WiFi internetové pripojenie na recep-
cii a v lobby (zdarma) • fitness • plážový 
volejbal • stolný tenis • aerobic • vodná 
gymnastika • medzinárodné hotelové 
animácie • živá hudba • herňa • biliard 
(za poplatok) • bowling (za poplatok) • 
ponuka motorových a nemotorových 
vodných športov na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » elegantné a s veľkým 
vkusom zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • satelitný LCD TV 
• trezor • klimatizácia • minibar (zdar-
ma - denne dopĺňaný nealkoholickými 
nápojmi) • rýchlovarná kanvica • telefón 
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2 dospelí od 1.106 €
od 553 €

Alba Royal SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Side

 NÁŠ NÁZOR » mimoriadne pô-
sobivý dovolenkový rezort s bez-
chybnými službami a osobitým 
prístupom ku každému klientovi 
je zárukou strávenia výnimočných 
dovolenkových chvíľ. Hotel, ktorý 
je orientovaný na dospelú klien-
telu sa pre vás stane ideálnym 
miestom plným oddychu a relaxá-
cie. Dokonalosť tohto nevšedného 
miesta, ktoré pôsobí ako balzam 
na dušu, umocňuje prekrásna 
piesočnatá pláž hýriaca všetkými 
odtieňmi zlatistej farby. Všadep-
rítomná elegancia i prvotriedny 
komfort vás ubezpečia o správnos-
ti vášho výberu.

www.albahotels.com.tr

Cenník > 412

Relax & Spa
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• vlastné hygienické príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nealkoholických a miestnych 
alkoholických nápojov • nealkoho-
lické, miestne alkoholické a vybra-
né importované alkoholické nápoje 
podávané v areáli hotela i na pláži 
• bohatá ponuka občerstvenia počas 
celého dňa • čaj, káva, koláče, pala-
cinky • zmrzlina • turecké placky • ľah-
šie polnočné občerstvenie • minibar 
(denne dopĺňaný nealko nápojmi) • 
medzinárodné hotelové animácie • sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky pri 
bazéne aj na pláži

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » nemusíte ani 
zatvoriť oči, aby ste si v tomto 
nádhernom hotelovom komplexe 
pripadali ako v rozprávke. Jedinečné 
vybavenie, poloha a prekrásna pláž 
s jemným pieskom hotel predurčujú 
na to, aby sa stal dokonalým prázd-
ninovým domovom predovšetkým 
pre rodiny s deťmi. Navyše skutočne 
málokde nájdete takú pestrú ponu-
ku atrakcií pre najmenších ako práve 
v tomto hoteli. Je tu mnoho príjem-
ných miest pre detské radovánky 
- ihriská, bazény s toboganmi, ojedi-
nelá zoologická záhrada, miniklub 
a ďalšie atrakcie, nápadito roztrúse-
né po celom hotelovom areáli.

www.albahotels.com.tr 

POLOHA » priamo na nádhernej piesoč-
natej pláži s pozvoľným vstupom do mora, 
vhodnej pre rodiny s deťmi • v letovisku 
Çolakli v zóne luxusných hotelov • 10 km 
od Side • 50 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » úžasný hotelový komplex 
vsadený do prekrásneho a atraktívneho 
areálu s fantastickým bazénovým svetom 
s množstvom atrakcií • hotelová hala s re-
cepciou • hlavná reštaurácia s terasou • 6 
barov • 2 a´la carte reštaurácie • 2 veľké 
bazény, 1 z nich s aquaparkom • 2 detské 
bazény • vnútorný bazén • turecké kúpele 
• amfiteáter • detské ihrisko • miniklub • te-
nisové kurty • diskotéka • fitness centrum • 

aerobik • minigolf • plážový volejbal • bas-
ketbal • biliard • minizoo • minifutbal 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • priestranné 

rodinné izby určené pre 4 osoby • SAT TV 
• trezor (za poplatok) • klimatizácia • mini-
bar (dopĺňaný denne zdarma) • rýchlovarná 
kanvica • telefón • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľňa so vaňou, resp. sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela • 24 hodinový all inclusive v lob-
by bare • pestré občerstvenie a snacky 
vo vyhradených hodinách • zmrzlina • 
detské menu v hlavnej reštaurácii • ľah-
šie nočné občerstvenie • medzinárodné 
animácie pre deti i dospelých, miniklub 
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážo-
vé osušky pri bazéne a na pláži • WiFi 
v lobby (zdarma) 

Cenník > 410
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 1.009 €
od 455 €

Alba Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Side
Family Resort
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POLOHA » komfortný a obľúbený ho-
tel priamo na súkromnej piesočnatej 
hotelovej pláži • v letovisku Çolakli • cca 
10 km od mesta Side s antickými pamiat-
kami • 50 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderná hotelová hala 
s recepciou • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • 2 a´la carte reštaurácie • Lobby 
bar • Pool bar • Beach bar • Sunset beach 
bar • Disco bar • prekrásny bazénový kom-
plex s toboganmi • detský bazén • vnútor-
ný bazén • vodné hry • masáže a beauty 
centrum (za poplatok) • jacuzzi • sauna 
• turecké kúpele • tenisový kurt (osvetlenie 
za poplatok) • šipky • stolný futbal • fitness 
centrum • biliard • bowling (za poplatok) • 
nákupná zóna • amfiteáter • WiFi v lobby 
a na recepcii (zdarma) • na pláži široká po-
nuka vodných športov (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• priestranné rodinné izby určené pre 4 
osoby • SAT TV • trezor • centrálne riadená 
klimatizácia • minibar • rýchlovarná kanvi-
ca • telefón • vlastné hygienické príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC 
a sušičom na vlasy) • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje počas celého dňa • 
24 hodinový all inclusive v lobby bare 
• občerstvenie a snacky počas dňa • 
ľahšie nočné občerstvenie • medziná-
rodné hotelové animácie a detský 
miniklub • slnečníky, ležadlá, mat-
race a plážové osušky pri bazéne 
aj na pláži 

NÁŠ NÁZOR » malý dovolenko-
vý raj - aj takto môžeme charak-

terizovať tento skvelý komplex, 
ktorý je súčasťou ponuky prestíž-
nej hotelovej siete Alba Hotels. 
Úžasná poloha tohto luxusom 
dýchajúceho rezortu pri brehoch 
Stredozemného mora, nádherný 
areál poskytujúci všetko potrebné 
pre zábavu a oddych, elegantné 
ubytovanie, bohatý ultra all inclu-
sive program, neutíchajúca zába-
va, ústretový a ochotný personál 
a v neposlednom rade výnimočná 
kvalita všetkých hotelových slu-

žieb poskytujú záruku nezabud-
nuteľnej dovolenky.

www.albahotels.com.tr

Alba Q
ueen 
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Cenník > 411

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 1.035 €
od 468 €

Alba Queen SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Resort & Spa
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POLOHA » hotelový komplex vzdialený 
iba 150 m od piesočnatej hotelovej pláže, 
ktorá je starostlivo udržiavaná hotelovým 
personálom (slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma) • vo vyhľadáva-
nom stredisku Side • iba 1,5 km od sa-
motného historického centra mestečka 
Side • z hotela priamo do starobylého 
centra vedie krásna promenáda lemova-
ná reštauráciami, ktoré vás určite zlákajú 
k posedeniu pri káve počas vašich pre-
chádzok okolím • cca 50 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstup-
ná hala s recepciou a posedením • hlavná 
hotelová reštaurácia s vnútorným pose-
dením a vonkajšou terasou • 2 a´la carte 
reštaurácie (talianska a turecká, odporúča 
sa rezervácia vopred) • lobby bar • pool bar 

• disko bar • beach bar • snack bar • von-
kajší bazénový komplex • vnútorný bazén 
• detský bazén • 2 tobogany • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky zdarma 
(výmena osušiek za poplatok) • turecké kú-
pele a sauna (zdarma) • masáže a služby 
wellness centra (za poplatok) • salón krá-
sy (za poplatok) • obchodíky • miniklub • 
detské ihrisko • 2 konferenčné miestnosti 
• WiFi pripojenie v lobby zdarma • fitness 
centrum • stolný tenis • hracia miestnosť 
(biliard a počítačové hry za poplatok) • ae-
robik • šípky • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s 1 alebo 2 prístelkami • 
klimatizácia • satelitný TV • minibar (den-
ne dopĺňaný vodou) • trezor (za poplatok) • 
telefón • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením
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2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 957 €
od 429 €

Side Prenses SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Side

NÁŠ NÁZOR » aj tento rok sme 
pre vás zaradili do katalógu túto 
jedinečnú lahôdku v podobe hotelo-
vého rezortu Side Prenses Resort and 
Spa, ktorý ponúka skutočne úch-
vatný panoramatický výhľad na sta-
robylé mestečko Side. Ak zatúžite 
po relaxe, môžete sa nechať rozmaz-
návať v rozprávkovom wellnesse, 
zatiaľ čo tím skúsených animátorov 
sa postará o stopercentnú zábavu 
vašich detí. Všadeprítomná turecká 
pohostinnosť, skutočne kvalitné all 
inclusive služby a v neposledom 
rade i prekrásna piesočnatá pláž je 
zárukou prežitia nezabudnuteľnej 
dovolenky.

www.sideprenses.com.tr

Cenník > 409

Resort & Spa
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov • detské menu v hlavnej 
hotelovej reštaurácii • lokálne alko-
holické a nealkoholické nápoje počas 
celého dňa • podávanie ľahšieho ob-
čerstvenia a snackov počas vybraných 
hodín v areáli hotela • turecké placky 
• čaj, káva, koláčiky a sladké peči-
vo servírované v miestnej cukrárnič-
ke • podávanie ľahšieho polnočného 
občerstvenia • minibar v izbe (denne 
dopĺňaný vodou) • medzinárodné ho-
telové animácie pre deti i dospelých • 
detský miniklub (pre deti vo veku 4 až 
12 rokov) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
• WiFi internetové pripojenie v lobby pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » v tohtoročnej 
sezóne vám prinášame no-
vinku - príjemný a útulný hotel 
Nerton. Má vyhľadávanú polohu, 
len niekoľko minút pešej chôdze 
od historického centra Side s pra-
vou tureckou atmosférou a zá-
roveň len pár krokov od zlatistej 
pláže obmývanej Stredozemným 
morom. Priateľský, vždy ochotný 
personál, typická turecká pohos-
tinnosť či rodinná atmosféra tohto 
menšieho hotela, budú zárukou 
vašej spokojnosti. Ak k tomu 
pridáme večerné potulky starým 
mestom, vaša dovolenka sa stane 
nezabudnuteľnou.

www.nertonhotel.com.tr

POLOHA » útulný hotel s vynikajú-
cou polohou priamo pri piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • iba 15 mi-
nút chôdze od starobylého centra Side 
s množstvom nákupných a zábavných 
možností a pravou dovolenkovou atmo-
sférou • cca 50 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • Wifi internetové 
pripojenie na recepcii (za poplatok) • 
hlavná hotelová reštaurácia • 2 bary • 
vonkajší bazén • vnútorný bazén • det-
ský bazén so šmykľavkou • fitnes cen-
trum • turecké kúpele (masáže a peeling 
za poplatok) • kaderníctvo (za poplatok) 
• stolný tenis • šípky • biliard (za popla-
tok) • plážový volejbal • bocca • hotelo-
vé animácie • miniklub • široká ponuka 

vodných športov na pláži (za poplatok) • 
plážové osušky (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prí-
steliek (zrekonštruované izby za príplatok) 
• klimatizácia • telefón • satelitný TV • 
minibar (denne dopĺňaný vodou) • trezor 
(za poplatok) • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC, sušič na vlasy) • balkón 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a večere formou 
chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje v areáli hotela • 
čaj, káva a koláčiky v popoludňajších 
hodinách • ľahšie občerstvenie vo vy-
hradených hodinách počas dňa • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 

Cenník > 407

Side

2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 847 €
od 374 €

Nerton SSSSS

HOTEL
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Alanya

POLOHA » hotelový areál rozprestie-
rajúci sa priamo na nádhernej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
• v blízkosti letoviska Avsallar s možnos-
ťou návštevy obchodíkov so suvenírmi 
a orientálnym tovarom • 23 km od centra 
Alanye • 95 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotel nachádzajúci sa 
priamo na brehu Stredozemného mora, 
ktorého pláž sa pýši tým najjemnejším 
pieskom • príjemná hotelová hala s recep-
ciou • možnosť WiFi pripojenia v lobby 
(zdarma), na izbe (za poplatok) • hlavná 
vonkajšia reštaurácia • vnútorná reštau-
rácia • lobby bar • snack bar • a´la carte 
reštaurácia • vonkajší bazén • vnútorný 
bazén • masáže (za poplatok) • sauna • tu-
recké kúpele • obchodíky so suvenírmi, 
kožou a plážovým oblečením • detské 
ihrisko • detský miniklub • tenisový kurt • 

fitness centrum • plážový volejbal • stol-
ný tenis • biliard (za poplatok) • požičovňa 
vodných športov na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 
prísteliek • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • minibar • telefón • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nealkoholic-
kých a miestnych alkoholických nápojov 
v hotelovom areáli • ľahšie občerstvenie 
počas vybraných hodín v areáli hotela 
• čaj a káva o piatej • večerné občer-
stvenie • medzinárodné hotelové 
animácie • slnečníky, ležadlá, mat-
race a osušky pri bazéne a na pláži

NÁŠ NÁZOR » názov hotela verne 
vystihuje charakter tohto príjem-

ného dovolenkového sídla, ktorého 
areál sa rozkladá priamo na nád-
hernej širokej piesočnatej pláži. 
Pobrežie pred hotelom je nesmier-
ne krásne, pozvoľne sa zvažujúce, 
azúrové more je tu čisté a piesok 
jemný, a preto je pláž právom ozna-
čená Modrou vlajkou. Pobyt v tom-
to kúzelnom hoteli odporúčame 
milovníkom čarovných zákutí, slad-
kého ničnerobenia a vyznávačom 
pravej plážovej dovolenky. Prijmite 
naše pozvanie a príďte sa o kva-

litách tohto hotela presvedčiť 
osobne spolu s vašimi blízkymi.

www.askahotels.com

Aska Just in Beach 
S

S
S
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Cenník > 410

2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 971 €
od 436 €

Aska Just  in BeachSSSSSs

 HOTEL
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POLOHA » obľúbený hotelový kom-
plex priamo na širokej pláži • udržia-
vaná piesočnatá pláž s mólom, pri 
vstupe do mora premiešaná s drobný-
mi kamienkami a s pozvoľným vstupom 
do mora • v stredisku Okurcalar • cca 
25 km od turistického mestečka Manav-
gat (ľahko dostupné miestnou kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmušmi) • 35 km od cen-
tra letoviska Alanya vyhľadávaného tu-
ristami z celého sveta • 90 km od letiska 
v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » kulisou tohoto krásne-
ho a atraktívneho hotelového komplexu 
tvoreného hlavnou budovou, trojpo-
schodovými vilkami a novovybudo-
vanou časťou "Moonlight" sa stali vlny 
Stredozemného mora šumiace na udr-
žiavanej širokej pláži, z ktorej upravené 

chodníčky vedú priamo do hotelovej zá-
hrady plnej rôznorodých voľnočasových 
aktivít • honosná vstupná hala s príjem-
ným posedením v prítomnosti úchvatnej 
zelene starostlivo zasadenej do hote-
lového interiéru • WiFi v lobby zdarma 
• recepcia so zmenárňou • hlavná reštau-
rácia s terasou • 4 a´la carte reštaurácie 
(turecká, čínska, talianska , rybia - potreb-
ná rezervácia vopred) • 4 hotelové bary 
(Beach Waffle bar, Rose bar, Tulipe bar, 
Disco bar) • 2 vonkajšie bazény, jeden 
s toboganmi • detský bazén • vnútorný 
bazén • turecké kúpele (masáže za popla-
tok) • detské ihrisko • detský miniklub • 
nákupné centrum - zlatníctvo, kaderníc-
tvo, minimarket, obchodík so suvenírmi • 
wellness centrum (za poplatok)

UBYTOVANIE » príjemné 2-lôžkové 
izby s 1 alebo 2 prístelkami • priestranné 
rodinné izby určené pre 4 osoby (spál-
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2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 879 €
od 390 €

Just iniano Park Conti SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

NÁŠ NÁZOR » fantastický kom-
plex päťhviezdičkového hotela si 
vás zaručene získa hneď pri pr-
vom kontakte s ním. Prijmite naše 
pozvanie a vychutnajte si plnými 
dúškami horúce lúče južanské-
ho slnka na prekrásnej hotelovej 
pláži. Rozsiahly areál hotela ponúka 
nielen voľnosť pohybu po udržiava-
ných trávnikoch nádhernej záhrady, 
ale i detský miniklub, či najrôznejšie 
animácie pod vedením medziná-
rodného animačného tímu. Pobyt 
v hoteli odporúčame pre všetky 
vekové kategórie dovolenkárov. Je 
aj ideálnym tipom na prežitie dlho 
očakávanej rodinnej dovolenky.

www.justinianohotels.com

Cenník > 409
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ňa s 2 lôžkami, miestnosť s 2 prístelkami - 
za príplatok, na vyžiadanie) • klimatizácia 
• minibar • satelitný TV • vlastné hygie-
nické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy ) • telefón • trezor (za po-
platok) • balkón 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy, večere 
formou chutných švédskych stolov 
vrátane nápojov v hlavnej reštaurá-
cii s terasou • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané po-
čas dňa • ľahšie denné občerstvenie 
a snacky • čaj, káva a koláčiky • nočné 
občerstvenie • medzinárodné hotelo-
vé animácie pre deti aj dospelých • sl-
nečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 
aj na pláži (plážové osušky za vratný 
depozit) 

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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NÁŠ NÁZOR » hotelový kom-
plex vybudovaný priamo 
na brehu Stredozemného mora 
v spoločnosti očarujúcej vlast-
nej piesočnatej pláže. V záhrade 
plnej kvetov a omamných vôní, 
v symbióze s bazénmi a tobo-
ganmi, majestátne stoja hotelové 
vilky tohto areálu, ktoré ponúkajú 
svojim hosťom príjemné útočisko 
pred horúcimi slnečnými lúčmi. 
Ruka v ruke tu kráča profesiona-
lita hotelového personálu s roz-
manitosťou doplnkových služieb 
a spolu vytvárajú garanciu kvalit-
nej letnej dovolenky pre všetky 
vekové kategórie.

www.justinianohotels.com

POLOHA » v pokojnom stredisku Okur-
calar • priamo pri piesočnatej pláži s prí-
mesou drobných kamienkov pri vstupe 
do mora (slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky zdarma) • 30 km od letoviska 
Alanya s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami (ľahko dostupné miestnymi auto-
busmi) • 90 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou ∙ hlavná hotelová reštaurácia ∙ a´la 
carte reštaurácia ∙ 4 bary ∙ 2 vonkajšie ba-
zény ∙ tobogány ∙ vnútorný bazén ∙ detský 
bazén ∙ slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne (zdarma) ∙ turecké kúpele ∙ ka-
derníctvo ∙ minimarket ∙ WiFi pripojenie 
v lobby (zdarma) ∙ plážový volejbal ∙ stolný 
tenis ∙ šipky ∙ fitness centrum∙ detské ihris-
ko ∙ detský miniklub ∙ hotelové animácie ∙ 
ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok)

UBYTOVANIE » vkusne zrekonštruo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek v záhradných vilkách alebo 
v novovybudovanom bloku Jasmín • ro-
dinné izby (na vyžiadanie) • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • trezor • minibar (napĺňa-
ný 1x týždenne) • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa - sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič vlasov) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov ∙ miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli ∙ ľahšie poobedňaj-
šie občerstvenie ∙ ľahšie nočné občer-
stvenie ∙ detský miniklub ∙ slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky ∙ 
WiFi internetové pripojenie v lobby ∙ 
hotelové animácie

Cenník > 407
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2 dospelí + 2 deti do 15 rokovod 946 €
od 374 €

Just iniano Club SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya
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Alanya

POLOHA » areál hotela ústi priamo pri 
piesočnatej pláži pri vstupe premiešanej 
kamienkami (slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma) • 30 km od ruš-
ného letoviska Alanya v pokojnejšej časti 
strediska Okurcalar • cca 90 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelo-
vá reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 4 
bary • vonkajší bazén • tobogány • detský 
bazén • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne (zdarma) • turecké kúpele (masá-
že a peeling za poplatok) • sauna • kader-
níctvo • minimarket a obchodíky • detské 
ihrisko • detský miniklub • WiFi v lobby 
(zdarma) • plážový volejbal • stolný tenis 
• šipky • aerobik • fitness centrum • me-
dzinárodné hotelové animácie • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderné a elegantné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
rodinné izby (na vyžiadanie) • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • trezor (zdarma) • mi-
nibar • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov ∙ miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli i na pláži ∙ ľahšie 
poobedňajšie občerstvenie ∙ čaj, káva 
a koláčiky o piatej ∙ ľahšie nočné ob-
čerstvenie ∙ detský miniklub ∙ slneční-
ky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
∙ WiFi internetové pripojenie v lobby ∙ 
medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých

NÁŠ NÁZOR » výnimočná záhra-
da, ktorá vo svojom fantastickom 

prostredí plnom zelene a kvalitných 
služieb vytvára pravú prázdnino-
vú atmosféru - práve tu na tomto 
mieste vyrástol nový 5* hotelový 
rezort Justiniano De Luxe. Cestičky 
lemované zeleňou vás dovedú až 
na slnkom zaliatu pláž, ktorú ob-
mývajú tyrkysové vlny mora, kde si 
môžete užiť dni plné oddychu a po-
hody. O spríjemnenie vášho poby-
tu sa postará hotelový animačný 
tím, ktorý má pre vás pripravených 
množstvo aktivít a svojim progra-
mom vykúzli úsmev na tvárach 
malých aj veľkých dovolenkárov.

www.justinianohotels.com

Justiniano D
e Luxe Resort 
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2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 915 €
od 408 €

Just iniano De Luxe Resort SSSSS

HOT.  KOMPLEX
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » predstavte si 
kulisu, v ktorej vody Stredozem-
ného mora jemne obmývajú brehy 
nádherného zálivu prechádzajúce-
ho do zelenej záhrady. Presne táto 
kulisa sa stala domovom prázdni-
nového rezortu Kemal Bay, ktorý 
predstavujeme ako jednu z našich 
noviniek. Tu, na tomto éterickom 
mieste budete hýčkaní komplex-
nými službami a pravou tureckou 
pohostinnosťou a to všetko v kom-
binácii s elegantným ubytovaním 
a rôznorodými voľnočasovými akti-
vitami. Nájdite si čas aj na návštevu 
neďalekej Alanye, centra turistic-
kého ruchu celého pobrežia.

www.atligroup.com

POLOHA » areál hotela plný paliem 
končí priamo v nádhernej zátoke s pie-
sočnatou plážou (slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky zdarma, výmena osušiek 
za poplatok) • iba 8 km od centra Alanye 
(ľahko dostupné miestnou dopravou) • cca 
110 km od letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » komplex so záhradou pl-
nou paliem v malebnej zátoke • vstupná 
hala s recepciou • hlavná hotelová reštau-
rácia • a´la carte reštaurácie • lobby bar • 
pool bar • plážový bar • vonkajší bazéno-
vý komplex • šmykľavky • detský bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne aj na pláži 
(zdarma) • turecké kúpele (masáže a pe-

eling za poplatok) • detské ihrisko • mi-
niklub • konferenčná miestnosť • WiFi 
pripojenie • fitness centrum • plážo-
vý volejbal • šipky • hotelové animá-

cie • amfiteáter • živá hudba

UBYTOVANIE » elegantne a moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • sa-
telitný TV • trezor (za poplatok) • minibar 
(dopĺňaný vodou) • rýchlovarná kanvica • 
WiFi pripojenie • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli i na pláži • ľahšie 
poobedňajšie snacky • čaj, káva a ko-
láčiky o piatej • ľahšie nočné občer-
stvenie • detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • hotelové animácie • WiFi in-
ternetové pripojenie

Cenník > 408
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 889 €
od 395 €

Kemal Bay SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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POLOHA » kvalitný hotel nachádzajú-
ci sa priamo na peknej piesočnatej pláži 
pri vsupe do mora premiešanej drobný-
mi kamienkami (slnečníky, ležadlá, mat-
race a plážové osušky zdarma) • cca 30 km 
od rušného centra Alanye s nákupnými 
a zábavnými možnosťami (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. dol-
mušmi) • približne 90 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderná vstupná ho-
telová hala s recepciou • hlavná reštau-
rácia aj s vonkajšou terasou • 3 a´la carte 
reštaurácie • 5 barov • vnútorný bazén • 
vonkajší bazén • detský bazén s tobogan-
mi • WiFi pripojenie (zdarma) • turecké 
kúpele • sauna • masáže a peeling (za po-
platok) • kaderníctvo • nákupná zóna • po-
žičovňa áut (za poplatok) • fitness centrum 
• diskotéka • stolný tenis • tenisové kurty • 

plážový volejbal • šípky • biliard (za popla-
tok) • vodné pólo • gymnastika • hotelové 
animácie • miniklub

UBYTOVANIE » elegantne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • minibar • telefón • vlastné 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a su-
šič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v areáli 
hotela • ľahšie popoludňajšie občer-
stvenie • ľahší polnočný snack • 
slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky • hotelové animácie 
pre deti aj dospelých • miniklub 

NÁŠ NÁZOR » svojou polohou 
priamo na krásnej piesočnato-ka-

mienkovej pláži je boutique hotel 
Galeri Resort predurčený na strá-
venie bezstarostných dní plných 
horúceho slnka, vody a nevšedných 
zážitkov. Miestom, kde sa začína od-
víjať letná zábava, je hotelový bazén 
s toboganmi a animačné pódium. 
Animátori vás vtiahnu do hry a pre-
budia športového ducha aj u tých, 
ktorí uprednostňujú leňošenie a sl-
nenie na pláži. Aktívne popoludnie 
môže pokračovať príjemnou pre-
chádzkou alebo návštevou miest-

neho bazáru plného obchodíkov 
s orientálnym tovarom.

www.galerihotel.com

G
aleri Resort 
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 889 €
od 395 €

Galer i  Resort SSSSS

HOTEL
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » v srdci letovis-
ka Oba, na rušnom predmestí 
Alanye s palmovou promenádou 
lemujúcou pláž, vyrástol moder-
ne zrekonštruovaný hotel Katya. 
Do svojich mimoriadne príjem-
ných priestorov pozýva najmä 
tých, ktorí preferujú rušnú dovo-
lenku spojenú s každodennými 
možnosťami nákupov a zábavy 
v žiarivom letovisku Alanya, a to 
všetko v kombinácii so sladkým 
leňošením na slnkom vyhriatej 
pláži. Nechajte sa zlákať aj ro-
mantickou večerou na terase 
hotela s výhľadom na Seldžuc-
kú pevnosť.

www.katyahotel.com

POLOHA » hotel delí od piesočna-
tej pláže pri vstupe do mora premieša-
nej drobnými kamienkami len miestna 
komunikácia (slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky zdarma) • pláž je s areálom ho-
tela spojená pohodlným podchodom 
• v menšom stredisku Oba • iba 3 km 
od centra letoviska Alanya • približne 
125 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • hlavná reštaurácia • 2 
a´la carte reštaurácie • niekoľko barov • 3 
vonkajšie bazény, 1 s toboganmi (slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky zdarma) • 
detský bazén • vnútorný bazén • turecké 

kúpele (masáže a peeling za poplatok) 
• sauna • salón krásy (za poplatok) 
• detské ihrisko • WiFi internetové 
pripojenie • stolný tenis • plážový 

volejbal • fitness centrum • šipky • lu-

kostreľba • boccia • biliard (za poplatok) • 
vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 
• telefón • minibar • rýchlovarná kanvica 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • WiFi (zdar-
ma) • kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v hotelovom areáli • ľahšie občerstve-
nie a snacky vo vyhradených hodi-
nách • čaj, káva a koláčiky o piatej 
• ľahšie nočné občerstvenie • hotelo-
vé animácie • miniklub • slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky

Cenník > 407
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2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokovod 775 €
od 338 €

Katya  SSSSS
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POLOHA » areál hotela končí priamo 
na 500 m dlhej piesočnatej Keykubátovej 
pláži (slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky zdarma) • iba 5 km od centra Alanye 
• 125 km od letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » prázdninový komplex 
vsadený do záhrady plnej zelene • vstup-
ná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 
2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdar-
ma) • 4 bary • 2 vonkajšie bazény • bazén 
so šmykľavkami • vnútorný bazén • detský 
bazén • slnečníky, ležadlá a matrace pri ba-
zéne (zdarma) • turecké kúpele (masáže 
a peeling za poplatok) • sauna • detské ih-
risko • miniklub • konferenčná miestnosť • 
WiFi pripojenie v lobby (zdarma) • fitness 
centrum • 3 tenisové kurty • stolný tenis • 
plážový volejbal • basketbal • aerobik • ho-
telové animácie • diskotéka • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 príste-
liek (v prípade obsadenia oboch prísteliek deťmi 
- izba s poschodovou posteľou) • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
minibar • rýchlovarná kanvica • WiFi pri-
pojenie • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli aj 
na pláži • poobedňajšie občerstvenie • 
turecké placky • čaj, káva a koláčiky • 
ľahšie nočné občerstvenie • minik-
lub • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky • hotelové ani-
mácie • WiFi

NÁŠ NÁZOR » nádherná záhra-
da plná zelene, ktorej chodníčky 

vás dovedú až na slnkom zaliatu 
Keykubátovu pláž sa stala miestom, 
kde vyrástol majestátny hotelo-
vý komplex Club Alantur, patriaci 
do radu mimoriadne kvalitných 5 
hviezdičkových hotelov tureckého 
pobrežia Stredozemného mora. 
My vám tento výnimočný produkt 
predstavujeme ako jednu z novi-
niek tohtoročnej sezóny a už teraz 
vieme, že o jeho prvotriednosti niet 
pochýb. Splňte si sen o ideálnej 
dovolenke na mieste, kde pôvab 

prostredia a služby najvyššej kvali-
ty nadobúdajú reálne rozmery. 

www.alantur.com.tr

Club Alantur 
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Cenník > 409

od 422 €
Club Alantur SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » príjemný menší 
hotel s jedinečnou polohou oproti 
známej Kleopatrinej pláži, od ktorej 
ho oddeľuje len pobrežná prome-
náda hýriaca farbami s množstvom 
barov, reštaurácií a obchodíkov, vám 
môže ponúknuť v rámci svojej triedy 
kvalitné služby a príjemný areál. Ten-
to obľúbený hotel s rodinnou atmo-
sférou uspokojí všetkých tých, ktorí 
sa rozhodnú stráviť svoju dovolenku 
pri pláži a zároveň v blízkosti centra 
zábavy za skvelú cenu. Hotel odpo-
rúčame klientom všetkých vekových 
kategórií, najmä však mladým ľu-
ďom a aktívnejším dovolenkárom.

www.melissa-hotel.net

POLOHA » obľúbený hotel v Alanyi 
s jedinečnou polohou len 30 m od pre-
krásnej Kleopatrinej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • pláž so zlatistým 
pieskom delí od hotela len pobrežná 
komunikácia (slnečníky, ležadlá a plážo-
vý bar za poplatok) • približne 15 minút 
pešej chôdze od centra Alanye, ktoré 
je bohaté na nočný život, s množstvom 
obchodíkov, reštaurácií, barov a kaviar-
ní (ľahko dostupné miestnymi autobus-
mi, tzv. dolmušmi alebo prechádzkou 
po pobrežnej promenáde) • 120 km 
od letiska v Antalyi 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » príjemná recepcia so 
zmenárňou • trezor na recepcii (za po-

platok) • hlavná hotelová reštaurá-
cia s terasou • 2 bary • internetový 
kútik (za poplatok) • vonkajší bazén 

• detský bazén (slnečníky a ležadlá 

zdarma) • sauna (za poplatok) • turecké 
kúpele (za poplatok) • masáže (za popla-
tok) • detské ihrisko • plážový volejbal • 
WiFi v lobby a pri bazéne (za poplatok)

UBYTOVANIE » príjemne a účelne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • te-
lefón • satelitný TV • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou chutných švédskych 
stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov • 
nealkoholické a miestne alkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli 
počas celého dňa • čaj a káva o pia-
tej • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne 

Cenník > 406
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2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokovod 699 €
od 300 €
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HOTEL

Alanya



299

Alanya

POLOHA » priamo na hlavnej prome-
náde letoviska Alanya • hotel je od nád-
hernej Kleopatrinej pláže vzdialený 
približne 90 m (slnečníky, ležadlá a plážový 
bar za poplatok) • cca 120 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » príjemný hotel pozostá-
vajúci zo 7 blokov prepojených mostík-
mi a bazénom • vstupná hala s recepciou 
• hlavná hotelová reštaurácia • lobby bar 
• terrace bar • pool bar • vonkajší bazén • 
vnútorný bazén • detský bazén • slneční-
ky, ležadlá a matrace pri bazéne (zdar-
ma) • turecké kúpele (masáže a peeling 
za poplatok) • sauna • wellness centrum • 
konferenčná miestnosť • WiFi pripojenie 
v lobby (zdarma) • fitness centrum • stolný 
tenis • detské ihrisko • miniklub • hotelo-
vé animácie • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderné a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • sa-
telitný TV • trezor (za poplatok) • minibar 
(dopĺňaný vodou) • rýchlovarná kanvica • 
WiFi pripojenie • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou boha-
tých švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areá-
li • ľahšie poobedňajšie občerstvenie 
a snacky • čaj, káva a koláčiky o piatej • 
ľahšie nočné občerstvenie • detský mi-
niklub • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne • plážové osušky • WiFi interne-
tové pripojenie

NÁŠ NÁZOR » s potešením 
vám predstavujeme jednu 

z našich noviniek v tohtoročnej 
letnej sezóne, kvalitný 4* hotel 
Tac Premier, ktorý vyrástol v srd-
ci letoviska Alanya a to priamo 
na dovolenkármi obľúbenej pro-
menáde plnej obchodov a zá-
bavných možností. Priam epická 
Kleopatrina pláž so svojim jem-
ným pieskom dovezeným údaj-
ne až z delty Nílu je iba na skok 
od hotela, čo z neho robí miesto 
s výnimočnou polohou. Hotel je 
však vyhľadávaný aj vďaka svojej 
vychýrenej tureckej pohostinnosti 
a vynikajúcim službám. 

www.tacpremierhotel.com

Tac Prem
ier 
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2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 767 €
od 334 €

Tac Premier SSSSs
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » zlatistá piesoč-
natá pláž, Seldžucká pevnosť, 
pirátska minulosť a súčastnosť 
turistami obľúbenej kozmopolit-
nej Alanye - toto všetko sú pred-
nosti hotela Kleopatra Güngör. 
Ak cestujete za zábavou, aktív-
nym životom letoviska a príjem-
ným pohodlím v kompaktnom 
hoteli s all inclusive službami, 
potom je Kleopatra Güngör tou 
správnou voľbou práve pre vás. 
Vďaka polohe odporúčame tento 
hotel aktívnejším dovolenká-
rom, ktorí si však radi oddýchnu 
na slnkom zaliatej prekrásnej Kle-
opatrinej pláži.

www.kleopatragungorhotel.com

POLOHA » mestský hotel nachádza-
júci sa iba 30 m od nádhernej piesoč-
natej Kleopatrinej pláže • táto úžasná 
pláž s pozvoľným vstupom do mora je 
od hotela oddelená iba miestnou ko-
munikáciou (slnečníky, ležadlá a plážo-
vý bar za poplatok) • len 10 minút pešej 
chôdze od centra kozmopolitnej Ala-
nye, ktorá je známa svojim mimoriadne 
atraktívnym denným aj nočným životom 
s množstvom zábavy, obchodov, barov, 
reštaurácií, kaviarní či typických turec-
kých bazárov s orientálnym tovarom • 
cca 120 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s pose-
dením • recepcia so zmenárňou • tre-
zor na recepcii (za poplatok) • hotelová 
reštaurácia • restaurant bar • vonkajší 
bazén (slnečníky, ležadlá a matrace zdar-

ma) • detský bazén • WiFi internetové 
pripojenie na recepcii zdarma • čistiareň 
(za poplatok) • stolové spoločenské hry • 
plážový volejbal • široká ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 respek-
tíve 2 prísteliek • klimatizácia • minibar • 
SAT TV • telefón • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľna s vaňou alebo sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje podá-
vané v hotelovom režime • káva, čaj 
a koláčiky o piatej • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne • WiFi v priesto-
roch recepcie zdarma

Cenník > 406
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 617 €
od 259 €

Kleopatra Güngör SSS

HOTEL

Alanya
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Alanya

POLOHA » príjemný rodinný hotel na-
chádzajúci sa iba 40 m od piesočnatej 
pláže pri vstupe do mora s prímesou ka-
mienkov (slnečníky a ležadlá za poplatok) 
• v turistickej časti Oba • pláž je od ho-
tela oddelená iba miestnou komuniká-
ciou (pohodlný podchod v blízkosti hotela) 
• približne 3 km od centra kozmopolit-
nej Alanye, známej svojim mimoriadne 
atraktívnym denným aj nočným životom 
(dlhá plážová promenáda pred hotelom 
vedúca popri pobreží až do centra Alanye) 
• cca 130 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » útulná vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • vnútorná ho-
telová reštaurácia s vonkajšou časťou • 
a´la carte reštaurácia • pool bar • bazén 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • detský ba-
zén • WiFi pripojenie v priestoroch lobby 

(zdarma) • hotelové animácie • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » pohodlne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 respektí-
ve 2 prísteliek • klimatizácia • satelitný TV 
• telefón • trezor • vlastné hygienické prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedním

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podáva-
né počas dňa v pool bare • káva, čaj 
a sladké pečivo (vo vyhradených poo-
bedňajších hodinách určených hote-
lom) • slnečníky a ležadlá pri bazéne • 
WiFi internetové pripojenie v priesto-
roch lobby

NÁŠ NÁZOR » dávame vám 
do pozornosti tento rodinný hotel 

Grand Atilla, ktorý si vás okrem pocti-
vých služieb získa aj svojou polohou 
- v blízkosti peknej pláže, kde je stre-
dozemné slniečko pripravené láskať 
vás svojimi lúčmi. Určite potešíme 
i milovníkov zábavy, tí si prídu na svo-
je vďaka blízkosti večne pulzujúceho 
centra zábavy v neďalekej Alanyi. Ak 
k tomu ešte pridáte chutnú tureckú 
kuchyňu a prívetivosť personálu, tak 
ste na tom správnom dovolenkovom 
mieste. Grand Atilla je ideálnou voľ-
bou pre mladých dovolenkárov, ktorí 
si chcú plnými dúškami vychutnávať 
jedno z najobľúbenejších miest v Tu-
recku za veľmi prijateľné ceny.

www.grandatillaotel.com.tr

G
rand Atilla 
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Cenník > 406

2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 631 €
od 266 €

Grand Ati l la SSS

HOTEL
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Prímorské mesto Sousse je tretie najväčšie 
mesto Tuniska. Odporúčame ho navští-
viť každému, kto si chce urobiť obrá-
zok o všetkých sférach tuniského života. 
V Sousse nájdete nielen jeho starú časť, 
Medinu s hradbami a pamiatkami, ale 
i výstavné moderné ulice. Skvelá kuchyňa 
a pekné pláže vytvorili pri meste vyhľadá-
vané prímorské stredisko s množstvom 
zábavy. Piesočnaté pláže sa tiahnu celé ki-
lometre na sever od mesta a to až k luxus-
nému prístavu Port El Kantaoui.

Utešené rybárske mestečko je charakteris-
tické bielymi budovami domov postave-
ných v tradičnom maurskom štýle, oblými 
kopulami mešít a štíhlymi minaretmi. 
Zvláštnou a tajomnou tradíciou mesteč-
ka je každodenný lov miestnych rybárov, 
keď ešte za mesačného svitu vyplávajú 
na svojich loďkách s lampášmi rozhodiť 
do temného mora svoje siete. Turistická 
zóna na pobreží Mahdie ponúka svojim 
návštevníkom jedny z najkrajších, doteraz 
nepreplnených pláží s jemným pieskom. 

 rozloha 163 610 km2

 počet obyvateľov 10 400 000

 hlavné mesto Tunis

 mena tuniský dinár

Krásne prístavné mesto s bohatou histó-
riou, ktoré sa nachádza v centrálnej časti 
Tuniska na okraji skalnatého polostrova. 
Z kedysi malého mestečka Monastiru sa 
postupne stalo jedno z najkrajších turis-
tických stredísk krajiny. Pôvodný ráz si za-
chovala iba časť Mediny - starého mesta. 
Pre turistov tu vyrástli hotelové komplexy, 
reštaurácie, kaviarne a obchodíky. Skanes 
sa zavďačí návštevníkom hľadajúcim krás-
ne piesočnaté pláže, ale i turistom, ktorí 
majú záujem pozrieť si historické pamiatky.

Monastir - 
Skanes SousseMahdia

Sme radi, že vám vieme ponúk-
nuť obľúbené hotely v turistic-
ky žiadaných letoviskách Mahdia, 
Monastir či v Port El Kantaoui. Hoci 
sa jedná o iný kontinent, za nece-
lé dve a pol hodiny lietadlom sa 
ocitnete v mieste s odlišnou tradí-
ciou a náboženstvom. Nájdete tu 
kľud na krásnych plážach s jemným 
pieskom, ale aj čarokrásne mestečká 
plné živej atmosféry, krivoľaké uličky 
presiaknuté vôňou jazmínu a mäto-
vého čaju.

Prívetivé pokojné more, dlhé pláže na brehu Stredozemného 
mora, príjemné hotely, mierne podnebie a stále zelené palmy. 
Tunisko má veľa vzrušujúcich kombinácií pre každý typ dovolen-
károv. Dobrodružnú povahu môže uspokojiť jazda do oblasti pie-
sočnatých presypov alebo prechádzka na chrbte ťavy. Tým, ktorí 
holdujú športu, určite neunikne možnosť využiť niektoré z plážo-
vých aktivít - windsurfing, plachtenie, vodné bicyklovanie, parasa-
iling alebo športové rybárčenie. Tunisko nie je len púštna krajina. 
Je to kraj slnka, odpočinku, exotickej kuchyne, arabskej kultúry 
s dlhou a bohatou históriou. Jej milovníci na ňu narazia na kaž-
dom kroku. Vďaka strategickej polohe sa tu od samého začiatku 
dejín striedali národy. Každá kultúra so sebou priniesla iné nábo-
ženstvo, nové prvky, vplyvy a zvyky, ktoré sa navzájom prelínali 
a vytvorili dnešnú originálnu tvár tuniskej mentality. Viete, že Tu-
nisko sa v gastronómii prezýva arabské Francúzsko? Táto rozpráv-
ková krajina Tisíc a jednej noci uspokojí aj najväčšieho labužníka. 
Nechajte sa nami presvedčiť a verte, že neoľutujete.

Hammamet

TUNIS

MonastirSkanes

Mahdia

Sousse
Port El Kantaoui
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Teplota vzduchu 26° 30° 32° 33° 29° 26°

Teplota vody 22° 24° 26° 26° 24° 22°

Pôvodne rybárske mestečko patrí k najob-
ľúbenejším kúpeľným mestám a turistic-
kým letoviskám v Tunisku. Delí sa na starú 
a novú časť zvanú Yasmine Hammamet. 
Stredisko charakterizuje vôňa jazmínu a po-
marančových kvietkov. Za kamennými 
hradbami sa rozkladá staré mesto - medina 
s nekonečnou pestrosťou obchodíkov. Mes-
tečko je obklopené hotelmi vybudovanými 
v maurskom štýle, medzi nimi sú záhrady 
plné oleandrov, jazmínu, veľkých kaktu-
sov.  Pobrežie lemuje široká piesočná pláž. 

Hammamet
Port El Kantaoui, alias tuniské Saint Tropez, sa 
nachádza asi 7 km severne od mesta Sousse. 
V centre moderného jachtového prístavu, 
postaveného v štýle francúzskej riviéry, si vy-
chutnáte posedenie v niektorej z kaviarni-
čiek či reštaurácií, poprechádzate sa uličkami 
s obchodíkmi, námestím a zábavnou zónou 
s aquaparkom. Je to luxusné letovisko, ktoré 
uspokojí aj náročnejších turistov. Milovníci 
golfu určite využijú atraktívne golfové ihrisko. 
Inak si rozhodne užite kúpanie a opaľovanie 
na krásnych širokých piesočných plážach. 

Port El Kantaoui
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POLOHA » priamo pri krásnej pie-
sočnatej pláži • 7 km od centra Mahdia 
• 45 km od letiska Monastir • najbližšie 
obchody sa nachádzajú vo vzdialenos-
ti 400 m

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex zaria-
dený v karibskom štýle sa skladá z hlav-
nej budovy a štyroch vedľajších budov 
• štýlová lobby s recepciou • zmenáreň • 
hlavná reštaurácia L´Hacieda s tematic-
kou kuchyňou • štyri a´la carte reštaurá-
cie (mexická, talianska, tuniská, indická) • 
pool bar Cayo Coco • beach bar Coconut 
• central bar Cohiba • Vitamin bar • Aqua 
bar • Cash bar • video hry • maurská ka-
viareň • krásny vonkajší bazén s oddele-
nou časťou pre deti • relaxačný bazén • 
aqua park s toboganmi • vnútorný bazén 
• detská zóna na hranie s futbalovým ih-

riskom • Beauty salón • obchod so suve-
nírmi • požičovňa áut • internetový kútik 
(za poplatok) • wi-fi na recepcii • trezor 
(za poplatok) • vonkajší amfiteáter • 4 te-
nisové kurty • petang • lukostreľba • šípky 
• stolný tenis • minigolf • biliard a elektro-
nické hry (za poplatok) plážový volejbal • 
wellness centrum (za poplatok) • fitness • 
stolný futbal, biliard, štvorkolky (za popla-
tok) • ležadlá a slnečníky zdarma • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » účelne a pohodl-
ne zariadené klimatizované 2-lôžko-
vé izby s možnosťou jednej prístelky • 
priestrannejšie rodinné izby v bunga-
lovoch (za príplatok) • sat TV • telefón • 
chladnička • trezor (za poplatok) • kúpeľ-
ňa s vaňou, sušičom na vlasy a WC • bal-
kón alebo terasa s posedením • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok)

 NÁŠ NÁZOR » prežite s nami 
dovolenku v krásnom veselom 
prázdninovom mestečku ležia-
com priamo na brehu mora, ktoré 
atmosférou, architektúrou i svo-
jím rytmom pripomína karibské 
dovolenkové ciele. Ponúkame vám 
pobyt v peknom areáli klubového 
hotela Caribbean World Mahdia. 
Jeho najväčšou devízou je výni-
močná poloha, nádherné pros-
tredie, skvelá klubová atmosféra 
a excelentná starostlivosť perso-
nálu. Tu sa budete cítiť skutočne 
výborne. Caribbean World Mahdia 
je malým dovolenkovým svetom 
so širokou ponukou doplnkových 
služieb. Je ideálnym miestom pre 
rodiny s deťmi, priateľov športu, 
zábavy a nádherných pláží. Jeho 
komplex pozostáva z hlavnej bu-
dovy a štyroch vedľajších budov. 
K zábave pozývajú dospelých i deti 
športoviská a atrakcie, ktoré náj-
dete na mnohých miestach jeho 
rozsiahleho areálu. Všade prítomná 
dovolenková atmosféra a súčasne 
pestrosť služieb prekonajú vaše 
očakávania. 

www.caribbeanworld.com.tn

Cenník > 415
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2 dospelí + 2 deti 12 až 14 rokovod 784 €
od 293 €

Caribbean World Mahdia SSSS

HOTEL

 MAHDIA
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • lokálne alkoho-
lické, miešané a nealkoholické nápoje 
v baroch hotela vo vybraných hodi-
nách • v beach bare pri pláži nealko-
holické nápoje a občerstvenie • v pool 
bare popoludňajšie snacky (sendviče, 
pizza, hranolky) • hotelový aquapark 
s toboganmi a šmykľavkami • hotelový 
celodenný animačný program pre deti 
i dospelých • 1x za pobyt večera v a´la 
carte reštauráciách (nutná rezervácia 
vopred) • slnečníky a ležadlá na pláži 
i pri bazéne zdarma (osušky za depozit) 
• miniklub • maurská kaviareň v popo-
ludňajších hodinách (káva, čaj)

AK
TÍVNA

dovolenka

pozrite si video o hoteli na našej internetovej stránke
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2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokovod 801 €
od 351€

LTI  Mahdia Beach  SSSSs

HOTEL

Mahdia

POLOHA » priamo na širokej piesočna-
tej pláži • cca 1 km od malého shopping 
centra a kaviarní • cca 4 km od centra 
Mahdie • od letiska Monastir 45 km 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná 
hala s recepciou a zmenárňou • hlavná 
reštaurácia SOFRA • a´la carte reštaurá-
cie: španielska LA TIENDA a talianska LA 
CASCATA • snack bar • diskotéka • pool 
bar • lobby bar • maurská kaviareň • det-
ský bar • wine bar • cocktail bar • spo-
ločenská miestnosť s TV • kaderníctvo • 
kiosk/ minimarket • veľký bazén • slneč-
níky a ležadlá zdarma • detský bazén • 
vnútorný bazén • miniklub • katamarán • 

potápačská škola • wi-fi v areáli hotela 
zdarma

UBYTOVANIE » štýlovo zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jed-

nej prístelky • možnosť rodinných izieb 
(za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV 
• kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC • 
sušič na vlasy • trezor (za poplatok) • bal-
kón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré aj 
neskoré raňajky, obedy a večere po-
dávané formou švédskych stolov • 
detský kútik v reštaurácii • počas dňa 
podávané občerstvenie • neobme-
dzené množstvo lokálnych nealkoho-
lických, miešaných a alkoholických 
nápojov v areáli hotela • nočné občer-
stvenie do skorého rána • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma 
• hotelové animácie a súťaže • minik-
lub • minigolf • plážové osušky a mat-
race zdarma • maurská kaviareň 

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne krásny 
hotel, ktorý sme pre vás v tomto pre-
stížnom stredisku pripravili, je miestom 
na skutočný oddych aj pre náročnejších 
klientov. Jeho ideálna poloha priamo 
na širokej atraktívnej pieskovej pláži 
ho priam predurčuje, aby ste sa i vy 
osobne presvedčili o jeho príjemnej 
atmosfére. Obzvlášť dobre sa tu môžu 
cítiť nielen rodiny s deťmi, ktorým ba-
zén a plytký vstup do mora poskytujú 
bezpečné miesto na detské radovánky, 
ale služby celého areálu ocenia hostia 
všetkých vekových kategórií. Všetko 
dohromady, spolu s priateľskou atmo-
sférou a dobrým animačným tímom 
tu vytvára vynikajúci predpoklad, aby 
sa toto miesto stalo cieľom vašej 
dovolenky. 

www.lti.de

Cenník > 416



307

Sentido El Borj M
ahdia 

S
S

S
s

2 dospelí + 1 dieťa až do 12 r.od 619 €
od 260 €

Sentido El  Borj  Mahdia SSSs

HOTEL

Mahdia 

POLOHA » pekný hotelový komplex sa 
nachádza priamo na krásnej piesočnatej 
pláž • hotel je vzdialený od mestečka Mahdia 
2 km • 100 m od barov, reštaurácii a nákup-
ných možností

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotelový komplex pozostá-
va z hlavného pavilónu a priľahlých budov 
• vstupná hala s recepciou a zmenárňou • 
hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • lob-
by bar • maurská kaviareň • pool bar • snack 
bar • beach bar • a´la carte reštaurácia • wifi 
na recepcii zdarma • obchod so suvenírmi 
• konferenčná miestnosť • hotel disponuje 
tromi bazénmi: dva bazény sú vonkajšie a je-
den krytý • detský bazén • detské ihrisko • fit-
nes • biliard • wellness centrum – hammam 
a turecké kúpele (za poplatok) • diskotéka • 
medzinárodné hotelové animácie • detský 
miniklub od 4 - 12 rokov • vonkajšie ihrisko 

a • stolný tenis • plážový volejbal • basketbal 
• šípky • lukostreľba • minigolf • petang • vod-
né športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • klimatizácia • telefón • 
TV • trezor na recepcii (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa a WC) • sušič na vlasy • 
balkón, resp. terasa • možnosť ubytovania ro-
dinné izby (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • počas dňa podávané 
ľahké občerstvenie • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch hotela 
vo vybraných hodinách • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži zdarma • ho-
telové animáce • miniklub 

NÁŠ NÁZOR » hotel Sentdio El 
Borj Mahdia nájdete v prekrásnom 

letovisku Mahdia s krásnymi plážami 
s bielym pieskom a pozvoľným vstu-
pom do mora. Rozmanitosť hotelovej 
ponuky je obsiahnutá v stravovacích 
a doplnkových službách ako kaderníc-
tvo, SPA centrum, hammam, masáže, ale 
aj v širokej škále animačných a športo-
vých aktivít v hoteli. Oddychu pri bazéne 
a sladkému ničnerobeniu tu konkuruje 
skvelá poloha priamo pri pláži a zároveň 
blízkosť letoviska Mahdia. Plážový hotel 
sa nachádza 2 km od centra Mahdie 
s nákupnými možnosťami, kde zažijete 
nefalšovanú kultúru Tuniska. Historickí 
zanietenci ocenia pevnosť Bjorn el Kabir 
s fascinujúcim výhľadom, či impozantnú 
bránu do pevnosti Skiffa el-Kahla. 

www.edenvillage.com.tn 

Cenník > 414 
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POLOHA » príjemný hotelový kom-
plex ústiaci priamo na krásnu piesočna-
tú pláž Stredozemného mora, vyrástol 
ako letná oáza pohody a relaxu • nachá-
dza sa v samotnom srdci turistickej ob-
lasti Sousse s nákupnými a zábavnými 
možnosťami • 20 km od letiska Monastir 
• 10 min. jazdy od golfového ihriska „El 
Kantaoui“

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • hlavná reštaurá-
cia „Oasis“ s bohatou medzinárodnou 
kuchyňou • a´la carte reštaurácia „Le 
Baron“ • snack bar • pool a beach bar • 
plážová reštaurácia • lobby bar • ame-
rican/cocktail bar • maurská kaviareň • 
diskotéka • kaderníctvo • vonkajší ba-
zén postavený v tvare hada sa nachá-
dza v krásnej záhrade a je spojený tromi 

mostíkmi • detský bazén • slnečníky 
a ležadlá zdarma • vnútorný bazén • sa-
lón krásy s kaderníctvom (za poplatok) • 
požičovňa áut • welness a spa centrum 
(za poplatok) • fitnes • sauna zdarma • 
wi-fi v priestoroch lobby zdarma • in-
ternet (za poplatok) • nákupná galéria • 
miniklub pre deti od 4 -10 rokov • krás-
ne bazény • medzinárodné animačné 
programy a hry pre deti i dospelých • ve-
černé predstavenia • sauna • nemotori-
zované vodné športy • stolný tenis

UBYTOVANIE » pekné 2-lôžkové izby 
v orientálnom štýle s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • te-
lefón • TV • kúpeľňa s príslušenstvom • 
trezor a chladnička na vyžiadanie (za po-
platok) • balkón, resp. terasa s pose-
dením • možnosť ubytovania v izbách 
s výhľadom na more (za príplatok) • ro-
dinné izby (za príplatok)

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že 
hotel Riadh Palm, ktorý predstavuje 
kombináciu kľudnej dovolenky a ve-
černej zábavy vám vieme ponúknuť 
v sezóne 2017. Počas dňa sa môžete 
zúčastniť animačných programov 
pre deti i dospelých. Večer je potom 
stvorený na prechádzky v moder-
nom centre Sousse. Cenovo výhodný 
rezort leží priamo na pláži s jemným 
pieskom. Individuálny a priateľský ser-
vis prispieva k neformálnej dovolen-
kovej atmosfére. V blízkosti je Medina, 
ktorá je vhodným miestom k nakupo-
vaniu či posedeniu v kaviarni alebo 
miestnych reštauráciách. Príjemne za-
riadené izby, piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodná pre 
deti, a tiež bohatý výber doplnkových 
aktivít slúžiacich na spestrenie letných 
dní, vás určite presvedčia o tom, že 
ste si svoju tohtoročnú dovolenku 
vybrali správne. Neváhajte teda ani 
chvíľu a nechajte nás a profesioná-
lov z hotela, aby sme sa spoločne 
postarali o vašu rodinnú dovolenko-
vú pohodu a krásne spomienky. Je 
ideálnym miestom pre rodiny s deťmi, 
priateľov športu, zábavy a nádherných 
pláží. 

www.hotelriadhpalms.com

Cenník > 415
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2 dospelí +  1 dieťa do 12 rokovod 697 €
od 299 €

 R iadh Palms SSSS

HOTEL

Sousse
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere podávané formou 
švédskych stolov vrátane nápojov, 
servírované sú jedlá tuniskej a medzi-
národnej kuchyne • neskoré raňajky 
• počas dňa podávané občerstvenie 
(pizza, cestoviny... ) • neobmedze-
né množstvo miestnych nealkoho-
lických, miešaných a alkoholických 
nápojov v areáli hotela • hotelový 
park s toboganmi a šmykľavkami • 1x 
večera v tematických reštauráciách: 
Tej Macal, Venezia, Sidi Bou, Pêcheur 
(nutná rezervácia vopred) • neskorá 
večera • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma • maurská kavia-
reň (káva, čaj a nealkoholické nápoje) 
• miniklub pre deti od 4 -10 rokov 
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T U N I S K O

POLOHA » hotelový areál končia-
ci priamo na nádhernej pláži s jem-
ným pieskom sa nachádza v hotelovej 
zóne vyhľadávaného strediska Sous-
se s možnosťou nákupov a zábavy • 
pláž je vhodná pre deti i neplavcov • 
25 km od letiska Monastir • 5 km od Port 
El Kantaoui - okúzľujúceho letoviska 
s atraktívnym jachtovým prístavom, bu-
tikmi, kaviarňami a vyhlásenými reštau-
ráciami 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » nádherný hotelový 
komplex pozostáva z hlavného pavilónu 
a priľahlých budov • elegantná vstupná 
hala s recepciou a zmenárňou • štýlová 
hlavná reštaurácia „Principal“• a´la carte 
reštaurácia „Bocca Beach“ • snack reštau-
rácia/bar pri pláži „La Sirene“ • snack 
reštaurácia/bar pri bazéne „Palmeraie “ 

• koktail bar • lobby bar Marhaba s wi-
-fi zdarma • bar Neptune • bar Tennis • 
maurská kaviareň • nočný klub • 2 bazé-
ny, z ktorých jeden má oddelenú časť 
pre deti • krytý bazén • tobogan • detské 
ihrisko • obchod so suvenírmi • 8 teni-
sových kurtov • minigolf • plážový volej-
bal • minifutbal • petang • vodné pólo • 
fitnes • squash • turecké kúpele • vodné 
športy (bezmotorové zdarma, motorové 
za príplatok)• miniklub

UBYTOVANIE » štýlovo a elegantne 
zariadené klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • priestrannej-
šie rodinné izby (za príplatok) • SAT TV 
• telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • 
chladnička • wi-fi na recepcii zdarma • 
balkón, resp. terasa s príjemným pose-
dením • trezor na recepcii • izby s výhľa-
dom na more (za príplatok)

NÁŠ NÁZOR » s radosťou vás 
privítajú v hoteli Marhaba Resort 
s neopakovateľnou rodinou atmo-
sférou, ktorý vás na prvý pohľad 
očarí. Zázemie tohto úžasného 
komplexu tvorí prekrásna záhrada 
s bazénmi, tobogany, rozprávko-
vé detské ihrisko či rôzne ďalšie 
atrakcie, ktoré môžete objavovať 
prechádzkami po prekrásnom ho-
telovom areáli, vhodnom pre všetky 
vekové kategórie. Predstavuje doko-
nalú kombináciu harmónie, štýlovej 
atmosféry, kvalitných služieb. V hote-
lovom komplexe je ihrisko, animátori 
organizujú celodenný program pre 
dospelých - cvičenie aerobiku, vod-
nopólové turnaje, športové zápole-
nie ale i tanečné zábavy a večerné 
show. Hotel sa nachádza priamo 
na promenáde a piesočnatej pláži. 
Je to výborná kombinácia plážovej 
a mestskej dovolenky, je tiež dob-
rým východiskovým bodom na vý-
lety do okolia. Sme presvedčení 
o tom, že sa tu budete cítiť príjemne. 
Práve preto sme ho zaradili do našej 
ponuky a veríme, že hotel splní vaše 
očakávania.

www.marhaba-resort.com

Cenník > 415
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2 dospelí + 2 deti 4 až 12 rokovod 836 €
od 319 €

Marhaba Resort  SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Sousse
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré aj 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane ná-
pojov, servírované sú jedlá tuniskej 
a medzinárodnej kuchyne • lokálne 
alkoholické, miešané a nealkoholické 
nápoje v rámci prevádzkových hodín 
podávané v areáli hotela • zmrzlina 
• v beach bare na pláži a v pool bare 
podávané snacky a nápoje • medzi-
národné hotelové animačné progra-
my pre deti i dospelých vám určite 
spríjemnia chvíle vášho oddychu 
a obohatia vaše dovolenkové dni 
smiechom, radosťou a dobrou ná-
ladou • slnečníky a ležadlá zdarma • 
miniklub • bezmotorové vodné špor-
ty na pláži 
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T U N I S K O

POLOHA » hotel je situovaný priamo 
na jednej z najkrajších piesočnatých plá-
ži s pozvoľným vstupom do mora vhod-
ná pred deti i neplavcov • cca 500 m 
od prístavu Port El Kantaoui s pešou zó-
nou, obchodmi, aquaparkom, zábavným 
parkom a obchodným centrom • 12 km 
od centra Sousse • v blízkosti golfového 
ihriska „El Kantaoui" 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná vstupná 
priestranná hala s recepciou a lobby ba-
rom • zmenáreň • hlavná reštaurácia Ven-
dôme • tematické reštaurácie: arabská, 
francúzska a mediteránska • lounge bar • 
pool bar • vonkajší bazén s dvoma víriv-
kami • detský bazén • vnútorný bazén • 
Thalassotherapy a Spa centrum s rôzny-
mi procedúrami (za poplatok) • fitness • 
slnečníky a ležadlá pri bazéna a na pláži 
zdarma • plážové osušky za vratný depo-

zit • kaderníctvo • obchody so suvenírmi 
• wifi zdarma • posilňovňa • stolný tenis 
• plážový volejbal • lukostreľba • boccia • 
tenisový kurt • vodná gymnastika • me-
dzinárodne hotelové animácie pre deti 
i dospelých • večerné programy a zá-
bavné show • miniklub • multifunkčné 
detské ihrisko • konferenčné miestnosti • 
bohatá ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok) 

UBYTOVANIE » luxusne zariadené 
klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • priestrannejšie ro-
dinné izby (za príplatok) • sat TV • telefón 
• trezor • malá chladnička • wifi na izbe 
zdarma • kúpeľňa s vaňou, oddelené WC 
• župan • sušič na vlasy • balkón, resp. te-
rasa s príjemným posedením • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

NÁŠ NÁZOR » tento novozre-
konštruovaný hotel v roku 2016 vás 
zaujme svojou architektúrou hneď 
pri vstupe. Je postavený v luxusnom 
štýle, ktorý na vás dolieha zo všetkých 
strán, či už si budete vychutnávať 
miestne špeciality v reštaurácii alebo 
svoj obľúbený drink v bare. Rozpre-
stiera sa len 10 minút pešej chôdze 
od centra malebného strediska Port 
El Kantaoui. Je krásnym a dokonalým 
prázdninovým domovom pre rodiny 
s deťmi. Pláž sa pozvoľne zvažuje, 
more je pekné a okolie hotelového 
komplexu je atraktívne. Kvalitné služ-
by tohto komplexu pocítite od prvej 
chvíle vašej dovolenky.

www.concorde-tunisia.com

Cenník > 416
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2 dospelí + 1dieťa do 12 rokovod 893€
od 397 €

Concorde Green Park Palace SSSSSs

HOTEL

Port El Kantaoui
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ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré aj 
neskoré raňajky, obedy a večere po-
dávané formou bohatých švédskych 
stolov • počas dňa podávané boha-
té občerstvenie • káva, čaj a koláčiky 
v poobednajších hodinách • neobme-
dzené množstvo lokálnych nealko-
holických a alkoholických nápojov 
v areáli hotela (minerálka, káva, čaj, 
čokoláda, džúsy, pivo, víno, likéry...) 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma • celodenné a ve-
černé hotelové animácie a súťaže pre 
deti i dospelých vám určite spríjem-
nia chvíle oddychu a obohatia vaše 
dovolenkové dni smiechom, radosťou 
a dobrou náladou • miniklub pre deti 
od 4 - 12 rokov • 1 x za pobyt máte 
nárok na večeru v a´la carte reštaurá-
ciach (nutná rezervácia vopred) • ho-
telový bazénový svet
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2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokovod 723 €
od 312€

Bel levue Park  SSSSs
HOTEL

Port El Kantaoui

POLOHA » priamo na širokej piesočnatej 
pláži • 2,2 km od prístavu Port El Kantaoui 
s obchodným centrom, kaviarňami a reštau-
ráciami • 23 km od letiska v Monastire • 6 km 
od atrakcie Friguia Park

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou, zmenárňou a lobby posede-
ním • hlavná reštaurácia • tuniská a´la carte 
reštaurácia Le Laurier • Le Jasmin bar s pano-
ramatickým výhľadom • maurská kaviareň • 
El Ambre lounge bar • pool bar a barbecue 
• detský bazén • krytý bazén • rozľahlý von-
kajší bazén • kaderníctvo • wellness centrum 
s hammamom, saunou, masážami (za po-
platok) • salón krásy (za poplatok) • obcho-
díky so suvenírmi • wifi v priestoroch lobby 
zdarma • konferenčné miestnosti • slnečná 
terasa • fitness • detské ihrisko • detské ihris-
ko • tenisový kurt • biliard • šípky • bowling • 
herňa • wellness centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE » vkusne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • priestrannejšie rodinné izby 
(za príplatok) • sat TV • telefón • trezor • malá 
chladnička • kúpeľňa, oddelené WC • sušič 
na vlasy • balkón, resp. terasa s príjemným 
posedením • možnosť izieb s výhľadom 
na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • lokálne alkoho-
lické, miešané a nealkoholické nápoje 
podávané v jednotlivých baroch v areáli 
hotela • snacky, káva a čaj vo vyhrade-
nom čase počas dňa • 1x za pobyt večera 
v a´la carte tuniskej reštaurácií (nutná 
rezervácia vopred) • slnečníky a ležadlá 
na pláži i pri bazéne zdarma • celoden-
né a večerné hotelové animácie pre deti 
i dospelých 

NÁŠ NÁZOR » čarovný hotel, ktorý 
sme pre vás v tomto prestížnom 
stredisku pripravili, je miestom na sku-
točný oddych aj pre stredne náročnej-
ších klientov. Je situovaný v jednom 
z najkrajších stredísk tuniského pobre-
žia Port El Kantaoui, popretkávaného 
obchodíkmi a neopakovateľnou atmo-
sférou, ktorú si jednoducho zamiluje-
te. Hotel ponúka oddych v prekrásnej 
zelenej záhrade s priamym výhľadom 
na more a možnosťou vychutnávania 
si slnečných lúčov pri bazéne, v spo-
ločnosti profesionálnych animátorov. 
Samozrejmosťou sú športové možnos-
ti, profesionálny personál a výborná 
kuchyňa ako aj medzinárodná kuchy-
ňa so špecialitami tuniskej a´la carte 
reštaurácie. 

www.koala.sk

Cenník > 415
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2 dospelí + 2 deti do 12 rokovod 744 €
od 273 €

Skanes Serai l SSSS

HOTEL

Monastir - Skanes

POLOHA » pri vlastnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá na pláži a pri bazéne zdarma, osušky 
za poplatok) • 6 km od Monastiru • krátky 
transfer z letiska Monastir • 15 km od Sousse

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantný 4- poschodo-
vý hotel • recepcia so zmenárňou • hlavná 
reštaurácia • a´la carte reštaurácie • reštau-
rácia pri pláži • hlavný bar • pool bar • beach 
bar • lobby bar • diskotéka • maurská kavia-
reň • 2 bazény • tenisové kurty (za poplatok) 
• miniklub • stolný tenis • videohry • petang 
• lukostreľba • futbal • aerobik • vodné pólo 
• Wellness & Spa centrum (za poplatok) • 
vírivka • vnútorný bazén • wi-fi na recep-
cii zdarma • nákupná arkáda so suvenírmi • 
bezmotorové vodné športy: kajak a vodný 
bicykel na pláži

UBYTOVANIE » 2 lôžkové izby s mož-

nosťou jednej prístelky • klimatizácia • tele-
fón • satelitná TV • chladnička (na vyžiadanie, 
za poplatok) • trezor (za poplatok) • sušič 
vlasov • kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC • balkón s posedením • izby s výhľa-
dom na more (za príplatok) • rodinné izby 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • neskoré raňajky • v reštaurá-
cií pri pláži nealkoholické nápoje a ob-
čerstvenie • káva, čaj, čokoláda, sladké 
pečivo vo vybraných hodinách • po-
poludňajší snack • lokálne alkoholic-
ké (destiláty a likéry) a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom reži-
me • miniklub • hotelové animácie • 
1 x za pobyt večera v a´la carte reštau-
ráciach (nutná rezervácia vopred) 

NÁŠ NÁZOR » typická architektú-
ra hotela, ktorá sa odráža na hladine 

bazéna, elegantné priestory presvetlené 
slnkom, izby lákajúce k odpočinku, ako 
aj priestranný areál upravenej zelenej 
záhrady doplnený o rozsiahly bazén dá-
vajú predpoklady pre strávenie peknej 
dovolenky. Tí z vás, ktorí vyhľadávajú 
kvalitné služby v kombinácii aktívne-
ho oddychu ale aj príjemné leňošenie 
spojené so zábavou, o ktorú sa postarajú 
profesionálni animátori, si určite prídu 
na svoje. Piesočnaté pláže s pozvoľným 
vstupom do mora ocenia hlavne rodiny 
s deťmi. Keďže dovolenka je aj o plnení 
snov a túžob, jedným z nich môže byť 
jedinečná a romantická večera pri zápa-
de slnka priamo na brehu Stredozemné-
ho mora.

www.skanes-serail.com

Cenník > 414 
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Makadi Bay

 rozloha 1 001 449 km2

 počet obyvateľov 80 355 036

 hlavné mesto Káhira

 mena egyptská libra

Turistický raj rozprestierajúci sa na pobreží 
Červeného mora očarí každého návštev-
níka svojou rozmanitosťou. V Dahare pre-
vláda typická egyptská atmosféra, nájdete 
tu množstvo bazárov a trhov, navštíviť 
môžete niektorú z mešít. Časť Sakkala vás 
uchváti pestrým výberom reštaurácií, ka-
viarní, barov a diskoték, rušným nočným 
životom. Nádych európskych letovísk má 
južné centrum, nachádzajúce sa v blízkos-
ti hotelových komplexov lemujúcich celú 
dĺžku morského pobrežia. 

Toto vyhľadávané letovisko svojím poko-
jom kontrastuje s pulzujúcim životom ne-
ďalekej Hurghady. V jeho menšom centre 
nájdete tradičné obchodíky so suvenírmi, 
v ktorých vás ich majitelia radi pohos-
tia ibištekovým čajom karkade, kaviarne 
s útulným posedením, bary aj diskotéku. 
Lákadlom tohto dovolenkového mies-
ta sú však v prvom rade nádherné pláže 
s pozvoľným vstupom do mora, v blízkos-
ti ktorých sa nachádzajú aj miesta vhodné 
na šnorchlovanie pri koralových útesoch.

Hurghada

Približne 5000 rokov p.n.l., v údolí jed-
nej z najdlhších riek sveta - Nílu, sa za-
čala písať bohatá história Egypta. Táto 
púštna krajina sa dodnes pýši pyramí-
dami a chrámami z čias faraónov, kto-
ré zaujmú každého cestovateľa. 

Dnešný Egypt však neočarí len tých, 
ktorých zaujíma história a pamiat-
ky. Červené more vyhľadávajú najmä 
milovníci potápania a šnorchlovania, 
keďže ukrýva unikátny, farebný pod-
morský život, aký nenájdete v žiadnej 
inej dovolenkovej destinácii. 

Letoviská Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi Bay a Abu Soma 
sú vďaka jedinečnému pomeru ceny a kvality služieb dlhodo-
bými cestovateľskými hitmi našich dovolenkárov.

Ponúkame vám letné pobytové letecké zájazdy s odletmi z Brati-
slavy na 8 alebo 15 dní v hotelových rezortoch, ktoré sme vybrali 
na základe ich dobrých referencií, kvality a rozsahu ponúkaných 
služieb a udržiavaných pláží v hotelových areáloch. 

Ak si vyberiete z nasledujúcich stránok, zažijete prístupnú exo-
tickú dovolenku znásobenú kvalitnými all inclusive službami. 
Množstvo doplnkových aktivít a možností výletov k historickým 
pamiatkam zvýšia hodnotu vášho letného pobytu pri mori. To 
všetko vám ponúkame v kombinácii s atraktívnymi cenami a za-
ručene dobrým počasím, ktoré robia z tejto krajiny ideálnu poby-
tovú destináciu počas celého roka. Ak sa rozhodujete pre letný 
oddych v Egypte, neváhajte, a využite dlhoročné skúsenosti našej 
cestovnej kancelárie.
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Teplota vzduchu 32° 34° 34° 33° 32° 29°

Teplota vody 24° 25° 26° 28° 27° 25°

Malé prímorské letovisko s dovolenko-
vými rezortami postavenými pri pobreží 
Červeného mora vytvára ideálne pod-
mienky pre tých návštevníkov, ktorí po-
čas svojej dovolenky vyhľadávajú pokoj 
a relax, pre rodiny s deťmi a tiež tých, ktorí 
si chcú plnými dúškami vychutnávať do-
volenkové ničnerobenie pod hrejivými 
lúčmi egyptského slnka. Abu Soma je ide-
álne aj pre milovníkov vodných športov, 
ktorí si tu môžu vyskúšať svoje zručnosti 
pri windsurfingu alebo kitesurfingu. 

Moderné stredisko plné exotickej zelene 
sa nachádza asi 20 km južne od Hurghady. 
Buduje sa postupne od roku 2007, pričom 
postupne by sa malo premeniť na najväč-
šie a najluxusnejšie letovisko v celom Egyp-
te. Toto miesto je vhodné pre návštevníkov 
všetkých vekových kategórií a aj pre rodiny 
s malými deťmi. Je tiež celoročným rajom 
pre milovníkov vodných športov, predo-
všetkým potápanie a šnorchlovanie, keďže 
azúrovomodré more pod svojou hladinou 
ukrýva prekrásne koralové útesy.

Abu Soma
Sahl 
Hasheesh
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2 dospelí + 2 deti do 14 a 6 rokovod 848 €
od 325 €

Nubia Aqua Beach Resort  SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Hurghada

POLOHA » medzi strediskami Hurgha-
da a El Gouna • pri vlastnej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • mólo so 
slnečníkmi a ležadlami a vstupom do vody 
po schodíkoch • cca 17 km od Hurghady

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » recepcia s 24 h lobby 
barom • lekár (na vyžiadanie) • lekáreň • in-
ternetová kaviareň a wi-fi (za poplatok) • 
Terrace bar • 3 pool bary • hlavná reštau-
rácia • 4 á la carte reštaurácie (libanonská, 
talianska, ruská a čínska) • BBQ a plážová 
reštaurácia • 4 bazény (ležadlá, osušky a sl-
nečníky zdarma) • jacuzzi • detský bazén 
a vodné šmykľavky • detský klub a det-
ské ihrisko • nákupná arkáda • Health club 
(za poplatok) • animácie • plážový volejbal • 
vodné pólo • šach • detská diskotéka • dis-
kotéka (vstup voľný, nápoje sú spoplatnené) • 
vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • priestrannej-
šie rodinné izby pre 4 osoby (za príplatok) • 
LED SAT TV • klimatizácia • telefón • trezor 
• minibar (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou 
alebo so sprchovým kútom • sušič na vla-
sy • balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • možnosť 
skorých raňajok a neskorých večerí • 
polnočný snack • popoludní zmrzli-
na, káva a čaj • rozlievané alkoholické 
a nealkoholické nápoje lokálnej výro-
by sú podávané v baroch a reštauráci-
ách počas dňa • možnosť večere v á la 
carte reštaurácii na základe rezervácie 
vopred • denný a večerný animačný 
program • ležadlá, osušky a slnečníky 
pri bazénoch a na pláži • trezor 

NÁŠ NÁZOR » pozývame vás 
stráviť dovolenku v elegantnom 
hotelovom rezorte, ktorý nájdete 
pri vlastnej pláži medzi letoviskami 
Hurghada a El Gouna. Priestorná pie-
sočnatá pláž vás privíta upravenými 
plážovými ležadlami so slnečníkmi, 
kde sa môžete nerušene oddávať 
horúcim slnečným lúčom. O aktív-
ne prežitie vašich letných dovolen-
kových dní sa postarajú hoteloví 
animátori a deti bezpochyby privíta-
jú detský bazén a vodné šmykľavky. 
Na dosah sú aj letoviská El Gouna, 
prezývané "egyptské Benátky", alebo 
známa Hurghada s pulzujúcim cen-
trom plným obchodov a bazárov. 

www.nubia-resort.com

Cenník > 417
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POLOHA » cca 20 km južne od turistické-
ho strediska Hurghada • priamo pri vlastnej 
piesočnatej pláži s koralovým podložím 
a so vstupom do mora aj z móla • (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • doporučujeme 
obuv do vody • pred hotelom sa nachádza 
niekoľko km dlhá promenáda • možnosť 
požičania bicyklov (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • lobby bar/lounge otvorený 24 h • 
zmenáreň • hlavná reštaurácia • mexic-
ká a talianska á la carte reštaurácia (večera 
raz za pobyt na základe rezervácie vopred) • 
viacero bazénov (ležadlá, osušky a slneční-
ky zdarma) • bar pri bazéne • detský bazén 
• Health Club (sauna, parný kúpeľ, masáže 
za poplatok) • vonkajšie jacuzzi • fitnes • wi-
-fi v hotelovej lobby (zdarma) • nákupná 
arkáda • volejbal • aerobik • šipky • stolný te-

nis • vodné športy (za poplatok) • animácie 

UBYTOVANIE » luxusné 2-lôžkové izby 
s 1 alebo 2 prístelkami • klimatizácia • te-
lefón • minibar (denne fľaša vody a naplne-
nie nealko nápojmi 1x týždenne) • LCD SAT 
TV • kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. 
s vaňou a sušič na vlasy • wi-fi (za popla-
tok) • balkón, resp. terasa • výhľad na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » skoré raňaj-
ky, raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych al-
koholických a nealkoholických nápojov 
• špeciality miestnej a medzinárodnej 
kuchyne • občerstvenie a nápoje počas 
dňa (snacky, ovocie, koláčiky, zmrz-
lina) • polnočné občerstvenie • le-
žadlá, osušky a slnečníky • trezor • 
hotelové animácie

Sahl Hasheesh

NÁŠ NÁZOR » luxusný 
rezort Tropitel Sahl Hasheesh má 

opäť svoje zaslúžené miesto v po-
nuke tohtoročných dovolenkových 
pobytov v tejto slnečnej destinácii. 
Moderne zariadený interiér hotela 
a izieb, areál rezortu s exotickou 
záhradou s bazénmi, kvalitné služ-
by vrátane pestrého výberu do-
plnkových aktivít, piesočnatá pláž 
so vstupom z móla do lagúny či 
k pestrofarebným koralom a všetko 
obklopujúca pohodová atmosféra 
tohto čarokrásneho miesta čakajú 
počas tejto sezóny dovoleniek pri 

mori len na vás. Hotel odporúča-
me náročným klientom.

www.tropitelhotels.com

2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rokovod 1.070 €
od 436 €

Cenník > 419

Tropitel  Sahl  Hasheesh  SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX
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2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rokovod 1.200 €
od 501 €

Sunrise Select Royal Makadi SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Makadi Bay

POLOHA » rozľahlý hotelový komplex 
so záplavou exotickej zelene je situovaný 
v letovisku Makadi Bay • pri vlastnej piesoč-
natej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
(ležadlá, matrace, osušky a slnečníky zdar-
ma) • koralový útes v blízkosti pláže • trans-
fer z letiska trvá približne 35 minút

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a lobby barom • wi-fi (zdarma) • inter-
netová kaviareň (za poplatok) • nákupná 
arkáda • dve hlavné reštaurácie s terasou 
• ázijská, talianska, mexická, stredomor-
ská, sea food á la carte reštaurácia • disko-
téka a bar • bary pri bazénoch a na pláži 
• viaceré bazény s pool barmi (ležadlá, 
matrace, osušky a slnečníky zdarma) • det-
ské bazény • hotelový aquapark • det-
ské ihrisko • miniklub • banka, zmenáreň 
a bankomat • biliard (za poplatok) • 4 te-
nisové kurty • stolný tenis • futbal • Health 

Club (masáže, sauna, jacuzzi, parný kúpeľ 
za poplatok) • fitnes • hotelové animácie 
• večerné predstavenia • plážový volej-
bal • potápačské centrum a vodné športy 
na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » moderné, vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s 1 alebo 2 prí-
stelkami • klimatizácia • telefón • minibar 
(za poplatok) • SAT TV • trezor • kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchový kút a WC • sušič 
na vlasy • balkón, resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • občerstve-
nie a nápoje počas dňa • ležadlá, mat-
race, osušky a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži • trezor • wi-fi • hotelový aqu-
apark • animačný program

NÁŠ NÁZOR » tento mimo-
riadne obľúbený dovolenkový re-
zort dávame do pozornosti všetkým 
milovníkom šnorchlovania a po-
tápania, a taktiež tým, ktorí dávajú 
prednosť aktívnemu prežitiu letných 
dní. Čaká na vás členitý komplex ba-
zénov s novým hotelovým aquapar-
kom, ktoré sú obklopené slnečnými 
terasami a množstvo zábavných 
a súťažných aktivít v rámci hotelo-
vých animácií. Spomenúť treba aj 
kvalitný balík all inclusive služieb 
s možnosťou návštevy rôznych te-
maticky ladených reštaurácií, snack 
barov a najmä pool barov, ktoré po-
núkajú osvieženie priamo z bazéna.

www.sunrisehotels-egypt.com

Cenník > 419

AK
TÍVNA

dovolenka



321

Steigenberger Aqua M
agic 

S
S
S
S
S
s

POLOHA » cca 6 km od letiska • za golfo-
vým ihrisko Steigneberger Al Dau Beach • 
cca 400 m od priestrannej piesočnatej plá-
že hotela Steigenberger Al Dau Beach • le-
žadlá, osušky a slnečníky (zdarma) • na pláž 
premáva viackrát denne hotelový minibus 
• cca 8 km od centra Hurghady

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • 
wi-fi v priestoroch recepcie (zdarma) • Ma-
gic Lounge lobby bar s 24 h ponukou nápo-
jov • 2 reštaurácie • plážová reštaurácia a bar 
• 3 á la carte reštaurácie • 2 pool bary • Magic 
Sky Bar na streche • bazénový komplex (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • vyhrieva-
ný detský bazén • detské ihrisko a miniklub 
• nákupná arkáda • aquapark so 6 tobogán-
mi, pirátska loď so šmykľavkami, lazy river 
a detský vodný svet (zdarma) • vodné bicyk-
le a kanoe na pláži (zdarma) • stolný tenis • 

stolný futbal • šipky • biliard • fitnes • nordic-
ká chôdza • animačný program • golf (loptič-
ky za poplatok) • Spa centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE » elegantné dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • priestrannej-
šie Family Suity pre 4 osoby (za príplatok) • 
klimatizácia • trezor • telefón • SAT TV • mi-
nibar (dopĺňaný nealko nápojmi) • kúpeľňa 
s vaňou, sprchový kút a WC • sušič na vlasy 
• wi-fi (za poplatok) • čajový a kávový set • 
balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • zmrzlina • 
popoludňajšie občerstvenie • lobby bar 
s nápojmi 24 h • ležadlá, osušky a slneč-
níky • wi-fi na recepcii • animácie • hote-
lový aquapark s tobogánmi

Hurghada

NÁŠ NÁZOR » predsta-
vujeme vám luxusný 5* rezort 

Steigneberger Aqua Magic s vlast-
ným aquaparkom, ktorý dávame 
do pozornosti rodinám s deťmi i ná-
ročným klientom. Na každom kroku 
budete obklopení príjemnou, poho-
dovou atmosférou letnej dovolen-
ky, ktorú môžete stráviť leňošením 
na blízkej pláži alebo pri niektorej zo 
športových aktivít. Tématické reštau-
rácie hotelového komplexu vás 
budú lákať svojimi kulinárskymi špe-
cialitami a romantiku letného večera 
podčiarkne lahodný pohár vína, kto-
rý si môžete vychutnať v Magic Sky 
Bare na streche hotelového rezortu. 

www.steigenberger.com

2 dospelí + dieťa do 14 rokovod 945 €
od 423 €

Cenník > 418

Steigenberger Aqua Magic SSSSSs

HOTEL. KOMPLEX
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2 dospelí + dieťa do 14 rokovod 775 €
od 338 €

Amwaj Blue Beach  SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Abu Soma

POLOHA » v pokojnej oblasti Abu 
Soma • pri vlastnej pláži • cca 45 km južne 
od Hurghady (hotelový autobus do centra 
strediska za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia • talianska reštau-
rácia á la carte • 2 bazény (ležadlá, osušky 
a slnečníky zdarma) • 2 detské bazény • 2 
vodné šmykľavky pre deti • vonkajšie ja-
cuzzi • miniklub • lobby bar Bistro otvore-
ný 24 hod. • 2 bary pri bazénoch • plážová 
reštaurácia a bar • internet (za poplatok) • 
hotelové obchodíky so suvenírmi • lekár 
(na vyžiadanie za poplatok) • Health club 
(sauna, parný kúpeľ, masáže za poplatok) • 
stolný tenis • tenis • fitnes • biliard (za po-
platok) • šipky • volejbal • herňa • hotelové 
animácie • vodné športy na pláži za po-
platok (wind a kitesurfing, potápanie)

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky • 
priestrannejšie rodinnné izby pre 4 osoby 
(za príplatok) • klimatizácia • trezor • tele-
fón • minibar (za poplatok) • SAT TV • kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC • 
sušič na vlasy • balkón, resp. terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych nápojov • ľahké 
občerstvenie, alkoholické a nealkoho-
lické nápoje nápoje počas dňa • bistro 
otvorené 24 h • ležadlá, osušky a slneč-
níky pri bazénoch a na pláži • hotelový 
animačný program • vybrané športové 
aktivity

NÁŠ NÁZOR » dovolenková 
oáza, situovaná v malebnom, 
pokojom dýchajúcom letovisku 
Abu Soma, vás privíta svojou ele-
ganciou, ústretovým personálom, 
priateľskou a útulnou atmosférou, 
ktorú si budete môcť vychutná-
vať na každom kroku. Moderne 
zariadené izby, kvalitné all inclu-
sive služby, skvelá medzinárodná 
kuchyňa, k odpočinku lákajúce 
bazény, či priestranná piesočnatá 
pláž s bohatou ponukou vodných 
športov a voľnočasových aktivít 
vám poskytnú tak možnosť aktív-
neho odpočinku, ako aj vytúžený 
relax a pohodu.

www.amwajhotels.com

Cenník > 418
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Hilton Hurghada Resort 
S
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POLOHA » obľúbený hotelový rezort na-
chádzajúci sa cca 8 km od centra letoviska 
Hurghada • pri vlastnej pláži • priamo pri 
hoteli sa nachádza dlhá promenáda s ob-
chodmi, kaviarňami a reštauráciami

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň a bankomat • lekár (na vyžiadanie 
za poplatok) • konferenčná miestnosť • wi-
-fi v priestoroch recepcie (zdarma) • lekáreň 
• hlavná reštaurácia • reštaurácie á la carte 
(za poplatok) • viacero barov • 2 bazény (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detské 
ihrisko • miniklub • hotelové obchodíky • 
požičovňa áut • práčovňa a čistiareň • He-
alth Club (sauna, parný kúpeľ, masáže a rôzne 
procedúry za poplatok) • stolný tenis • tenis • 
plážový volejbal • fitnes • aerobik • šípky • ho-
telový animačný program • minidiskotéka 
pre deti • vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » je zabezpečené 
v 2-podlažných vilkách s výhľadom na ba-
zén alebo do exotickej záhrady • kom-
fortné, štandardne vybavené dvojlôžkové 
izby s možnosťou 2 prísteliek • trezor • 
telefón • SAT TV • minibar (za poplatok) • 
kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC 
• wi-fi (za poplatok) • balkón alebo terasa • 
výhľad na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou švédskych stolov 
vrátane miestnych nápojov • možnosť 
večere v reštaurácii á la carte 1x za po-
byt na základe rezervácie vopred • vy-
brané alkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje, voda, káva, čaj a občerstvenie 
v baroch počas dňa • ležadlá, osušky a sl-
nečníky • animačný program • wi-fi • fit-
nes • vybrané športové aktivity

Hurghada

NÁŠ NÁZOR » našu ponu-
ku kvalitných all inclusive hotelov 

sme v tejto dovolenkovej sezóne 
obohatili o vyhľadávaný hotel Hilton 
Hurghada Resort. Na každom kroku 
vás bude obklopovať vysoká pro-
fesionalita vyškoleného personálu, 
ktorý vám s úsmevom vyplní všetky 
vaše priania. Príjemnú atmosféru 
vašej letnej dovolenky znásobia 
kvalitné all inclusive služby, komfort-
né ubytovanie i upravená exotická 
záhrada popretkávaná chodníčka-
mi vedúcimi k bazénu, slnečným 
terasám a na krásnu piesočnatú pláž 
ponúkajucu relax i športové vyžitie. 

www3.hilton.com

2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rokovod 1.030 €
od 416 €

Cenník > 418

Hilton Hurghada Resort SSSSS

HOTEL. KOMPLEX

Wifi
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2 dospelí + dieťa do 12 rokovod 737 €
od 319 €

Three Corners Royal Star SSSSs

HOTEL

Hurghada

POLOHA » cca 200 m od centra časti 
Dahar • priamo pri pláži v susedstve ses-
terských hotelov Triton Empire a Triton 
Empire Beach • približne 9 km od letiska 
v Hurghade

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • wi-fi v priestoroch lobby (zdarma) • 
internet (za poplatok) • hlavná reštaurácia • 
reštaurácia á la carte (za poplatok) • 2 bary 
• bazén (ležadlá, osušky a slnečníky zdar-
ma) • detský bazén a detský klub (Triton 
Empire Beach) • obchodíky so suvenírmi 
• transfer do centra Hurghady 2x denne 
(za poplatok) • stolný tenis, šipky, vodné 
pólo, aerobik, boccia, šnorchlovanie a ani-
mačný program v susednom hoteli Triton 
Empire Beach • fitnes • sauna, parný kúpeľ 
a masáže (za poplatok) • potápačské cen-
trum na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • trezor • telefón • 
SAT TV • minibar (za poplatok) • rýchlovar-
ná kanvica s čajovým setom • kúpeľňa so 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane miestnych alkoholických a neal-
koholických nápojov • občerstvenie 
a nápoje v baroch pri bazéne a v beach 
bare (Triton Empire Beach) počas dňa • 
ovocie vo vyhradenom čase • popolud-
ní čaj, káva a koláčiky • ležadlá, osušky 
a slnečníky pri bazénoch a na pláži • 
animácie a miniklub (Triton Empire Be-
ach) • vybrané športové aktivity

NÁŠ NÁZOR » predstavuje-
me vám novinku patriacu pod 
belgickú hotelovú sieť The Three 
Corners. Nedávno postavený 
elegantný hotel vám ponúka 
za viac ako atraktívnu cenu veľ-
mi kvalitné ubytovanie a služby. 
Príjemne riešený areál hotela Three 
Corners Royal Star Beach Resort 
s bazénom, pool barom a súkrom-
nou plážou vám zaiste poskytne 
vytúžené chvíle oddychu. Blízke 
centrum starej časti Hurghady vás 
počas večernej prechádzky zase 
vtiahne do sveta typických egypt-
ských obchodíkov a bazárov, kde 
sa oplatí zjednávať.

www.threecorners.com

Cenník > 417
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Palm
 Beach Resort 
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POLOHA » nachádza sa severne od le-
toviska Hurghada, cca 7 km od starého cen-
tra Dahar • priamo pri vlastnej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • cca 15 km 
od medzinárodného letiska v Hurghade 
a 12 km od turistického centra Sakkala

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » ústupná vstupná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň • 
wi-fi a internetová kaviareň (za popla-
tok) • 2 reštaurácie • Swan Lounge bar • 
bar pri bazéne La Siesta • Laguna Pub • 
reštaurácia a bar Oasis • 2 bazény • samo-
statný detský bazén • ležadlá, osušky a sl-
nečníky (zdarma) • detský klub a detské 
ihrisko • hotelové obchodíky • Spa center 
(masáže, sauna a parný kúpeľ za poplatok) 
• stolný tenis • minifutbal • šipky • boccia • 
fitnes a tenis (počas dňa zdarma) • biliard 

(za poplatok) • denné animácie (aerobik, 
vodné pólo, plážový volejbal, súťaže) a ve-
černý program • potápačské centrum 
a vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né, priestranné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • trezor • telefón • minibar 
(za poplatok) • SAT TV • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • občer-
stvenie, alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v baroch hotela po-
čas dňa • polnočné občerstvenie • le-
žadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži • hotelové animácie • vybrané 
športové aktivity

Hurghada

NÁŠ NÁZOR » predstavu-
jeme vám príjemný all inclusive 

hotel Palm Beach, ktorý vás určite 
osloví svojou oddychovou, takmer 
rodinnou atmosférou. Piesočna-
tá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora a pestrým výberom vod-
ných športov, kvalitné all inclusive 
služby či pestré možnosti vyplnenia 
slnečných letných dní určite neskla-
mú ani náročnejších klientov. Hotel 
môžeme preto doporučiť všetkým 
dovolenkárom bez ohľadu na vek, 
a tiež rodinám s deťmi. Práve 
na najmenších návštevníkov čaká 
detský bazén či detský klub s pod-
večernou minidiskotékou. 

www.palmbeach-hurghada.com

2 dospelí + 2 deti do 13 a 6 rokovod 874 €
od 338 €

Cenník > 418

Palm Beach Resort SSSSS

HOTEL

AK
TÍVNA

dovolenka



Abu Dhabi

Ras Al Khaimah

Dubaj

SA
E

Spojené Arabské Emiráty

 rozloha 83 600 km²

 počet obyvateľov 7,925 mil

 hlavné mesto Abu Dhabi

 mena dirhám 

Ocitnúť sa v Dubaji a nevychutnať si po-
hľad na hotel Burj Al Arab by bolo hádam 
neodpustiteľné. Z diaľky sa vynára kamen-
ná plachetnica, na ktorú sa hotel podobá, 
a  všade naokolo sa vlní exotický Perzský 
záliv. Dubaj je ako babylonská veža, kde sa 
miešajú všetky jazyky a  národnosti. Štvr-
ťou Deira sa rozprestiera trh plný zaujíma-
vých zákutí. Niekoho poteší tzv. „zlatý trh“, 
kde predávajú zlaté výrobky, šperky, náhr-
delníky či prstene od výmyslu sveta. O pár 
uličiek ďalej je trh plný orientálnej arómy.

Abu Dhabi je rušné veľkomesto, ktoré nik-
dy nespí. Toto mesto žije hlavne v noci… 
mesto je tak vysvietené, že ho vidno aj 
z niekoľkých kilometrov. Veľmi obľúbená je 
nočná plavba s výhľadom na mesto. Dá sa 
povedať, že Abu Dhabi je mesto kontras-
tov, kde si príde každý na svoje a odnesie 
si odtiaľ nespočetné množstvo zážitkov. 
Mesto Abu Dhabi si dodnes zachovalo 
niečo zo svojej starobylej minulosti – na-
vštívte nádherné paláce, mešity a najstar-
šiu štvrť Abu Dhabi, ktora sa nazýva Batin. 

Dubaj Abu Dhabi

Každý pozná štát, ktorý svojimi fan-
tastickými stavbami pripomína po-
hľad do budúcnosti. Menej ľudí však 
už vie, že v  tom pozlátku budúce-
ho tisícročia pulzuje srdce z  bazá-
ru a zálivmi križujú tradičné drevené 
loďky abra. Spojené Arabské Emirá-
ty sú tým pravým miestom, kde sa 
stretáva miznúca minulosť s  budúc-
nosťou. Ponúka oddych, romantiku, 
luxus. Tempo, akým Emiráty vyrást-
li, nemá na svete obdoby. Je to do-
slova príbeh „tisíc a  jednej noci“.

Spojené arabské emiráty sú turistickou oázou v púšti. Je to snáď 
jediná krajina na  svete, ktorej minulosť nie je opradená tajom-
stvami. Už len prílet do „SAE“ je zážitkom, najmä ak lietadlo zosadá 
v noci. Pred dosiahnutím pristávacej dráhy sa vznáša nad osvetle-
nými mrakodrapmi. Človek má pocit, ako keby tu slnko nikdy ne-
zapadalo. Je to fascinujúce a pulzujúce mesto obchodu a rekreácie. 
Je tým pravým miestom pre vašu nezabudnuteľnú dovolenku. 
Stará arabská kultúra sa tu na  každom kroku prelína s  modernou 
civilizáciou. Jedinečná kombinácia komfortného relaxu na  udržia-
vaných piesočnatých plážach prvotriednych hotelov, aktívneho 
odpočinku pri tenise, golfe a vodných športoch uspokojí každého 
návštevníka. Spojené arabské emiráty sú dynamicky sa rozvíjajúca 
krajina na  Arabskom polostrove, ktorá sa naplno otvorila turizmu. 
Nesmierne bohatstvo, pochádzajúce pôvodne z  ťažby ropy a  te-
raz z obchodu, dáva netušené možnosti na budovanie turistického 
ruchu. Teplé more a prirodzená pohostinnosť miestneho obyvateľ-
stva pozývajú na návštevu tejto zatiaľ nie úplne objavenej krajiny.
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Teplota vzduchu 34° 35° 38° 39° 37° 34°

Teplota vody 26° 27° 27° 28° 29° 26°

V  emiráte Ras Al Khaimah je stále ešte 
možné nájsť atmosféru, ktorá bola v  ob-
lasti v  období pred ropným boomom. 
Niektoré tradičné športy, ako sú naprí-
klad ťavie dostihy, majú svoje centrum 
práve v meste Ras Al Khaimah. Veľkou vý-
hodou oboch emirátov je dostupnosť 
Dubaja ako dynamického centra celej ob-
lasti, tak ako aj severnej enklávy sultaná-
tu Omán - polostrova Musandam. Jeho 
zálivy obklopené skalnými útesmi bý-
vajú prirovnávané k  nórskym fjordom. 

Určite zaujímavým zážitkom sú výlety 
do púšte, kde máte najprv možnosť sa vžiť 
do pocitov účastníkov Rallye Dakar a vodi-
či terénnych vozov vám ukážu ako sa jaz-
dí z  duny na  dunu. Potom môžte zavítať 
do púštneho kempu, kde je pre vás pripra-
vený večer v arabskom štýle - s brušným 
tancom i  maľovaním henou. A  pre tých 
z  vás, ktorí chcú súkromný zážitok, nie je 
nič jednoduchšie ako opustiť kemp, prejsť 
cez najbližšiu dunu a zostanete len vy, ne-
konečné more piesku a  nebo nad vami.

Ras Al Khaimah
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POLOHA » priamo na krásnej 500 metrov 
dlhej súkromnej hotelovej pláži v  letovisku 
Ras Al Khaimah • 78 km od  letiska v Dubaji

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » exkluzívny hotelový kom-
plex so vstupnou halou a recepciou • reštau-
rácie a bary • zmenáreň • plážový bar • nočný 
klub Malibu • 2 vonkajšie bazény • vonkajší 
relaxačný bazén jacuzzi pre dospelých • det-
ský bazén • obchodná zóna • fitnescentrum • 
wellnes centrum • sauna (zdarma) • wi-fi • sa-
lón krásy • detské ihrisko • 2 tenisové kurty • ho-
telové animácie • detský miniklub • minigolf

UBYTOVANIE » 2 - lôžkové izby s 1 až 
3 prístelkami • klimatizácia • chladnička • 
telefón • SAT TV • trezor zdarma • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • župan • 
možnosť prípravy čaju a kávy na izbe • bal-
kón • možnosť izieb s výhľadom na more 

(za príplatok) • wi-fi pripojenie (za príplatok) 

STRAVOVANIE » polpenzia plus - raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov a all 
inclusive nealkoholických nápojov podáva-
ných počas dňa, víno a pivo podávané po-
čas večere, resp. možnosť doobjednania all 
inclusive (za príplatok)

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • miestne 
alkoholické,  nealkoholické nápoje, vy-
brané importované alkoholické nápoje, 
kokteily a aperitívy • čaj, káva, čokoláda 
a koláčiky podávané v areáli hotela • bo-
haté občerstvenie počas dňa • slnečníky, 
ležadlá a osušky pri bazéne aj na pláži 
zdarma • hotelové animácie • minikub • 
bonus poldenný výlet do Dubaja zdar-
ma (bonus sa týka klientov pri kúpe letného 
pobytového zájazdu)

NÁŠ NÁZOR » fantastický areál 
päťhviezdičkového hotela si vás za-
ručene získa hneď pri prvom kontakte 
s ním. Prijmite naše pozvanie a vy-
chutnajte si plnými dúškami horúce 
lúče na prekrásnej pláži s výhľadom 
na oceán a lagúnu. Atraktivitu pros-
tredia dotvárajú nielen krásne rozľahlé 
vonkajšie bazény, 18 - jamkové golfové 
ihrisko, no najmä skutočnosť, že hotel 
spravuje špičkový manažment zo siete 
hotelov Hilton. Nechajte sa rozmazná-
vať kvalitnými službami all inclusive, 
kulinárskymi špecialitami hotela, či 
štýlovo zariadenými izbami. V blízkosti 
hotela sa nachádza Marina a dovo-
lenku si môžete spestriť potulkami 
po jachtovom prístave. 

www.hilton.com

Cenník > 420

2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1.654 €
od 728€

Ras Al Khaimah

Hilton Al  Hamra SSSSSs

HOTEL

Beach & Golf Resort
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POLOHA » luxusný komplex sa nachá-
dza v  letovisku Abu Dhabi pri 11 km dlhej 
piesočnatej pláži (vstup na  pláž hotelovým 
podchodom) • vzdialený od medzinárodné-
ho letiska v  Dubaji 90 min • v  pešej vzdia-
lenosti od  nákupných možností a  atrakcií 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » recepcia so zmenárňou • 
reštaurácia Bocca s  talianskou kuchyňou • 
reštaurácia Vasco´s • japonská reštaurácia 
Toki • Jazz Bare • hlavná reštaurácia La Terraz-
za • plážový klub Escape • bar Hemingway-
´s • čínska reštaurácia Royal Orchid • coffe 
lounge Vienna Plaza • detský bazén • 2 ba-
zény • miniklub • ležadlá a slnečníky na plá-
ži i  pri bazéne zdarma • wi-fi v  priestoroch 
lobby zdarma • fitnes centrum • plážový vo-
lejbal • boccia • Spa centrum (za poplatok) • 
miniklub • ihrisko • aerobik • tenisový kurt • 
šípky • stolný tenis • biliard • golfové ihrisko 

(za poplatok) • privátny Hiltonnia Beach Club 

UBYTOVANIE » 2 - lôžkové luxusné izby 
s možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • kú-
peľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy • žu-
pan • LCD TV • možnosť prípravy kávy a čaju 
na izbe • trezor • minibar (za poplatok) • mož-
nosť izieb s  výhľadom na  more (za  prípla-
tok) • wi-fi pripojenie na  izbe (za  poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • snacky • káva, 
čaj, minerálka, nealkoholické nápoje, 
džúsy, alkoholické nápoje miestnej vý-
roby, víno, pivo, gin, vodka, rum, whisky 
• detský miniklub • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • využíva-
nie bazénov a tobogánov v Hiltonnia 
Beach Clube zdarma

NÁŠ NÁZOR » exkluzívny päťhviez-
dičkový hotel, zaradený do prestíž-

nej siete hotelov Hilton, sa nachádza 
na krásnej bielej pláži, dlhej až 11 km. 
Elegantné priestory hotela, luxusné 
zariadené izby a chutná kuchyňa sú zá-
rukou jedinečnej dovolenky. Táto atrak-
tívna dovolenková ponuka predstavuje 
kombináciu nádherného prostredia 
a vynikajúcich služieb. Môžete zájsť 
na nákupy do nákupného centra, ktoré 
je vzdialené 15 minút peši alebo si ísť 
pozrieť najluxusnejší hotel Emirates 
Palace. Hotel odporúčame tým, ktorí 
majú radi luxus v pravom slova zmysle 
a vedia oceniť skvelé služby, vynikajúce 
jedlo, luxusné izby, kde sa budete cítiť 
ako skutoční králi a kráľovné.

www.hilton.com

Cenník > 4 21

Abu Dhabi

2 dospelí + 1 dieťa do 5 rokovod 1.827 €
od 864 €

Hilton Abu Dhabi  SSSSSS

HOTEL
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S P O J E N É  A R A B S K É  E M I R Á T Y

2 dospelí + 2 deti do 14 rokovod 1.790 €
od 864 €

Hilton Double Tree Marjan Island SSSSSS

HOTEL

POLOHA » luxusný hotelový komplex sa 
nachádza na  nádhernej 650 m dlhej pies-
kovej pláži v  letovisku Ras Al Khaimah • 
vzdialený od medzinárodného letiska v Du-
baji cca 50 minút • neďaleko sa nachá-
dza nákupné centrum Al Hamra Mall a  Al 
Hamra Village • cca 15 minút od  hote-
la je vodný park Iceland a  nákupné cen-
trum Manar Mall • v blízkosti golfové ihrisko

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » novootvorený hotel so za-
ujímavou výzdobou v  štýle čokoládových 
koláčikov cookies s  jedinečnou receptúrou, 
ktoré dostanete na  privítanie • hotel pozo-
stáva z hlavnej budovy a priľahlých krásnych 
viliek • priestranná vstupná hala s recepciou 
v  hlavnej budove • jedno z  najlepších Spa 
v celých emirátoch - 7 liečebných a oddycho-
vých miestností, sauna, parné sauny, whir-
pool, masáže • 24-hodinové fitnes centrum 

s najmodernejším zariadením • 7 reštaurácií 
a barov: hlavná reštaurácia Al Marjan, kde sa 
podáva vynikajúca svetová kuchyňa a lokál-
ne špeciality, Sho Fee lounge - bar s arabský-
mi snackmi a shishou, Lobby Lounge - kde sa 
servírujú snacky, káva, čaj a nápoje, Brasserie - 
európska kuchyňa excelentnej kvality, Vespa 
ristorante - štýlová talianska reštaurácia s pr-
votriednymi receptami, The Anchore Pub - 
skvelé miesto na relaxáciu, kde si vychutnáte 
kvalitné vína a dobré jedlo, Boardwalk - pool 
bar - ideálne miesto pre občerstvenie s čer-
stvými džúsmi a  nealkoholickými koktaila-
mi • herňa • 5 bazénov, z toho 2 sú špeciálne 
pre deti • obchod so suvenírmi • zmenáreň 
• animačné programy pre deti i  dospelých 
• ležadlá a  slnečníky na  pláži i  pri bazéne 
zdarma • wi-fi v  priestoroch lobby zdarma

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 2 
– lôžkové luxusné izby s  možnosťou 1- 2 
prísteliek • wifi pripojenie (za poplatok) • kli-

NÁŠ NÁZOR » honosný päťhviez-
dičkový hotel, zaradený do elitnej 
siete hotelov Hilton, sa nachádza 
na prekrásnej slnkom zaliatej bielej 
pláži, dlhej 650 m. Budete očarení jeho 
luxusom. Elegantné priestory hote-
la, honosne zariadené izby a rozľahlý 
bazénový areál s kvalitnými službami 
a chutnou medzinárodnou kuchyňou 
tvoria malú oázu na ostrove Marjan 
Island v letovisku Ras Al Khaimah. 
Hotel bol otvorený v roku 2014 a jeho 
typickým znakom su čokoládové 
koláčiky cookies, ktorými vás privítajú 
pri príchode. Dominantou hotela sú 
výnimočné kúpele s bohatými proce-
dúrami. Táto mimoriadne atraktívna 
dovolenková ponuka predstavuje 
kombináciu nádherného prostredia 
a vynikajúcich služieb. Tým je tento 
hotel predurčený splniť očakávania aj 
tých najnáročnejších klientov. Môžete 
zájsť na nákupy do centier Al Hamra 
Mall a All Hamra Village , ktoré sa na-
chádzajú v pešej vzdialenosti od ho-
tela. Hotelový komplex určite ocenia 
hlavne nároční klienti, ktorí preferujú 
kvalitné ubytovanie, vynikajúcu stravu 
a služby na vysokej úrovni.

www.hilton.com

Cenník > 421
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matizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič 
na  vlasy, župan • LCD TV • možnosť prípra-
vy kávy a  čaju na  izbe • trezor • minibar 
(za  poplatok) • pohodlné sedenie na  bal-
kóne s  nádherným výhľadom • možnosť 
izieb s  výhľadom na  more (za  príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré aj ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane ná-
pojov • pestré občerstvenie počas dňa • 
káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické 
nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje 
miestnej výroby, víno, koktaily • hotelové 
animačné programy pre deti i dospelých 
• detský miniklub pre deti od 4 - 12 rokov 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma • bonus poldenný výlet do Du-
baja zdarma (bonus sa týka klientov pri 
kúpe letného pobytového zájazdu)
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P LAVBY   S   POBYTOM
Pobyt na Kréte & al l  inclusive plavba  

Termíny a ceny 8-dňových plavieb s pobytom

Kód zájazdu 9901 9902 9903 9904 9905 9906

Dátum odletu 07.06. 14.06. 21.06. 06.09. 13.09. 20.09.

Dátum príletu 14.06. 21.06. 28.06. 13.09. 20.09. 27.09.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

osoba na základnom lôžku 990 990 990 990 990 990

osoba na prístelke 890 890 890 890 890 890

osoba do 16r. na prístelke 660 660 660 660 660 660

1. DEŇ ZÁJAZDU » prílet do Heraklionu a 
následne transfer do 4* hotela so službami 
all inclusive,   v ktorom strávite 1 noc.
2. DEŇ ZÁJAZDU » raňajky v hoteli, do-
poludnia transfer do prístavu, nalodenie sa. 
Popoludní plavba na súostrovie Santorini 
(P), návrat na loď vo večerných hodinách.
3. DEŇ ZÁJAZDU » zakotvenie v ranných 
hodinách v prístave Lavrion v Aténach (in-
dividuálny program). V poobedňajších hodi-
nách plavba pokračuje smerom na ostrov 
Mykonos, predpokladaný príchod naň cca 
18:00 (P).  Večera a voľný program.
4. DEŇ ZÁJAZDU » zakotvenie v prístave 
Kusadasi v Turecku v ranných hodinách (in-
dividuálny program, resp. exkurzia Efez). Po-
poludní plavba pokračuje na ostrov Patmos 
(P). Večera a voľný program. 
5. DEŇ ZÁJAZDU » vylodenie v prístave a 
príchod do 4* hotela so službami all inclu-
sive na Kréte v ranných hodinách.
6. A 7. DEŇ ZÁJAZDU » pobyt v hoteli so 
službami all inclusive.
8. DEŇ ZÁJAZDU » check-out a transfer 
z hotela na letisko v Heraklione, odlet do 
Bratislavy. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

UBYTOVANIE » 4x ubytovanie v 4* ho-
teli na Kréte, 3x ubytovanie na lodi v 2-lôž-
kových štandardných vnútorných alebo 
vonkajších (za príplatok) kajutách s mož-
nosťou 1-2 prísteliek, vlastné príslušentvo 
(sprcha, WC, sušič vlasov), telefón, TV, trezor
STRAVOVANIE » formou all inclusive, 
lokálne alko a nealko nápoje v neobmedze-
nom množstve v baroch a reštauráciách na 
lodi v režime plavby a v hoteli v režime hotela
DOPRAVA » letecky z  Bratislavy do Herak-
lionu a späť, 4x transfer, lodná doprava (3 dni)  
EXKURZIE » 2 exkurzie v cene (napr.  Santori-
ni a Patmos) - bližšie informácie počas plavby
OSTATNÉ » služby delegáta CK
PRÍPLATKY » cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70€ na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70€ na osobu a deň zájazdu), za von-
kajšiu kajutu 30€ na osobu a noc plavby, le-
tiskové, servisné a prístavné poplatky 220€ 
na osobu
POZNÁMKA (P) » uvedený harmonogram 
plavieb na ostrovy na loďkách (tzv. tender bo-
ats) môže byť ovplyvnený poveternostnými 
podmienkami

HERAKLION » jeho dejiny spadajú do mi-
nojskej doby, o čom svedčí i palác Knóssos 
vzdialený od mesta asi 5 km. Palác je povestný 
svojou unikátnou krásou a zvláštnym čarom. V 
súčasnoti sa Heraklion okrem svojich cenných 
pamiatok vyznačuje i príjemnou atmosférou 
známeho turistického strediska.
SANTORINI » toto súostrovie je takpove-
diac klenotom Egejského mora a zároveň patrí 
medzi najobľúbenejšie turistické miesta sve-
ta. Jeho špecifikom sú dedinky postavené na 
200 m vysokej skale, ktoré práve vďaka svojej 
polohe vábia neopakovateľným výhľadom na 
more. Hlavným mestom súostrovia je Fira, do 
ktorého vedie z prístavu 588 schodov. Santori-
ni ponúka jedinečnú krásu na neveľkej ploche. 
ATÉNY » dnešné hlavné mesto Grécka bolo 
dôležitým kultúrnym a vzdelávacím centrom 
staroveku a je pomenované po svojej patrón-
ke – bohyni múdrosti a spravodlivosti Aténe. 
Architektúra je tu veľmi kozmopolitná, takže 
môžete navštíviť pamiatky starého Grécka či 
Ríma, kostoly z obdobia Byzancie, ale taktiež 
máte príležitosť sledovať vývin modernej gréc-
kej architektúry.
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Atény & al l  inclusive plavba    

POPIS LODE » CELESTYAL OLYMPIA je veľ-
kolepá loď  s 10 podlažiami a viac ako 700 
kajutami, ktorá ponúka služby rovnajúce sa 
službám kvalitných hotelov.  Na 4. podlaží 
sa nachádza recepcia, informačné centrum, 
knižnica a obchod so suvenírmi, na 1. pod-
laží lekár.  Na vyšších poschodiach nájde-
te reštaurácie,  niekoľko barov a diskotéku, 
saunu s plne vybaveným fitness centrom, 
bazény, detský klub, salón krásy a obchodné 
centrum, wifi na recepcii (za poplatok). 

333P LAVBY   S   POBYTOM

Termíny a ceny 5-dňových plavieb s pobytom

Kód zájazdu 9921 - 9948

Dátum odletu každý štvrtok v období od 13.04. do 19.10.

Dátum príletu každý pondelok v období od 17.04. do 23.10.

Počet nocí 4

osoba na základnom lôžku 890

osoba na prístelke 850

osoba do 16r. na prístelke 590

MYKONOS » je to grécky ostrov v Egej-
skom mori, ktorý sa preslávil množstvom za-
chovalých veterných mlynov roztrúsených 
po celej jeho ploche. Pre návštevníkov sú 
atraktívnymi miestne pláže, nočný život a tiež 
množstvo kaviarní, barov, tavern a typických 
krčmičiek vsadených do nádherných domov 
a domčekov s prímorskou gréckou architek-
túrou.   
KUSADASI A EFEZ » Kusadasi je prímor-
ské mestečko rozprestierajúce sa pri turec-
kých brehoch Egejského mora. Len 20 km od 
Kusadasi leží slávna pamiatka Efez, doteraz 
zachovalé staroveké mesto svetového výz-
namu. V jeho areáli nájdete mnoho vzácnych 
stavieb a cenných pamiatok, napr. pozostat-
ky Artemidinho chrámu, pôvodne patriaceho 
medzi 7 divov sveta.   
PATMOS » je ideálnym miestom pre mi-
lovníkov nespútanej prírody. Okrem nej však 
vašu pozornosť istotne zaujme i Svätý kláštor 
apokalypsy v meste Chora, ktorý je naozaj 
monumentálny. Ako svojou veľkosťou, tak i 
svojím historickým významom.  Veď za jeho 
mohutnými múrmi sa skrýva 10 kaplniek, 99 
kobiek a tisícky historických dokumentov.  

1. DEŇ ZÁJAZDU » prílet na letisko v 
Aténach a následne transfer do 4* hotela,  
v ktorom strávite 1 noc.
2. DEŇ ZÁJAZDU » raňajky v hote-
li, transfer do prístavu Lavrion v Aténach, 
nalodenie sa. Popoludní plavba na ostrov 
Mykonos, predpokladaný príchod naň cca 
18:00 (P).  Večera a voľný program.
3. DEŇ ZÁJAZDU » zakotvenie v prístave 
Kusadasi v Turecku v ranných hodinách (in-
dividuálny program, resp. exkurzia Efez). Po-
poludní plavba pokračuje na čarovný ostrov 
Patmos (P). Večera a voľný program. 
4. DEŇ ZÁJAZDU » raňajky a následne 
plavba do Heraklionu  - hlavného mesta 
Kréty (individuálny program). Popoludní sa 
vyberiete spoznať krásy súostrovia Santorini 
(P). Návrat na loď vo večerných hodinách.
5. DEŇ ZÁJAZDU » vylodenie v prístave 
Lavrion v Aténach, check-out a transfer z  
prístavu do centra Atén, kde strávite pri-
bližne 2-3 hodiny (individuálny program).  
Následne transfer na letisko a odlet do 
Viedne. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

UBYTOVANIE » 1x ubytovanie v 4* 

hoteli v Aténach, 3x ubytovanie na lodi 
v 2-lôžkových štandardných vnútorných 
alebo vonkajších (za príplatok) kajutách s 
možnosťou 1-2 prísteliek, vlastné príslu-
šentvo (sprcha, WC, sušič vlasov), telefón, 
TV, trezor
STRAVOVANIE » v hoteli v Aténach 
raňajky a na lodi stravovanie formou all 
inclusive, lokálne alko a nealko nápoje v 
neobmedzenom množstve v baroch a 
reštauráciách na lodi v režime plavby
DOPRAVA » letecky z  Viedne do Atén a 
späť, 4x transfer, lodná doprava (3dni)
EXKURZIE » 2 exkurzie v cene (napr.  Santo-
rini a Patmos) - bližšie informácie počas plavby
PRÍPLATKY » cestovné poistenie KOM-
FORT (2,70€ na osobu a deň zájazdu) ale-
bo PLUS (3,70€ na osobu a deň zájazdu), za 
vonkajšiu kajutu 30€ na osobu a noc plav-
by, letiskové, servisné a prístavné poplatky 
220€ na osobu
POZNÁMKA (P) » uvedený harmonogram 
plavieb na ostrovy na loďkách (tzv. tender bo-
ats) môže byť ovplyvnený poveternostnými 
podmienkami
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A KT Í VNA  DOVOLENKA
Camino de Santiago -  pešia túra

Rím -  leto s  výletmi

1. DEŇ » odlet z Viedne do Santiaga de Compostela, transfer do mestečka Sar-
ria (cca 110 km), ubytovanie, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, začiatok putovania po „francúzskej“ trase Svätojakubskej cesty. 
Čaká vás úsek v dĺžke 21 km do dedinky Portomarin, ubytovanie, nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, dnešná trasa (24 km) vedie cez dediny Gonzar, Castromayor, Portos 
a Valos do Palas de Rei. Ubytovanie a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prejdete 28 km, vstúpite do provincie La Coruňa cez San Xulián, 
Coto a Melide (ochutnajte tu skvelé chobotnice na galícijský spôsob). Pokračujete cez Car-
ballal a Raido do Arzúa, ubytovanie, nocľah.
5. DEŇ » raňajky, dnešný úsek (20 km) absolvujete cez Las Barrosa, Calle, Brea a Santa 
Irene do A Rua,  ubytovanie, večera a nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, nastal veľký deň - čaká vás posledný úsek cesty (19 km) cez dedinky 
Burgo, Arca, Amenal a San Paio až do Lavacolla. Pokračujete cez Villamalor, San Marcos 
do Monte de Gozo (Hora šťastia), odkiaľ už uvidíte zvonicu Katedrály sv. Jakuba v San-
tiagu, kde vaša cesta končí. Ubytovanie, nocľah.
7. DEŇ » raňajky, voľný deň. Prezrite si krásnu Katedrálu vrátane hrobu sv. Jakuba, na-
vštívte miestne trhovisko, ochutnajte víno Ribeiro. Večera a nocľah v hoteli. 
8. DEŇ » raňajky, transfer na letisko, odlet zo Santiago de Compostela  do Viedne. 
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom do hotela na pobreží Mare 
di Roma, ktoré obľubujú najmä Rimania, kedže je vzdialené od talianskej metropo-
ly len niekoľko desiatok kilometrov. Rímske pláže tvorí 70 km dlhý pruh pobrežia, kde 
nájdete perfektný plážový servis a služby. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 

2. DEŇ » raňajky, pobyt pri mori, večera a nocľah.

3. DEŇ » raňajky, výlet autokarom do Ríma s miestnym sprievodcom. Prehliadku 
mesta začneme na Svätopeterskom námestí vo Vatikáne s majestátnou pápežskou 
Bazilikou sv. Petra, postavenou nad apoštolovým hrobom. Je nádhernou ukáž-
kou tvorivosti a geniality talianskeho architekta Berniniho. Krátkou prechádzkou sa 
dostaneme k Anjelskému hradu, monumentálnej kruhovej stavbe pôvodne po-
stavenej cisárom Hadriánom ako mauzóleum. V stredoveku slúžil hrad ako kasárne 
a väznica, kde väznili aj Giordana Bruna. Prejdeme ku mostu Ponte Sant´Angelo s 
nádhernými Berniniho sochami anjelov. Navštívite pamiatky antického Ríma Kolo-
seum a Forum Romanum. Príjemne vás osvieži ochutnávka lahodného vína ale-
bo zmrzliny v miestnej gelaterii. Návrat autokarom do hotela, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, pobyt pri mori, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, výlet autokarom do najkrajšieho múzea pod holým nebom – Flo-
rencie. Prezriete si jedinečné architektonické skvosty na Piazza Duomo, a to najmä Ka-
tedrálu Santa Maria del Fiore, Baptistérium sv. Jána, Giottovu zvonicu, Kryptu 
sv. Reparaty a v prípade možnosti a dobrej kondície aj kupolu Katedrály (463 scho-
dov). Na vychutnanie čarovnej toskánskej atmosféry bude v centre individuálne voľno. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ » 

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Santiago de Com-
postela a späť (s prestupom).
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC), z toho 5 x v jednoduchých 
1*/2* hoteloch resp. hosteloch a penziónoch po tra-
se Camino a 2 x v 3* hoteli v Santiago de Compostela.
STRAVOVANIE » 7 x raňajky a 2 x večera.
OSTATNÉ » transfer z letiska Santiago de Com-
postela na ubytovanie (1.deň) a na letisko (8.deň), do-
prava denne z trasy Camino na ubytovanie a späť, 

denne preprava batožiny (1 ks do 20 kg/os.) do ďal-
šieho miesta ubytovania, služby slovenského 

sprievodcu CK, program podľa popisu bez vstu-
pov, detailný itinerár, certifikát o absolvovaní tra-
sy Camino, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 170 €,  
5 x  večere 95 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Návrat autokarom do hotela na pobreží, večera a nocľah. 

6. DEŇ » raňajky, v závislosti od letových časov uvoľne-
nie izieb, transfer na letisko, odlet z Ríma do Viedne.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Rím a späť.
UBYTOVANIE » 5 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v oblasti Mare di Roma 
(konkrétny hotel bude špecifikovaný pri kúpe zájazdu).
STRAVOVANIE » 5 x polpenzia (raňajky a večere bez 

nápojov).
OSTATNÉ » transfery autokarom podľa progra-
mu, prehliadky  s miestnym sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu počas prehliadok Ríma a 
Florencie, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 125 €/os., City tax v oblasti Mare di 
Roma 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 150 €,  Balíček vstu-
pov 45 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov  
Rím - leto s výletmi

Kód zájazdu 9041 9042

Dátum odletu 30.06. 28.08.

Dátum príletu 05.07. 02.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 620 620

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 
Camino de Santiago

Kód zájazdu 9031 9032 9033

Dátum odletu 13.05. 24.06. 11.11.

Dátum príletu 20.05. 01.07. 18.11.

Počet nocí 7 7 7

Cena na osobu 690 690 690
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1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer autokarom do Betlehe-
ma. Prehliadka najznámejších pamiatok v Betleheme (Bazilika Narode-
nia Ježiša Krista, Jaskyňa Mlieka a Pole pastierov). Ubytovanie v hoteli 3*, 
večera a nocľah.
2. DEŇ »  raňajky, celodenný výlet so  slovenským sprievodcom, počas 
ktorého sa odveziete lanovkou a pozriete si pevnosť Massada - symbol od-
poru Židov voči Rimanom. Navštívite továreň na kozmetiku firmy Ahava s 
možnosťou nákupu originálnych výrobkov. Napokon sa okúpete v Mŕtvom 
mori. Návrat do Betlehema, večera, nocľah.
3. DEŇ »  raňajky, transfer autokarom na celodennú pešiu prehliadku Je-
ruzalema (staré mesto, Múr nárekov, Krížová cesta – Via Dolorosa, Bazilika 
Božieho Hrobu na Kalvárii – Golgote a Olivová hora). Návrat do Betlehema, 
večera, nocľah.
4. DEŇ » raňajky, odchod k Mŕtvemu moru (kúpanie), návšteva Jericha 
(najstaršie trvalo osídlené mesto a najnižšie ležiace miesto na svete) a panora-
matická prehliadka nového Jeruzalema (Knesset a Menora). Prehliadka pa-
mätníka holokaustu Yad Vashem. Transfer do letoviska Netanya, ubytovanie 
v hoteli Residence, večera a nocľah.
5. - 7. DEŇ » pobyt v letovisku Netanya v hoteli Residence – ide o kvalit-
ný hotel kategórie 3*, ktorý sa nachádza priamo v samom srdci Netanye 

AKT Í VNA  DOVOLENKA

Portorož - športový víkend

» Pozývame vás na predĺžený aktívny víkendový pobyt s možnou účas-
ťou na amatérskom tenisovom turnaji dospelých (júl), turnaji v plážovom 
volejbale a na fitness cvičenie (august). Uvádzame program júlového pobytu, 
kde je hlavným športom 3 dni tenis a 4. deň beachvolejbal. V auguste je te-
nisový turnaj plánovaný na 1 deň, beachvolejbal na 2 dni a počas 3 dní bude 
fitness cvičenie  (2 x denne) pod vedením Lucie Medekovej. V hoteloch je mož-
nosť zapožičania bicyklov (za poplatok) a príjemné cyklotrasy vedú priamo pri 
hoteli. Záujem o športové aktivity oznámte, prosíme, už pri kúpe zájazdu.

1. DEŇ » príchod do slovinského letoviska Portorož. Ubytovanie v hoteli Vile 
Park 3* alebo v hoteli Histrion 4*. Tenisový turnaj v júli sa hrá podľa kategórií 
(dvojhra, štvorhra, zmiešaná štvorhra) vo vekových pásmach do 50 rokov a 50+, 
v auguste beachvolejbal a fitness cvičenie. Večera v hoteli a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, otvorenie tenisového turnaja, zápasy v skupinách podľa 
vylosovania, ostatní voľno pri mori (návšteva vodného parku Laguna Bernardin, 
alebo prechádzka do starobylého mestečka Piran). Večera v hoteli, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, pokračovanie tenisového turnaja, voľno pri mori, prípadne 
individuálny výlet do talianskeho Terstu (25 km) alebo večerná prechádzka (cca 
1 km) do malebného centra Portoroža. Večera v hoteli a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, dopoludnia finálové zápasy, vyhlásenie výsledkov, odo-

vzdanie cien. Popoludní zápasy zmiešaných družstiev v be-
achvolejbale. Pre nešportujúcich možnosť výletu loďou 
do Benátok (cena cca 70 €). Večera, nocľah.
5. DEŇ » raňajky, individuálny odchod z letoviska Portorož 
(cestou na Slovensko odporúčame navštíviť jaskyňu Postojna).
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program . 
V CENE JE ZAHRNUTÉ

UBYTOVANIE » 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v hoteli Vile Park 3* alebo v blízkom hote-
li Histrion 4* v letovisku Portorož (bližšie info o hoteloch 
na  www.bernardingroup.si).
STRAVOVANIE » 4 x polpenzia (raňajky a večere formou  
švédskych stolov).
OSTATNÉ » pre všetkých účastníkov neobmedzený voľný 
vstup do vodného parku Laguna Bernardin v hoteli Histrion 
(vyhrievané bazény s morskou vodou, vírivky, pre deti sú k dispo-
zícii kĺzačky a tobogán), voľný vstup do kasína Bernardin (len 
pre dospelých), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » City tax v hoteli 1,30 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu  vo Vile Park 90 €, za 1/1 izbu 
v Histrione 100 €, štartovné 35 €/os. na amatérskom te-
nisovom turnaji - platí len hráč (prenájom kurtov, loptičky, 
organizácia súťaže, ceny), štartovné 5 €/os. platí len hráč 
na beachvolejbalovom amatérskom turnaji. Poplatok vo 
výške 70 €/os. platí účastník fitness cvičenia. 

Izrael a Netanya (www.zyvotel.com/residence-netanya) pri pobrežnej 
promenáde a v blízkosti nádhernej piesočnatej pláže.
8. DEŇ » raňajky, transfer autokarom na letisko v Tel Avi-
ve a odlet do Viedne. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA »  Viedeň – Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE »  3 x v Betleheme v hoteli kategórie 3* 
v izbách s vlastným príslušenstvom, 4 x v hoteli Residence  
kategórie 3* v letovisku Netanya.
STRAVOVANIE »  7 x polpenzia (raňajky a večere bez 
nápojov).
OSTATNÉ » transfery počas prvých 4 dní zájazdu 
podľa popisu, transfer z hotela v Netanyi na letisko v Tel 
Avive, služby slovensky, resp. česky hovoriaceho sprie-
vodcu počas prvých 4 dní, počas pobytu v letovisku 
Netanya asistencia slovensky, resp. česky hovoriaceho 
sprievodcu v Izraeli, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY »  letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 80 €/os., palivový prípla-
tok 120 €/os., obslužné 40 USD/os. (platí sa v Izraeli), 
vstupy 40  USD/os. (platí sa sprievodcovi v Izraeli).
PRÍPLATKY »  za jednolôžkovú izbu 250 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 
Izrael a Netanya

Kód zájazdu 9051 9052

Dátum odletu 26.06. 10.09.

Dátum príletu 03.07. 17.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 720 720

Termíny a ceny 5-dňových zájazdov individuálne  
Portorož - predĺžený športový víkend

Kód zájazdu 9061 9062

Dátum príchodu 05.07. 29.08.

Dátum odchodu 09.07. 02.09.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu Vile Park 3* 269 269

Cena na osobu Histrion 4* 329 329
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POZNÁVACIE ZÁJAZDY LETECKY
Úroveň

ubyto-
vanie strava

transfery letisko 
-hotel-letisko

transfery  
počas programu

slovenský 
sprievodca

zahraničný 
sprievodca vstupy

KLASIK raňajky

+PLUS+ raňajky

DELUXE polpenzia balíček vstupov

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

Pre všetky poznávacie a pútnické zájazdy odporúčame komplexné ces-
tovné poistenie  KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo PLUS 
(3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, ser-
visných a asistenčných služieb CK (bližšie informácie o poistení  nájdete 
na str. 433, alebo si žiadajte  v pobočkách CK).

ULTRA SKORÝ NÁKUP zľava 5%: pri kúpe zájazdu do 28. 02. 2017. 
Zľava platí na vybrané zájazdy, vzťahuje sa len na základnú cenu zájazdu.

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.

Izrael  a  Mŕtve more

Izrael a Petra

1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer autokarom do hotela v oblasti Ga-
lilea na severe Izraela, ubytovanie, večera, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, prehliadka rímskeho amfiteátra v Beit Shean, Genezaretské jazero, 
Golanské výšiny, prehliadka starej sýrskej pevnosti pri meste Katsrin, návšteva vinárstva 
a kibucu, návrat ku Galilejskému moru do Kafarnaumu a Tabghy. Cesta ďalej pokračuje 
cez Tiberias ku miestu krstu Yardenit na rieke Jordán, návrat do hotela, večera, nocľah.                                                                            
3. DEŇ » raňajky, prehliadka Nazareta a Baziliky Zvestovania, hora Carmel. Panorama-
tická prehliadka Haify (prístav, záhrady Báhai), starobylé mesto Acre, návrat cez horu Ta-
bor do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, prírodný park Gan Hashlosha, cesta údolím rieky Jordán do Jericha,  
cez Judejskú púšť k Mŕtvemu moru (kúpanie), ubytovanie v Betleheme, večera, nocľah.
5. DEŇ » raňajky, prehliadka Jeruzalema – Olivová hora, Getsemanská záhrada, 
Chrám národov, staré mesto, vrch Sion,  Múr nárekov, Via Dolorosa so zastaveniami Krí-
žovej cesty a Bazilika Božieho hrobu, návrat do hotela v Betleheme, večera, nocľah.
6. DEŇ » raňajky, prehliadka nového Jeruzalemu (Knesset a Menora), návšteva Yad 

1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu.
2. DEŇ » prílet do Tel Avivu krátko po polnoci, transfer do Betlehema, ubyto-
vanie a nocľah. Po neskorých raňajkách prehliadka Betlehema (Bazilika narodenia 
Ježiša Krista, Jaskyňa Mlieka, Polia pastierov), popoludní transfer k Mŕtvemu moru 
a kúpanie. Návrat do Betlehema, večera v hoteli a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Jeruzalema (staré mesto, Múr nárekov, Krí-
žová cesta - Via Dolorosa, Kalvária, Bazilika Božieho Hrobu, Olivová hora, Getseman-
ská záhrada), návrat do Betlehema, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, odchod z Betlehema na prehliadku pevnosti Massada týčiacou 
sa nad Mŕtvym morom ako symbol hrdinského odporu Židov proti Rimanom (vý-
stup lanovkou), prehliadka továrne na výrobu svetoznámej kozmetiky Ahava s mož-
nosťou nákupu, krátka zastávka v letovisku Eilat pri Červenom mori, prechod hraníc 
do Jordánska a cesta do Petry. Ubytovanie v hoteli v Petre, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka archeologickej lokality Petra s miestnym 
jordánskym sprievodcom, večera v hoteli, nocľah.
6. DEŇ » raňajky, odchod z Petry cez Madabu a vrch Nebo (miesto kde je pravde-
podobne pochovaný Mojžiš) naspäť do Izraela, zastávka v Jerichu (najnižšie ležiace 
mesto na Zemi), odchod do Betlehema, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
7. DEŇ » raňajky, prehliadka nového Jeruzalema (parlament Knesset, Menora, mú-
zeum holokaustu Yad Vashem, Izraelské múzeum), popoludní krátka zastávka na kú-
panie v Mŕtvom mori. Návrat do Betlehema, večera v hoteli a nocľah.

Vashem (pamätník holokaustu), Izraelské múzeum. Návrat 
do Betlehema, prehliadka (Bazilika Narodenia, Polia pastierov, 
Jaskyňa Mlieka), návrat do hotela, večera a nocľah.
7. DEŇ » raňajky, výlet do Qumranu, na Massadu a k Mŕt-
vemu moru (kúpanie), návrat do hotela, večera a nocľah.
8. DEŇ » raňajky, transfer na letisko a odlet do Viedne.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v 3* hoteli.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky a večere formou 

švédskych stolov bez nápojov).
OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizovaným au-
tokarom, sprievodca, program podľa popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY »  letiskové, bezpeč. a ser-
visné poplatky 80 €/os., palivový príplatok 120 €/os., 
obslužné 40 USD a vstupy 140 USD (platia sa v Izraeli).

8. DEŇ » raňajky, transfer z Betlehema na panorama-
tickú prehliadku Tel Avivu a starobylého prístavu Jaffa.
Transfer na letisko a popoludní odlet do Viedne. 
POZNÁMKA » zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA »  Viedeň – Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky a večere for-
mou švédskych stolov bez nápojov).
OSTATNÉ » doprava počas programu klimatizova-

ným autokarom, služby slovensky/česky hovoriace-
ho miestneho sprievodcu, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 80 €/os., palivový 
príplatok 120 €/os., v Izraeli sa platí: obslužné 50 
USD/os., vstupy Izrael 50 USD/os., víza a vstup 
do Petry (vstupné a výstupné hraničné poplatky) 
150 USD/os.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 170 €, trans-
fer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 
Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 08.05. 13.11.

Dátum príletu 15.05. 20.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 680 680

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov
 Izrael a Petra

Kód zájazdu 9401 9402

Dátum odletu 30.04. 06.11.

Dátum príletu 07.05. 13.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 750 750
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1. DEŇ » odlet do Marrakéša, transfer do hotela, ubytovanie, prechádzka 
na námestie Jemaa el Fna, kde zažijete neopakovateľnú atmosféru v spoloč-
nosti umelcov, akrobatov, rozprávačov, hudobníkov, krotiteľov hadov, veštcov 
a tanečníkov. Návrat do hotela, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, čaká vás Casablanca - ekonomické centrum krajiny s nábre-
žiami a krásnymi námestiami. Vonkajšia prehliadka mešity Hasana II. Presun 
po pobreží do hlavného mesta Rabat - Kráľovský palác, mauzóleum Mohameda 
V., mešIta Hasanova veža. Transfer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, presun do Meknes  („marocké Versailles“) so 40 km hradieb, 
najkrajšou bránou Bab El Mansour a medinou. Zastávka v posvätnom meste 
Moulay Idriss a na vykopávkach rímskeho osídlenia Volubilis (UNESCO). Ubytova-
nie v hoteli vo Fez, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prehliadka Fez - najstaršie kráľovské mesto Maroka s najstar-
šou univerzitou sveta ( stredoveká medina, náboženské školy Medersas, fontána 
Najjarine, mauzóleum Idrisa I. - vnuka islamského proroka Mohameda) a mešita 
Karaouine. Návrat do hotela, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, odchod z Fez cez pohorie Stredný Atlas s nádhernými scené-
riami, zastávka v lyžiarskom stredisku Ifrane a centre oblasti Beni Mellal. Príchod 
do Marrakéša, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
6. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Marrakéša (záhrady Menara, palác Ba-

hia, mešita Koutoubia, Medersa Ben Youssef, hrobky dynastie 
Saadovcov) a námestie Jemma el Fna. Galavečera v známej 
reštaurácii „Chez Ali“ s ukážkami marockého folklóru a jazdy 
na koňoch. Návrat do hotela, nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, alternatívne prehliadka Marrakéša (trho-
visko souk), alebo možnosť fakultatívneho výletu do pohoria 
Veľký Atlas k  „pieskovému zámku“ Ait Benhaddou a do Ou-
arzazate ("marocký Hollywood" - natáčali sa tu filmy Alexander 
Veľký, Múmia, Gladiátor), návrat do hotela, večera a nocľah.
8. DEŇ » raňajky, transfer na letisko, v poludňajších hodi-
nách odlet do Viedne.
POZNÁMKA » zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Marrakéš a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom  
(sprcha a WC) v 3*/4* hoteli. 
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky, večere).
OSTATNÉ » doprava klimatizovaným autokarom podľa 
programu, prehliadky s miestnym sprievodcom počas celé-
ho zájazdu, služby slovenského sprievodcu, program podľa 
popisu vrátane vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnost. a servis-
né poplatky 145 €/os., obslužné 30 €/os. (platí sa v Maroku).

Maroko

Gruzínsko a Arménsko

1. DEŇ » odlet z Viedne do druhého najväčšieho mesta Gruzínska – Ku-
taisi. Transfer do hotela, ubytovanie, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, prehliadka Kutaisi - katedrála Bargati, kláštor Gelati, ďalej 
Gori - rodné mesto Stalina (návšteva jeho múzea). Cesta k prehistorickému jas-
kynnému mestu Uplistsikhe. Ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka gruzínskej metropoly Tbilisi počas 
ktorej uvidíte kostol Metechi, pevnosť Narikala, starú štvrť Abanotubani, syna-
gógu, Katedrálu Sameba (jeden z najväčších ortodoxných chrámov sveta) a 
ďalšie pamiatky na Shota Rustaveli Avenue. Návrat do hotela, večera a nocľah.  
4. DEŇ » raňajky, návšteva jedného z najstarších miest Mtskheta, uvidí-
te Katedrálu Svetitskhoveli, kláštor Jvari, hradný komplex Ananuri. Cesta cez 
priesmyk Jvari (2379 m n.m.) na prehliadku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti si-
tuovaného pod horou Kazbegi (5033 m). Návrat do Tbilisi, večera, nocľah.
5. DEŇ » raňajky, prechod do Arménska, návšteva nádherných stredovekých 
kláštorov Haghpat (UNESCO) a Haghartsin. Cesta k jazeru Sevan s krásnymi 
scenériami na polostrove Akhtamar. Ubytovanie v Jerevane, večera a nocľah.
6. DEŇ » raňajky, prehliadka centra: Námestie republiky, pamätník Matka Arme-
nia, parlament, prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy v r. 1915, komplex 
Cascade s výhľadom na biblický Ararat, návšteva destilérky známeho arménskeho 

brandy, degustácia. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

7. DEŇ » raňajky, uvidime poklady arménskej histórie: Ka-
tedrálu Etchmiadzin (uchováva kopiju, ktorou prebodli ukri-
žovaného Krista), kostol sv. Hripsima, „chrám nebeských 
anjelov“ Zvartnots, pohanský chrám zasvätený bohu Slnka v 
Garni, obed v typickej dedine ("lavaš" a autentické arménske 
jedlo, ochutnávka ovocnej vodky a vína). Výhľad na Ararat a 
prehliadka Chrámu sv. Gegharda (UNESCO) zo 4. stor. Večera 
v reštaurácii s folklórnou show. Návrat do hotela, nocľah.
8. DEŇ » raňajky, transfer na letisko a odlet z Jerevanu.   

POZNÁMKA » zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Kutaisi a Jerevan-Viedeň.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (7 x raňajky, 6 x večera a 
1 x obed).
OSTATNÉ » doprava autokarom podľa programu, vstupy 
podľa programu, prehliadky s miestnym sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky vo výške 135 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 180 €, transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 
Maroko

Kód zájazdu 9431 9432

Dátum odletu 26.04. 21.10.

Dátum príletu 03.05. 28.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 890 890

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 
Gruzínsko a Arménsko

Kód zájazdu 9461 9462

Dátum odletu 17.05. 15.09.

Dátum príletu 24.05. 22.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 880 880
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POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY

1. DEŇ » odlet z Viedne do Moskvy, panoramatický okruh mestom so za-
stávkami (Novodevičský konvent, vyhliadka Vrabčie hory, Lomonosovova univerzita), 
prehliadka Katedrály Krista Spasiteľa a Chrámu  Vasilija Blaženého.  Pre-
chádzka po prospekte Arbat a plavba loďou po rieke Moskva. Transfer do hotela, 
ubytovanie, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, odchod autobusom na dvojdňovú prehliadku pamätihodnos-
tí Zlatého kruhu Ruska: vo Vladimire navštívite Katedrálu sv. Demetria a Uspen-
sky sobor (Katedrála Usnutia Panny Márie) a v neďalekom Bogolyubove uvidíte 
Chrám na Nerli (UNESCO). Transfer do Suzdalu ubytovanie, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, prehliadka Suzdalu (múzeum drevenej architektúry, Chrám 
Premenenia Pána, Kremeľ s Katedrálou Narodenia), presun autobusom do his-
torického centra ruského pravoslávia Sergiev Posad – mesto s najuctievanejším 
Kláštorom Svätej Trojice (Sergieva Lavra). V podvečer odchod autokarom do 
Moskvy, ubytovanie, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prezriete si Kremeľ, ktorý je centrom ruskej štátnosti, sídlom pre-
zidenta a pamiatkou UNESCO – palácový komplex (Chrám Zvestovania Panny 
Márie – Blagoveščenskij sobor, Katedrála Usnutia Panny Márie – Uspensky so-
bor, Katedrála sv. archanjela Michaela s hrobkami cárskych rodín), najznámejšie 
delo Car Puška, zvon Car Kolokol (200 ton) a napokon Zbrojnicu s cárskymi poklad-
mi. Prechádzka po Červenom námestí a prehliadka niekoľkých staníc metra zná-
mych svojou unikátnou výzdobou. Transfer autobusom na letisko a odlet do Viedne.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Moskva a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC), 
z toho 2 x v 3* hoteli v širšom centre Moskvy a 1 x v 
3* hoteli v Suzdale a okolí.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere). 
OSTATNÉ » doprava autobusom počas celé-

ho programu, plavba po rieke Moskva, prehliad-
ky s miestnym sprievodcom, služby slovenského 

sprievodcu CK, program podľa popisu bez vstu-
pov, DPH. 
POVINNĚ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 135 €/os.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 100€.  
Balíček vstupov 110 €/os. Vstupné víza do Rus-
kej federácie 70 €/os. (expresné vybavenie víz  
105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os. 

Moskva a malý zlatý kruh Ruska

Petrohrad 

1. DEŇ » odlet z Viedne do Petrohradu. Transfer a panoramatická pre-
hliadka centra s miestnym sprievodcom, Petropavlovská pevnosť a ka-
tedrála s hrobkami rodiny Romanovcov. Návrat do hotela, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka mesta s miestnym sprievodcom (Er-
mitáž, Zimný palác, Kazaňská katedrála). Počas plavby po rieke Neva uvi-
díte majestátne paláce, záhrady a monumenty. Prehliadka Kostola preliatej 
krvi, kde bol zavraždený cár Alexander II. Návrat do hotela. Večera, večerná 
prechádzka, počas ktorej uvidíte známe otváranie mostov, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka s miestnym sprievodcom, transfer 
autokarom do mestečka Puškin (Carskoje selo), návšteva jedinečného Palá-
ca Kataríny I. so skvostnou Jantárovou komnatou. Návrat do Petrohradu 
a prehliadka Katedrály sv. Izáka s pozlátenou kupolou a nádherným výhľa-
dom. Návrat do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, transfer do Petrodvorca, kde sa rozprestiera úchvatný pa-
lácový a parkový komplex (letná rezidencia Petra Veľkého). Prehliadka Veľ-
kého paláca a nádherného parku s fontánami s miestnym sprievodcom. 
Popoludní transfer na letisko, odlet z Petrohradu do Viedne.

POZNÁMKA » zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Petrohrad a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v 3* hoteli v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC).
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere s mi-
nerálkou, káva/čaj).
OSTATNÉ » doprava podľa programu, plavba po Neve, 
prehliadky s miestnym ruským sprievodcom, služby slo-
venského sprievodcu počas celého zájazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 

a servisné poplatky vo výške 135 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 200 €. Balíček vstupov 

120 €/os. Vstupné víza do Ruskej federácie 70 €/os. 
(expresné vybavenie víz 105 €/os.), transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os. 
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA » V tomto type zájazdu 
DE LUXE poskytujeme klientom maximálny komfort, 
presuny počas programu sú miestnym autokarom. 
Prehliadky počas celého zájazdu s miestnym sprie-
vodcom a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.
UPOZORNENIE » Počas termínu označené-
ho*máte možnosť zažiť legendárne Biele noci.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov  
Moskva a malý zlatý kruh Ruska

Kód zájazdu 9261 9262

Dátum odletu 27.05. 07.10.

Dátum príletu 30.05. 10.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 690 690

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Petrohrad

Kód zájazdu 9211* 9212

Dátum odletu 10.06. 22.09.

Dátum príletu 13.06. 26.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 850 750
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339Moskva a Petrohrad
6. DEŇ » raňajky, prehliadka paláca a parku v Pavlov-
sku, Carskoje selo (Palác Kataríny I. s Jantárovou kom-
natou a park). Transfer na letisko a odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Moskva a Petrohrad - Viedeň.
UBYTOVANIE » 4 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC), z toho 2 noci v 4* hoteli v Moskve a 2 noci 
v 3* hoteli Petrohrade. Jedna noc vo vlaku (lôžko v kupé 2. tr.). 
STRAVOVANIE » 5 x polpenzia (raňajky a servírované ve-
čere vrátane vody, kávy a čaju). 
OSTATNÉ » doprava klimatizovaným autokarom, plavba 
po rieke Neva, nočné otváranie mostov, prehliadky s miest-
nym ruským sprievodcom, služby slovenského sprievodcu 
CK počas zájazdu, program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné a servis-
né poplatky vo výške 135 €/os. 
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 220 €. Balíček vstupov 145 €  
za osobu. Vstupné víza do Ruskej federácie 70 €/os. (expres-
né vybavenie 105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os.
UPOZORNENIE » Počas termínu označeného*máte 
možnosť zažiť legendárne Biele noci v Petrohrade. 

Petrohrad a Novgorod

1. DEŇ » odlet do Petrohradu (jedno z najkrajších miest Európy, ktoré do-
máci prezývajú "Piter") , transfer do Pavlovska - prehliadka Pavlovho paláca a 
parku, popoludní návšteva pevnosti Shlisselburg na brehu Ladožského ja-
zera. Návrat do Petrohradu, transfer do hotela, ubytovanie, večera, nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, prehliadka Štátneho ruského múzea s unikátnymi zbierka-
mi ruského umenia, presun do Oranienbaum, kde návštívite cársku rezidenciu 
a prezriete si park a Čínsky palác (letné sídlo Kataríny Veľkej). Navštívite opevne-
né mesto Kronštadt vybudované na ostrove vo Fínskom zálive. Večer návrat do 
Petrohradu, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, výlet do jedného z najvýznamnejších miest Ruska Velikij No-
vgorod (UNESCO). Prvá zmienka je z roku 859, mesto ležalo na vikingskej lodnej 
obchodnej ceste do Konštantínopolu. V 11. stor. mesto patrilo do Kyjevskej Rusi 
a od 12. do 15. storočia bolo centrom bojarskej Novgorodskej republiky. Nazýva 
sa mestom „zrodu“ Ruska, rodiskom jeho štátnosti, demokracie, pravoslávia, pí-
somníctva, obchodu a tiež hrdinu ruských bylín Sadka. Prezriete si Novgorod-
ský Kremeľ a Katedrálu sv. Sofie, skanzen Vitoslavlitsy – múzeum drevenej 
architektúry. Skorá večera v Novgorode, transfer autobusom do hotela v Petro-
hrade a nocľah. 

4. DEŇ » raňajky, prehliadka súkromného múzea Faber-
gé s viac než 4000 dielami jemného dekoratívneho ume-
nia. Najcennejšími exponátmi je 9 korunovačných klenotov 
(vajec) ruských cárov vytvorených klenotníkom P. C. Faber-
gé (vyrobených bolo len 50 ks). Zakladateľ múzea – novinový 
magnát M. Forbes vynaložil na zozbieranie klenotov astro-
nomickú sumu 100 miliónov USD. Navštívite tiež Yusupo-
vov palác (najkrajší príklad architektúry aristokracie 18.-19. 
stor.). Transfer na letisko a odlet do Viedne. 
POZNÁMKA » zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Petrohrad a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v 3* hoteli v širšom centre Petrohra-
du v izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC).
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere, minerál-
ka, káva/čaj).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa programu, pre-
hliadky s miestnym ruským sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu počas celého zájazdu, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky vo výške 135 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1izbu 200 €, Balíček vstupov 100 €/
os. Vstupné víza do Ruska 70 €/os. (expresné vybavenie 105 €/
os.), transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
UPOZORNENIE » Počas termínu označeného* zažijete  
legendárne Biele noci v Petrohrade. .

1. DEŇ » odlet z Viedne do Moskvy, panoramatická prehliadka (Park 
víťazstva, Vrabčie hory, Lomonosova univerzita, Červené námestie, obchodný 
dom GUM), Katedrála Krista Spasiteľa a Katedrála Vasilija Blaženého, 
pešia prechádzka po Arbate. Transfer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Kremľa (palácový a chrámový kom-
plex, Uspensky sobor, Blagoveščenskij sobor, Katedrála sv. Archanjela Michala 
s hrobkami cárskych rodín), najznámejšie delo  (Car Puška) či 200 tonový zvon 
(Car Kolokol), navštívite aj Zbrojnicu s cárskymi pokladmi. Návrat do hotela, 
večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, prehliadka Treťjakovskej galérie. Popoludní návrat 
do hotela metrom kde si pozriete najkrajšie stanice a ich výzdobu. Večera 
v hoteli, transfer na vlakovú stanicu a cesta nočným vlakom do Petrohradu.
4. DEŇ » ráno príchod do Petrohradu, raňajky v kaviarni, panoramatická 
autokarová prehliadka, navštívite Petropavlovskú pevnosť a katedrálu 
s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, Katedrálu sv. Izáka, Ermitáž a Zim-
ný palác, zažijete plavbu po rieke Neva. Transfer do hotela, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, prehliadka Petrodvorca (Veľký Palác a park s fontá-
nami), návšteva Oranienbaum (Čínsky palác a park), opevnené mesto 
Kronštadt, ktoré sa nachádza na ostrove vo Fínskom zálive. Večera, návrat 
do hotela. Výlet na nočné otváranie mostov.

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov 
Moskva a Petrohrad

Kód zájazdu 9231* 9232

Dátum odletu 15.06. 14.09.

Dátum príletu 20.06. 19.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 1290 1190

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov  
Petrohrad a Novgorod

Kód zájazdu 9271* 9272

Dátum odletu 03.06. 30.09.

Dátum príletu 06.06. 03.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 800 750
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POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY

Rím De Luxe 

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom na prehliadku pamä-
tihodností v centre mesta, nasledujú prehliadky Baziliky Santa Maria Maggio-
re (najväčší katolícky mariánsky chrám) a Lateránskej Baziliky sv. Jána. Transfer 
do hotela, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, transfer autokarom do Vatikánu na prehliadku jedineč-
nej Baziliky svätého Petra, následne panoramatický okruh po Ríme (centrum 
Ríma, Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov víťazný oblúk, Bazilika sv. Pavla 
za hradbami, opátstvo Tre Fontane, atď...). Návrat do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, transfer autokarom na prehliadku katakomb svätého Ka-
lixta, popoludní návšteva Vatikánskych múzeí a svetoznámej Sixtínskej 
kaplnky s freskami Michelangela, transfer do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, transfer autokarom na prehliadku Baziliky sv. Klemen-
ta (relikvie sv. Cyrila), pešia prehliadka centra Ríma s miestnym sprievodcom 
(Koloseum, Forum Romanum, Benátske námestie, Pantheon, Fontana di Trevi, 
Španielske schody, Piazza Navona). Odchod autokarom na letisko, odlet z Ríma 
do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Rím a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) 
v 3* hoteli v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere) .
OSTATNÉ » doprava po Ríme klimatizovaným auto-
karom, prehliadky s miestnym talianskym sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu CK, program 
podľa popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, servisné a bez-

pečnostné poplatky 125 €/os., City tax v Ríme 4 - 6 € 
za osobu a noc (výška závisí od kategórie hotela, 

platí sa priamo v hoteli).
PRÍPLATKY »  za jednolôžkovú izbu 105 €, 
Balíček vstupov 70 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA» Zájazd De Luxe 
je maximálne komfortný, presuny po Ríme sú 
talianskym autokarom vrátane centra Ríma. Pre-
hliadky s miestnym talianskym sprievodcom 
a polpenzia sú zahrnuté v cene zájazdu.

Rím Klasik

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, po prílete transfer autokarom z le-
tiska do hotela (odloženie batožiny), prehliadka pamätihodností v centre 
mesta: Španielske námestie so známymi Španielskymi schodmi vedúcimi k 
neskororenesančnému kostolu Trinitá dei Monti, malebnú Fontana di Trevi, 
Piazza di Colonna a Piazza do Popolo atď. Večer návrat do hotela, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, dopoludnia prehliadka Vatikánu, ktorú začnete v nádher-
nej neskororenesančnej Bazilike sv. Petra. Táto, podľa tradície, stojí na mieste, 
kde bol pochovaný svätý Peter, učeník Ježiša Krista, prvý pápež a rímsky bis-
kup. Popoludní návšteva Vatikánskych múzeí so svetoznámou Sixtínskou 
kaplnkou,  kde budete obdivovať nádherné fresky, v podvečer prehliadka 
rímskych fontán, návrat do hotela, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, pokračovanie v prehliadke centra Ríma: Anjelský hrad (pô-
vodne postavený ako mauzóleum rímskeho cisára Hadriána) a most, Justičný 
palác, Piazza Navona, Pantheon, Benátske námestie s pamätníkom Viktora 
Emanuela II., antický Rím (Koloseum, Forum Romanum a Kapitol), Bazili-
ka sv. Petra v okovách a Santa Maria Maggiore (najväčší katolícky mariánsky 
chrám v Ríme), návrat do hotela a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, dopoludnia dokončenie prehliadky centra mesta, indivi-
duálne voľno. Návrat do hotela pre batožinu a transfer autokarom na letisko, 
odlet z Ríma do Viedne.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. Prehliadky v rámci programu sú 
uskutočňované peši, alebo využitím mestskej dopravy 
za poplatok.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Rím a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom v 2*/3*hoteli v šir-
šom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raňajky.
OSTATNÉ » transfer autokarom v Ríme z letiska 

do hotela a späť, služby slovenského sprievodcu po-
čas celého zájazdu, program podľa popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné  a servisné poplatky vo výške 125 €/os., 
City tax v Ríme 4 - 6 € za osobu a noc (výška závisí 
od hotela, platí sa priamo v hoteli).
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 105 €,  
Balíček vstupov 50 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Rím Klasik

Kód zájazdu 9301 9302 9303

Dátum odletu 12.05. 20.10. 17.11.

Dátum príletu 15.05. 23.10. 20.11.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 380 380 350

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Rím De Luxe

Kód zájazdu 9311 9312 9313

Dátum odletu 05.05. 09.06. 05.10.

Dátum príletu 08.05. 12.06. 08.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 550 550 550
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341341POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY Toskánsko

1. DEŇ » v poludňajších hodinách odlet z Viedne do Florencie, 
resp. Pisy, presun autokarom do mesta Lucca (rodné mesto G. Puc-
ciniho), kde uvidíte jeho rodný dom, Kostol sv. Jána a pozoruhodný 
Dóm sv. Martina. Transfer a ubytovanie v hoteli v okolí Florencie, ve-
čera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet autokarom do prekrásnej Sieny, 
prehliadka centra mesta s miestnym sprievodcom vrátane jedinečnej 
gotickej katedrály Duomo Siena. Popoludní ochutnávka toskán-
skych vín a typických miestnych produktov a následne návšteva 
malebného stredovekého mestečka San Gimignano. Návrat do hote-
la, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, odchod vlakom do Florencie (cca 1 hod.), celodenná 
prehliadka pamätihodností Florencie (označovanej za najkrajšie múze-
um pod šírym nebom) s miestnym sprievodcom. Navštívite Katedrálu 
Santa Maria del Fiore a Baptistérium sv. Jána Krstiteľa. Ďalej uvidí-
te radnicu Palazzo Vecchio a preslávený most Ponte Vecchio postavený 
v roku 1218 a do súčasnej podoby prestavaný v roku 1345. Nasleduje 
prehliadka Galérie Uffizi s jedinečnými dielami najznámejších majstrov 
svetového umenia (Sandro Boticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo, 
Tiziano Vecelli, Raffaello, Giotto, Caravaggio a ďalší). Návrat vlakom z Flo-
rencie do miesta ubytovania, večera v hoteli a nocľah. 

Capri a čarovná Kampánia

1. DEŇ » odlet z Viedne do Neapola, transfer autokarom do hotela 
v okolí Neapola, ubytovanie a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet zahŕňa prehliadku jedinečnej arche-
ologickej lokality Pompeje (od roku 1997 pamiatka UNESCO), jedno 
z troch starovekých miest ktoré boli 24.8. 79 po Kr. zničené výbuchom 
sopky Vezuv. Silná vrstva popola pokryla mesto a zakonzervovala jeho 
krásu, ktorá je ukážkou vyspelosti antickej civilizácie v oblasti Neapolské-
ho zálivu. Prehliadka s miestnym sprievodcom. Popoludní transfer k sop-
ke Vezuv s výstupom takmer k jej kráteru (výška 1281 m). V podvečer 
návrat do hotela a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, celodenný výlet na ostrov Capri: transfer do prístavu 
Sorrento, plavba loďou na Capri, výstup k vile cisára Tiberia s panorama-
tickým výhľadom na Neapolský záliv. Prehliadka Capri miestnym minibu-
som, individuálne voľno (možnosť výletu malou loďkou do jaskyne Grotta 
Azzurra). Návrat loďou z Capri do Sorrenta, transfer do hotela a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, transfer po pobreží cez mestečko Positano (zná-
me svojimi nádhernými farebnými domami nad zálivom) do malebné-
ho Amalfi, ktoré bolo v 9.-10. storočí bohatou námornou republikou. Tu 
si pozriete Dóm sv. Ondreja z 9. storočia, v ktorom sú uložené relikvie 
svätca. Dóm bol obnovený v normansko – arabskom štýle okolo roku 

4. DEŇ » raňajky, výlet autokarom do Pisy, prehliadka s miestnym 
sprievodcom - katedrála Santa Maria Maggiore (Duomo Pisa), 
baptistérium, Šikmá veža a Námestie zázrakov (UNESCO). Transfer 
autokarom na letisko, odlet z Florencie, príp. Pisy do Viedne.  

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Florencia a späť, prípadne Vie-
deň - Pisa a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžkových izbách s vlast-
ným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v okolí Florencie.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ » doprava miestnym klimatizovaným autokarom pod-
ľa programu, cesta vlakom z miesta ubytovania do Florencie a späť, 
prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné a servisné po-
platky 125 €/os., City tax v hoteli v Toskánsku 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 75 €, Balíček vstupov 75€ /os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

1200. Následne presun do Neapolu, kde uvidíte Cas-
tel Nuovo vybudovaný rodom Anjou, kráľovský pa-
lác a Chrám sv. Francesco di Paola. Transfer na letisko 
a odlet z Neapola do Viedne. 
POZNÁMKA » zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Neapol a späť. 
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v okolí Neapola. 
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raňajky.
OSTATNÉ » transfer v Neapole letisko - hotel - letis-
ko a doprava podľa programu klimatizovaným auto-
karom, prehliadka Pompejí s miestnym sprievodcom, 
plavba loďou zo Sorrenta na ostrov Capri a späť, 
doprava miestnym minibusom na Capri, služby slo-
venského sprievodcu CK, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 125 €/os. » City tax v hoteloch 
v Kampánii 2 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 90 €, Balíček 
vstupov 30 €/os., transfer z Bratislavy na letisko vo 
Viedni a späť 20 €/os.
AKCIA PRI KÚPE DO  28.02. 2017:  
TRANSFER NA LETISKO VO VIEDNI ZDARMA

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Toskánsko

Kód zájazdu 9321 9322

Dátum odletu 19.05. 13.10.

Dátum príletu 22.05. 16.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 520 520

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov  
Capri a čarovná Kampánia

Kód zájazdu 9331 9332

Dátum odletu 26.05. 15.09.

Dátum príletu 29.05. 18.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 480 480
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POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY

Rím pre pokroči lých

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer na prehliadku najstaršej a strategicky naj-
dôležitejšej  cesty Via Appia Antica, ktorú staval Appius Claudius Caesus  a spájala Rím 
a mesto Capua (centrum starovekej Kampánie) a viedla až do Brindisi. Na 120 km úseku z 
Ríma do Capuy bolo v roku 71 pr. Kr. ukrižovaných 6000 otrokov povstania, ktoré viedol 
gladiátor Spartakus. Začnete návštevou jedinečného antického komplexu - Karaka-
love kúpele, kde na každom kroku budete cítiť majestátnosť starovekého Ríma. Mali 
kapacitu až 1600 osôb a miestnosti boli zdobené unikátnymi mozaikami a sochami. 
Pokračujete prechádzkou cez Bránu sv. Sebastiána, tu začína najslávnejší úsek Via Appia  
(Kaplnka Quo Vadis na mieste zjavenia Krista svätému Petrovi, rímske katakomby…). Trans-
fer do hotela, ubytovanie, večera, nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, prehliadka pevnosti Castel Sant´Angelo (Anjelský hrad). Slúžil ako 
rímska vojenská bašta a bol útočiskom pápežov pri nepokojoch. Využívali ho aj ako vä-
zenie, bol tu väznený i Giordano Bruno. Prehliadka Vatikánskeho námestia a Baziliky 
sv. Petra. Prezriete si Galleriu Borghese so zbierkou diel Boticelliho, Rafaella, Tiziana či 
Rubensa, prejdete sa po parku Villy Borghese, námestím Piazza di Popolo, uvidíte brá-
nu Porta San Paolo a Pyramídu Caia Cestia. Návrat do hotela, večera, nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, výlet do oblasti Tivoli 30 km od Ríma na prehliadku renesančnej Villa 
d´Este (UNESCO), jej záhrad s fontánami a starovekej Villa Adriana. Popoludní ochut-
návka vína v známej  oblasti Frascati, zastávka v letnom sídle pápežov v Castel Gandol-
fo. Návrat do hotela, večera, nocľah. 

4. DEŇ » raňajky, prehliadka archeologickej lokality 
Ostia Antica (prvá rímska kolónia a významný prístav 
antického Ríma) s vykopávkami antického mesta so 
zachovalým divadlom, synagógou, fórom, maľbami a 
mozaikami. Transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Rím a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia.

OSTATNÉ » doprava autobusom podľa programu, 
prehliadky s miestnym talianskym sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu CK, program pod-
ľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, servis-
né a bezpečnostné poplatky 125 €/os., City tax 
v Ríme 4 - 6 € za osobu a noc (výška závisí od ka-
tegórie hotela, platí sa priamo v hoteli).
PRÍPLATKY »  za jednolôžkovú izbu izbu 105 €,  
Balíček vstupov 85€/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Florencia pre fajnšmekrov

1. DEŇ » odlet z Viedne do Florencie (nazývanej najkrajším múzeom pod šírym 
nebom), transfer z letiska do centra mesta, poldenná prehliadka pamiatok s miest-
nym sprievodcom. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenná pešia prehliadka Florencie s miestnym sprievodcom 
počas ktorej uvidíte najvýznamnejšie historické a umelecké klenoty, múzeá, paláce a 
sakrálne stavby. Na Piazza del Duomo navštívite Katedrálu Santa Maria del Fiore a 
do jej komplexu patriace Baptistérium sv. Jána, Giottovu zvonicu a Kryptu sv. Re-
paraty a v prípade možnosti a dobrej kondície aj Kupolu katedrály, na ktorú vedie 
463 schodov. Popoludní uvidíte skvostnú zbierku umenia v Gallerii Uffizi, kde sú vy-
stavené diela najznámejších velikánov svetového umenia (Botticelli, Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Tizian, Rafaello, Rubens, Caravaggio, Rembrandt a.i.). Prejdete sa pozdĺž 
romantickej rieky Arno ku malebnému mostu Ponte Vecchio a ďalej až ku Piazzale Mi-
chelangelo odkiaľ je nádherný výhľad na mesto. Presun do hotela, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, celodenná pešia prehliadka Florencie s miestnym sprievodcom, kde 
navštívite Baziliku Santa Maria Novella, múzeum San Marco s dielami jedného z 
najznámejších talianskych maliarov 15. stor. Fra Angelico, Galleria dell´Accademia s 
Michelangelovou sochou Dávida a Palazzo Vecchio. Popoludní budete pokračovať 
prehliadkou gotickej Baziliky Santa Croce, ktorá je miestom posledného odpočinku 
významných Florenčanov (Galileo Galilei, Michelangelo Giacomo Rossini a i.). Navštívi-
te múzeum Bargello s nádhernými renesančnými sochami Donatella, Michelangela, 
Verrocchia, uvidíte Palazzo Pitti a bude sa kochať krásou priľahlých záhrad Boboli. Prej-

dete aj miestny trh a môžete ochutnať vynikajúcu zmrlinu v 
miestnych gelateriach. Návrat do hotela, večera, nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, dopoludnia dokončenie prehliadky mes-
ta s miestnym sprievodcom, cestou na letisko zastávka na 
ochutnávku toskánskych vín. Transfer na letisko a odlet 
do Viedne. 
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu. Prehliadky sú uskutočňované peši, alebo MHD.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Florencia a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
v 3* hoteli v širšom centre Florencie.

STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ » transfery autokarom v prvý a posledný 
deň, všetky prehliadky s miestnym sprievodcom,  služ-
by slovenského sprievodcu, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné  
a servisné poplatky 125 €/os., City tax v hoteloch vo 
Florencii 5 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 105 €, Balíček vstupov 
100 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Florencia pre fajnšmekrov

Kód zájazdu 9341 9342

Dátum odletu 12.05. 06.10.

Dátum príletu 15.05. 09.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 500 500

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov    
Rím pre pokročilých

Kód zájazdu 9351 9352

Dátum odletu 01.06. 12.10.

Dátum príletu 04.06. 15.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 560 560
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1. DEŇ » odlet z Viedne do Nice, transfer do stredovekého 
opevneného mestečka Saint Paul de Vence, ktoré je v súčasnos-
ti strediskom umelcov, hercov a spisovateľov (prehliadka centra). Ná-
vrat do Nice na panoramatickú prehliadku centra. Transfer do hotela 
na Francúzskej riviére, ubytovanie a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet do Monackého kniežatstva ležiace-
ho na malebnom Azúrovom pobreží. Je to druhý najmenší štát na sve-
te. Uvidíte Kniežací palác a jedinečnú výmenu stráží, môžete navštíviť 
monackú katedrálu, Kasíno (len pre osoby od 18 r.) a jeho krásne záhra-
dy. Poprechádzate sa popri atraktívnom prístave a trati svetoznámych 
pretekov F1. Nadchne vás návšteva  Oceánografického múzea s 90 ak-
váriami a najnovším výtvorom „Shark Lagoon“ - obrovským akváriom, 
ktoré reprezentuje diverzitu a farebnosť koralových útesov a ich živo-
číchov.  Popoludní návšteva stredovekého mestečka Eze a prehliadka 
parfumérie Fragonard. Návrat do hotela, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, celodenný výlet začneme vo svetoznámom Cannes 
(krátka prehliadka centra a okolia svetoznámeho Festivalového paláca), 
pokračujeme do mestečka Saint Tropez, ktoré je nám známe hlavne 
z veselohier o tamojšom žandárovi a preslávili ho najmä herci Louis 
de Funés a Brigitte Bardotová. Program dňa zavŕšime návštevou Port 
Grimaud, nazývanom aj „francúzske Benátky“. Podľa vzoru Benátok ho 

Paríž

1. DEŇ » odlet z Viedne do Paríža, transfer autokarom do hote-
la. Pešiu prehliadku pamätihodností v centre mesta začnete výstu-
pom na Eiffelovu vežu (výťahom sa môžete dostať až na vrchol veže) 
odkiaľ budete mať úchvatný výhľad na Champs – Elysées, Víťazný ob-
lúk, Trocadero a celý Paríž. V podvečer prechádzka po nábreží Seiny, 
návrat do hotela, ubytovanie a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, prehliadka zámku a záhrad vo Versailles,  popo-
ludní  návšteva galérie a múzea Louvre. Louvre je jedno z najväčších 
múzeí sveta s unikátnymi zbierkami umenia a historických artefaktov. 
Múzeum je umiestnené v budove postavenej koncom 12. storočia 
ako obranná pevnosť. Voľný program, návrat do hotela a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, pešia prehliadka mesta: Námestie Republiky, Ope-
ra Bastille, Námestie Svornosti, Montparnasse,  Latinská štvrť, Bazi-
lika Notre Dame, moderné centrum G. Pompidou, uličky umelcov 
na Montmartre s bazilikou Sacre Coeur, námestie Place du Tertre a Pi-
galle so svetoznámym kabaretom Moulin Rouge. Možnosť večernej 
plavby po Seine, návrat do hotela a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, prehliadka centra mesta: radnica, najstarší most 
Pont Neuf,  väznica Conciergerie s celou Márie Antoinetty. Popoludní 
voľný program, možnosť návštevy Invalidovne s pekným Vojenským 
múzeom (hrobka Napoleona I.). Návrat do hotela pre batožinu a od-

chod autokarom na letisko, odlet do Viedne.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.  Prehliadky v rámci programu sú 
peši, alebo mestskou dopravou za poplatok.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA »  Viedeň - Paríž a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) 
v 3* hoteli v centre Paríža.
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raňajky. 
OSTATNÉ » transfer autokarom v Paríži letisko - ho-
tel a späť, služby sprievodcu CK, program podľa po-
pisu bez vstupov a lístkov na metro, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax v ho-
teloch v Paríži 2 €/os. a noc.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 150 €, vstupy 
cca 35 €/os., plavba po Seine 14 €/os., transfer z Bra-
tislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
UPOZORNENIE » vo všetkých termínoch je mož-
nosť individuálnej návštevy Disneylandu, prípadne 
zábavného parku Asterix. 

Francúzska r iv iéra postavil v 60. rokoch minulého storočia architekt  Spo-
erry.  V podvečer transfer späť do hotela, nocľah.
4. DEŇ »  raňajky, individuálne voľno, predpoludním 
transfer autokarom na letisko, odlet z Nice do Viedne.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Nice a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) 
v 3*hoteli na Francúzskej riviére.
STRAVOVANIE » 3 x raňajky.
OSTATNÉ » transfer v Nice letisko - hotel - letis-
ko a doprava po Francúzskej riviére podľa progra-
mu klimatizovaným autokarom, služby slovenského 
sprievodcu CK počas celého zájazdu, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax v hote-
loch na Francúzskej riviére 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 110 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Francúzska riviéra

Kód zájazdu 9111 9112

Dátum odletu 10.06. 14.10.

Dátum príletu 13.06. 17.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 440 440

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov  
Paríž

Kód zájazdu 9101 9102

Dátum odletu 27.05. 07.10.

Dátum príletu 30.05. 10.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 390 390
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POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY
Sedem divov Is landu

Amsterdam

1. DEŇ » odlet na Island - prílet na letisko Keflavik v nočných hodinách, nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, výlet na vulkanické Vestmannské ostrovy (12 km od pobrežia). Sú 
centrom rybolovu a hniezdiskom morských vtákov. Návrat na ubytovanie, nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, dnes sa vydáme do vnútrozemia, do atraktívnej lokality Landmanna-
laugar - rozprávková oblasť uprostred divokých tzv. „dúhových" hôr. Pestrá paleta peších 
výletov rôznej náročnosti. Unikátom je kúpeľ v prírodnej lagúne s termálnou vodou, ktorá 
vzniká sútokom horúcej a chladnejšej riečky. Návrat na ubytovanie, nocľah. 

4. DEŇ » raňajky, dnes nás čaká vrchol nášho islandského putovania - „zlatý trojuholník". 
Úvodom návšteva sídla biskupstva v osade Skálholt, následne v oblasti Geysiru aktívny gej-
zír Strokkur, ktorý vyvrhuje každých 5 minút horúcu vodu až do výšky 20 m. Uvidíme impo-
zantný vodopád Gullfoss na rieke Hvítá, kde voda padá v dvoch stupňoch do hĺbky 32 m. 
Zastavime sa v národnom parku Þingvellir - v oblasti, kde sa rozostupuje európska a ame-
rická litosférická doska a kde bol v 10. stor. založený najstarší parlament sveta Alþing. Cestou 
okolo geotermálnej elektrárne Nesjavellir sa vrátime na ubytovanie, nocľah. 

5. DEŇ » raňajky, cesta po južnom pobreží (v diaľke uvidíme sopku Hekla), vychádzka 
pozdĺž kaskády na rieke Skógá k monumentálnemu vodopádu Skógafoss. Na najjuž-
nejšom myse Dyrhólaey uvidíme skalnú bránu a pri mestečku Vík čiernu sopečnú pláž 
s čadičovou jaskyňou. Zastávky pri splaze ľadovca Sólheimajökull, pod svetoznámou 
sopkou Eyjafjallajökul a pri vodopáde Seljalandsfoss. Návrat na ubytovanie, nocľah.
6. DEŇ » raňajky, možnosť plavby za pozorovaním veľrýb. Popoludní prehliadka 

1. DEŇ» odlet z Viedne do najväčšieho a hlavného holandského mesta 
Amsterdam. Presun do hotela, následne prehliadka pamätihodností mesta v 
historickom centre, ktorú začnete na námestí Dam, kde sa odohrala väčšina dra-
matických momentov v histórii celého Holanska (napr. privítanie Napoleona Bo-
naparrte a jeho armády v roku 1808 po jeho prevzatí moci nad mestom).  Na námestí 
Dam leží Kráľovský palác, ktorý symbolizuje krásu a slávu mesta a bol pôvodne vy-
užívaný ako mestská radnica, kostol Nieuwe Kerk (miesto korunovácie holandských 
kráľov a svadieb členov kráľovskej rodiny), ale i múzeum voskových figurín Madame 
Tussaud´s s pekným výhľadom na mesto. Prehliadku zakončíte pri významnom 
symbole Amsterdamu Kostole sv. Mikuláša, večer ubytovanie v hoteli a nocľah. 
2. DEŇ» raňajky,  pokračovanie prehliadky mesta» Rijksmuseum, múzeum Van 
Gogha, brúsiareň diamantov, Rembrandtov dom, Nieuwmarkt s trhom so starožit-
nosťami a Waag – najstarší zachovaný hradný objekt mesta,  večer návrat do ho-
tela a nocľah.
3. DEŇ» raňajky, návšteva dedinky Zaanse Schans, prehliadka známeho skan-
zenu s veternými mlynmi a typickými rybárskymi domčekmi. Oblasť je známa 
výrobou charakteristických drevákov, remeselnou výrobou a produkciiou syrov s 
možnosťou nákupu. Návrat do Amsterdamu, v prípade záujmu plavba po grach-
toch, individuálne voľno. Vo večerných hodinách návrat do hotela a nocľah.
4. DEŇ» raňajky, v prípade záujmu máte množnosť navštíviť Amsterdamské his-
torické múzeum, Begijnhof – pôvabné nádvorie so štítovými domami zo 17.-18. 

hlavného mesta Islandu – Reykjavik - radnica, parlament, 
moderný kostol Hallgrímskirkja, vodojem Perlan. Večer-
né kúpanie v unikátnych termálnych kúpeľoch Modrá la-
gúna. Transfer na letisko, odlet do Viedne okolo polnoci. 
7. DEŇ » prílet do Viedne v ranných hodinách. 
POZNÁMKA » Zmena programu vyhradená.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Keflavik a späť.
UBYTOVANIE » 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v penzióne.
STRAVOVANIE » 5 x raňajky.

OSTATNÉ » doprava autokarom podľa programu, loď na 
Vestmannské ostrovy a späť, 1 x kúpanie vo vyhrievanom 

vonkajšom bazéne, služby sprievodcu CK, program pod-
ľa popisu bez vstupov, DPH. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 170 €/os.
PRÍPLATKY » vstupné cca 9000 ISK/os. (70 €/os.) 
vrátane „veľrybieho safari“, vstupné Modrá lagúna 
50 €/os., 4 x večera (2 chody) 130 €/os., transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

storočia, kde sa nachádza najstarší dom Amsterdamu. 
Návrat do hotela pre batožinu a presun na letisko. Odlet 
z Amsterdamu do Viedne.
POZNÁMKA» CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. Prehliadky v rámci programu sú 
uskutočňované  peši, alebo mestskou dopravou za po-
platok. Transfery a vstupy v Amsterdame nie sú zahr-
nuté v cene zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ»

LETECKÁ DOPRAVA»  Viedeň – Amsterdam a späť
UBYTOVANIE» 3 x v dvoj- a trojlôžkových izbách s 

vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* ho-
teli v širšom centre Amsterdamu.

STRAVOVANIE» 3 x kontinentálne raňajky.
OSTATNÉ» služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ DOPLATKY» letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax 
v hoteloch v Amsterdame 2 €/os./noc.
PRÍPLATKY»  za 1/1 zbu 180 €. Orientačná 
cena dopravy vlakom z Amsterdamu do Zaanse 
Schans  a späť cca 16 €/os.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov 
Amsterdam

Kód zájazdu 9191 9192

Dátum odletu 12.05. 06.10.

Dátum príletu 15.05. 09.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 470 470

Termíny a ceny 7-dňových leteckých zájazdov 
Sedem divov Islandu

Kód zájazdu 9281 9282

Dátum odletu 15.06. 27.07.

Dátum príletu 21.06. 02.08.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 1330 1370
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1. DEŇ » odlet z Viedne do litevskej metropoly Vilnius (nazývaného aj 
Pobaltský Jeruzalem). Transfer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, prehliadka historického centra Vilniusu (UNESCO), náv-
števa Katedrály sv. Stanislava a sv. Vladislava a Gediminasovho hradu 
s krásnou vyhliadkou. Prejdete od Prezidentského paláca ku Vilniuskej uni-
verzite (založená kráľom Štefanom Báthorym) a ku Ostrej bráne. Popoludní 
výlet na prehliadku stredovekého hradu Trakai ležiaceho na ostrove v jazere 
Galvé. Návrat do Vilniusu, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, cestou do Rigy zastávka na jedinečnej Hore krížov (v roku 
1993 ju navštívil aj pápež Ján Pavol II). Po prechode do Lotyšska si prezriete pô-
sobivý barokový palác a park Rundale. Ubytovanie v Rige, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, dopoludnia pešia prehliadka centra Rigy (UNESCO) vrá-
tane  „Art Nouveau“. Uvidíte Pamätník slobody, Kostol sv. Petra (UNESCO), 
Katedrálu sv. Jakuba, Parlament, Rižský hrad, Švédsku a Prašnú bránu, atď. Vr-
cholom prehliadky bude návšteva Rižskej katedrály s famóznym organom 
(v programe je cca 15 minútový koncert). Popoludní výlet do kúpeľného stre-
diska Jurmala na pobreží Baltického mora. Návrat do Rigy, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, cestou po pobreží Rižského zálivu do Tallinu (hlavného 
mesta Estónska) navštívite národný park Gauja, ponoríte sa do stredoveku pri 
prehliadke hradu Turaida a po vstupe do Estónska navštívite „letné hlavné 

POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY

Kodaň a Malmö

1. DEŇ» odlet z Viedne do Kodane, transfer metrom do cen-
tra mesta, odloženie batožiny v hoteli, prehliadka pamätihodností a 
prechádzka v historickom centre mesta, určite vás zaujme vyhliadková 
plavba po kanáloch, kruhová veža Rundetaarn s krásnym výhľadom na 
centrum. Uchváti vás pohľad na zámok zámok Rosenborg (postavený v 
roku 1606 v štýle holandskej renesancie) s expozíciou korunovačných kleno-
tov, návrat do hotela, ubytovanie a nocľah.
2. DEŇ» raňajky,  pešia prehliadka významných historických pamiatok 
centra mesta» Amalienborg – kráľovský palác (postavený v 17. storočí, je 
nádhernou ukážkou dánskej rokokovej architektúry), výmena stráží pri krá-
ľovskom paláci. Určite si pozrite svetoznámu sochu Malá morská víla, Mra-
morový kostol, Ruský kostol, voľný program. V podvečer návrat do hotela 
a nocľah. V prípade záujmu večerná návšteva najznámejšie-
ho zábavného parku Tivoli. 
3. DEŇ» raňajky, odchod vlakom cez úchvatný mostno-
-tunelový komplex postavený cez úžinu Øresund v celkovej 
dĺžke 16 km do tretieho najväčšieho švédskeho mesta Mal-
mö (cesta trvá cca 40 minút). Absolvujete prehliadku centra 
mesta, prejdete prístavnú štvrť, starý trh a ďalšie pamätihod-
nosti. Uvidíte impozantný a najvyšší škandinávsky moder-
ný mrakodrap Turning Torso, dielo španielskeho architekta 

Santiaga Calatravu. Turning Torso slúži ako obytný dom 
so 150 bytmi na 54 podlažiach a svojou výškou 190 m je 
najvyššou obytnou budovou v EÚ. V podvečer jazda vla-
kom späť do Kodane, návrat do hotela a nocľah.
4. DEŇ» raňajky, dokončenie prehliadky mesta, navští-
vite známu a najldhšiu pešiu zónu v Európe – Strøget. 
Návrat do hotela pre batožinu a odchod metrom na le-
tisko. Odlet z Kodane do Viedne. 
POZNÁMKA» CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. Prehliadky v rámci programu sú usku-
točňované  peši, alebo mestskou dopravou za popla-
tok. Transfery a vstupy v Kodani nie sú zahrnuté v cene 
zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ»

LETECKÁ DOPRAVA» Viedeň – Kodaň a späť.
UBYTOVANIE» 3 x v dvojlôžkových a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 
2*/3* hoteli v širšom centre Kodane.
STRAVOVANIE» 3 x kontinentálne raňajky. 
OSTATNÉ» služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ DOPLATKY» letiskové, bezpečnostné a 
servisné poplatky 125 €/os.
PRÍPLATKY» za 1/1 izbu 220 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os. Orientačná cena dopra-
vy vlakom Kodaň – Malmö a späť  cca 32 €/os.

Krásy Pobalt ia mesto“ Pärnu. Ubytovanie v Tallinne, večera a nocľah.
6. DEŇ » raňajky, pešia prehliadka centra Tallinnu (naj-
krajšie stredoveké staré mesto v Európe - UNESCO). Uvidíte 
Katarínin palác a park, hradný vrch Toompea, budovu par-
lamentu, katedrálu Alexandra Nevského, obrannú vežu Kiek 
in de Kok, navštívite Katedrálu Panny Márie a pozriete si 
radnicu ako ukážku gotickej architektúry. Následne návšte-
va Etnografického múzea v prírode (skanzen) s jedineč-
ným 84 hektárovým lesoparkom a ukážkami vidieckeho 
života a stavieb. Transfer na letisko a odlet do Viedne.
POZNÁMKA » zmena programu vyhradená. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Vilnius a Tallinn - Viedeň.
UBYTOVANIE » 5 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
(sprcha a WC) v 3* hoteloch podľa programu.
STRAVOVANIE » 5 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ » doprava autokarom podľa programu, pre-
hliadky s miestnym sprievodcom, služby slovenského sprie-
vodcu CK, program podľa popisu bez vstupov DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 135 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 130 € » Balíček vstupov 75 €/os., 
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 6-dňových leteckých
 poznávacích zájazdov – Krásy Pobaltia

Kód zájazdu 9291 9292

Dátum odletu 30.05. 23.09.

Dátum príletu 04.06. 28.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 760 760

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov
Kodaň a Malmö

Kód zájazdu 9461 9462

Dátum odletu 19.05. 15.09.

Dátum príletu 22.05. 18.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 440 440
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POZNÁVAC I E   ZÁ JAZDY   L E TECKY
Kráľovské mestá Škandinávie 

Termíny a ceny 7-dňových leteckých poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 11.05. 05.09.

Dátum príletu 17.05. 11.09.

Počet nocí 6 6

Cena na osobu 1040 1040

1. DEŇ » odlet z Viedne do Štokholmu, naj-
väčšieho mesta Škandinávie. Kráľovský palác 
Kungliga Huset, budovy Opery a Parlamentu, 
to sú zastávky pešieho okruhu starým mestom 
Gamla Stan. V prípade záujmu návšteva Skan-
senu. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, mestu rozloženému 
na stovkách ostrovčekov vládne radnica Stad-
huset, z jej veže je nádherný výhľad na stred 
mesta. Môžeme navštíviť katedrálu Domkyr-
kan s hrobkami švédských kráľov. Doporu-
čujeme plavbu loďou po jazere Mälaren, kde 
čaká pekný park pri kráľovskom paláci Drott-
ningholm. Uvidíme aj unikátnu bojovú loď 
Vasa (bola vyzdvihnutá po 333 rokoch z morské-
ho dna).  Podvečer odchod na ubytovanie v 
hoteli v okolí mesta Örebro, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, prekročenie nórskej hra-
nice, popoludní príchod do Osla, prehliadka 
mesta: budova Opery, ležiacej priamo pri fjor-
de, pešia zóna Karl Johans Gate, parlament, 
univerzita, Národné divadlo a Kráľovský palác. 
V parku Frognerpark s 212 sochami Gustava 
Vigelanda uvidíme symbol mesta – Sinnatag-
gen (Zlostiaci sa chlapček), fontánu, monolit 
a ďalšie sochy tohto nórskeho sochára. Ubyto-
vanie v okolí Osla, večera a nocľah. 

4. DEŇ » raňajky, celodenný pobyt v Osle. 
Veľkým pojmom pre návštevníkov Osla je po-
lostrov muzeí Bygdøy. Tu našla svoj domov 
polárna loď Fram, na ktorej sa plavili polárni 
dobyvatelia Nansen, Amundsen a Sverdrup 
k severnému a južnému pólu, plť Kon-Tiki, 
papyrusová loď Ra II Thora Heyerdahla i 3 vi-
kingské lode staré viac než tisíc rokov. Deň 
zakončíme výhľadom na mesto z vrchu Hol-
menkollen, kde sa nachádza skokanský mostík 
postavený pre MS v lyžovaní 2011. Návrat do 
hotela, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, na švédsko-nórskej hrani-
ci nás privíta prvý fjord Iddefjorden, cez ktorý 
prejdeme po moste Svinesundsbron. Zavíta-
me do oblasti Tanum (UNESCO), známej ná-
lezmi skalných kresieb. Popoludní prehliadka 
druhého najväčšieho švédského mesta Göte-
borg: námestie Gustav Adolfs Torg, kanál Stora 
Hamn a Katedrála Gustava Domkyrka. Uvidí-
me tiež moderné budovy Admirality a Opery. 
Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
6. DEŇ » raňajky, zo Švédska je to len na skok 
do Dánska. Dve krajiny spája blízka história 
i poloha pri Øresundskej úžine. Medzi mesta-
mi Helsingborg a Helsingor plávajú nepretr-
žite trajekty. Predpoludním uvidíme z paluby 

jedného z trajektov Hamletov hrad Kronborg. 
Návšteva najkrajšieho dánskeho zámku Frede-
riksborg, ktorý je postavený na troch ostrovoch 
jazera Slotsø. Ubytovanie, večera a nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, okružná jazda hlavným 
mestom Kodaň: slávna socha Malej morskej 
víly, kráľovský zámok Amalienborg a Nyhavn 
- starý prístav v centre mesta, kde žil Hans 
Christian Andersen. Transfer na letisko, odlet 
z Kodane do Viedne.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Štokholm 
a Kodaň - Viedeň.
UBYTOVANIE » 6 x v izbách s vlastným prís-
lušenstvom v turistických hoteloch po trase.
STRAVOVANIE » 6 x polpenzia (raňajky 
a večere - jeden až dva chody bez nápojov).
OSTATNÉ » doprava autokarom podľa 
programu, služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 150 €/os.
PRÍPLATKY» za 1/1 zbu 240 €, vstupy cca 
400 SEK, 200 NOK, 150 DKK (cca 100 €/os.), 
transfer Bratislava - Viedeň a späť 20 €/os.
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Termíny a ceny 7-dňových leteckých poznávacích zájazdov

Kód zájazdu 9481 9482 9483

Dátum odletu 11.06. 03.07. 28.08.

Dátum príletu 17.06. 09.07. 03.09.

Počet nocí 6 6 6

Cena na osobu 1100 1150 1150

1. DEŇ » odlet z Viedne do hlavného mesta 
Nórska – Oslo. Zahájenie prehliadky pamäti-
hodností, ubytovanie v hoteli a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Osla, 
v centre budeme obdivovať svetoznámu 
radnicu a architektonický skvost – belostnú 
budovu Opery na brehu Oslofjordu. Na polo-
strove múzeí Bygdøy si pozrieme polárnu loď 
Fram, na ktorej sa plavili polárni dobyvatelia 
Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému 
a južnému pólu, plť Kon Tiki a papyrusovú loď 
Ra II. cestovateľa a bádateľa Thora Heyerdahla. 
Prejdeme sa v parku Frogner, kde je umiest-
nených 212 sôch Gustava Vigelanda. Z legen-
dárneho športoviska Hollmenkollen s novým 
skokanským mostíkom uvidíme celé mesto a 
vody Oslofjordu. Odchod autokarom na uby-
tovanie mimo Osla, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, dopoludnia zamierime 
do oblasti ZOH 1994 pri najväčšom nórskom 
jazere Mjösa. Krátko sa zastavíme v olympij-
skom meste Lillehammer - zo skokanských 
mostíkov sa nám naskytne krásny pohľad 
na mesto. Neskôr popoludní sa vydáme po-
zdĺž perejí a vodopádov divokej rieky Rauma, 
vinúcej sa hlbokým údolím Romsdalen, až 
k najvyššej kolmej stene Európy – Trollveg-

gen (v preklade Trolia stena). Úchvatné zážitky 
nás potom čakajú pri stúpaní 11 zákrutami po 
preslávenej ceste Trollstigen (v preklade Trolí 
rebrík). Táto „trolia cesta“ vedie až do horského 
sedla, ležiaceho v nadmorskej výške 900 m. 
Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, vyhliadková plavba po 
fjorde Geirangerfjord (okrem iného aj okolo 
vodopádov Sedem sestier), je zahrnutá v cene. 
Pokračujeme malebnými scenériami nórskej 
prírody, pozdĺž fjordov, údoliami i cez hory. 
Zastávka pri jednom zo splazov najväčšieho 
ľadovca európskej pevniny Jostedalsbreen. 
Ubytovanie v hoteli, večera, nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, trajektom preplávame naj-
dlhší fjord sveta Sognefjorden. Príchod do 
druhého najväčšieho mesta Nórska - Bergen. 
Prehliadka centra, ktorého neopakovateľ-
nú atmosféru tvorí rybí trh, hanzovné domy 
(UNESCO) a stará štvrť drevených domov 
Gamle Bergen. Vystúpime na vyhliadku Fløy-
en, peši alebo lanovkou. Odchod na ubytova-
nie mimo Bergen, večera, nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, prejdeme Nórsko od zápa-
du na východ, od fjordu Hardangerfjorden, 
so zastávkou pri vodopádoch Voringfossen 
až na ubytovanie na dosah letiska Oslo. Cesta 

prekonáva najväčšiu európsku náhornú ploši-
nu Hardangervidda, ktorá má miestami cha-
rakter tundry. Za mestečkom Geilo pôjdeme 
viac než 100 km dlhým údolím Hallingdalen. 
Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, v závislosti od letových 
časov možnosť individuálneho voľna v Osle. 
Transfer na letisko a odlet z Osla do Viedne. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Oslo a 
späť.
UBYTOVANIE » 6 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v turistických ho-
teloch po trase zájazdu. 
STRAVOVANIE » 6 x raňajky a 5 x večera 
(jeden až dva chody bez nápojov)
OSTATNÉ » doprava autokarom podľa 
programu, vnútroštátne trajekty, vyhliadková 
plavba po fjorde Geirangerfjord, služby slo-
venského sprievodcu CK, program podľa po-
pisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bezpeč-
nostné a servisné  poplatky 150 €/os.
PRÍPLATKY» za 1/1 zbu 240 €, vstupy cca 
500 NOK/os. (asi 60 €/os.).
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P Ú T N I C K É   Z Á J A Z D Y   L E T E C K Y
Rím

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom do centra a ná-
sledne panoramatický okruh po Ríme (centrum Ríma, Circus Maximus, Ka-
pitol, Konštantínov víťazný oblúk, atď...). Prehliadka pamätihodností v centre 
mesta, počas ktorej navštívite Baziliku Santa Maria Maggiore a Lateránsku Ba-
ziliku sv. Jána. Transfer na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, dopoludnia prehliadka Baziliky sv. Klementa (relikvie svä-
tého Cyrila), popoludní návšteva Vatikánskych múzeí a preslávenej Sixtín-
skej kaplnky s jedinečnými freskami "Stvorenie Adama" a "Posledný súd" 
od Michelangela. Návrat autokarom do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, transfer autokarom do Vatikánu na nedeľné pápežské po-
žehnanie a prehliadku Baziliky sv. Petra. Popoludní pešia prehliadka centra 
Ríma s miestnym sprievodcom (Koloseum, Forum Romanum, Benátske ná-
mestie, Pantheon, Fontana di Trevi, Španielske schody, Piazza Navona), transfer 
do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky,  transfer autokarom na prehliadku unikátnych katakomb 
svätého Kalixta, návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami a opátstva Tre Fonta-
ne. Odchod autokarom na letisko, odlet z Ríma do Viedne.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Rím a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvoj- a trojlôžkových izbách 
s vlastným príslušenstvom v 3* hoteli v širšom cen-
tre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ » doprava po Ríme klimatizovaným 
autokarom, prehliadky všetkých pamätihodností 
s miestnym talianskym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu - kňaza počas zájazdu, program 
podľa popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnost-

né  a servisné poplatky 125 €/os., City tax v hoteli v 
Ríme 4 - 6 € na osobu a noc (platí sa priamo v ho-

teli, výška závisí od kategórie).
PRÍPLATKY »  za jednolôžkovú izbu 105 €, 
Balíček vstupov 70 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
UPOZORNENIE » V tomto type zájazdu DE 
LUXE poskytujeme klientom maximálny komfort: 
presuny v Ríme sú zabezpečené autokarom, vráta-
ne centra mesta. 

1. DEŇ » odlet v poludňajších hodinách z Budapešti do Bari, autobu-
sová prehliadka centra Bari (Duomo of San Sabino, Bazilika Sv. Mikuláša, 
v ktorej je od roku 1087 svätcov hrob). Popoludní transfer do mestečka San 
Giovanni Rotondo, slovenská svätá omša. Ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, prehliadka miest, kde pôsobil v rokoch 1916 - 1968 sv. 
páter Pio – charizmatický kapucínsky kňaz, ktorý mal vyše 50 rokov na svo-
jom tele ustavične krvácajúce rany – stigmy. Celodenný náboženský program 
v San Giovanni Rotondo, počas ktorého uvidíte miesta spojené so životom 
a pôsobením sv. pátra Pia (prehliadka bazilík Santa Maria delle Grazie a sv. Pia, 
návšteva hrobu sv. pátra Pia). V bazilike sv. pátra Pia bude náš kňaz celebrovať 
slovenskú svätú omšu a vo vonkajšom areáli absolvujete Krížovú cestu. V pod-
večer návrat do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, dopoludnie strávite v San Giovanni Rotondo, kde bude čas 
na osobné rozjímanie. Popoludní výlet autobusom do Monte Sant´Angelo 
(pamiatka UNESCO). Slovenská svätá omša v jaskyni, kde sa v rokoch 490, 492 
a 1656 zjavil archanjel Michal. Toto miesto bolo v minulosti navštívené viace-
rými pápežmi a svätcami. Transfer autobusom späť do hotela v San Giovanni 
Rotondo, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, slovenská svätá omša v San Giovanni Rotondo, transfer 
na letisko v Bari a odlet do Budapešti. Popoludní prílet do Budapešti.

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Budapešť – Bari a späť. 
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžko-
vých izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) 
v 3* hoteli v oblasti San Giovanni Rotondo.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky formou 
švédskych stolov a večere – servírované, pozostávajúce 
z trojchodového menu).
OSTATNÉ » doprava podľa programu klimatizova-

ným autokarom, náboženský program podľa popisu, 
panoramatická autobusová prehliadka Bari, náv-

števa Monte Sant´Angelo, služby slovenského 
sprievodcu / kňaza počas zájazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 125 €/os.
PRÍPLATOK » za jednolôžkovú izbu 120 € 
k uvedenej cene zájazdu » transfer z Bratislavy 
na letisko Budapešť a späť 50 €/os.
AKCIA DO 28.02. 2017: TRANSFER 
NA LETISKO V BUDAPEŠTI ZDARMA

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov – Po stopách sv. pátra Pia

Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 21.05. 15.10.

Dátum príletu 24.05. 18.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 490 490

Po stopách sv. pátra Pia

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
 pútnických zájazdov – Rím

Kód zájazdu 9801 9802

Dátum odletu 19.05. 13.10.

Dátum príletu 22.05. 16.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 530 530
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349Lurdy
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Bratislava – Lurdy a späť. 
UBYTOVANIE » 2 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách v 2* alebo 3* hoteli v centre Lúrd.
STRAVOVANIE » 2 x polpenzia (kontinentálne raňaj-
ky a servírované večere formou menu) v Lurdách.
OSTATNÉ » služby sprievodcu CK, sprievod kňaza, 
transfery z letiska v Lurdách do hotela a späť, nábo-
ženský program podľa popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky vo výške 125 €/os., City tax v hote-
loch v Lurdách 1,50 €/os./noc.
PRÍPLATOK » za jednolôžkovú izbu 70 €.
UPOZORNENIE » leteckého pútnického zájazdu 
do Lúrd sa môžu zúčastniť i telesne postihnutí pútnici 
na vozíčkoch (počet je obmedzený leteckými predpismi) 
v doprovode minimálne 1 zdravej osoby. Celý kom-
plex i areál bazénov sú prispôsobené pre vozíčkárov.
» Informácie o ďalších termínoch leteckých pútí 
do Lúrd vám radi poskytneme v CK.

Izrael  a  Mŕtve more

1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer do hotela v oblasti 
Galilea v severnom Izraeli, večera a nocľah.
2. DEŇ » » raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zvestovania, Kostol 
sv. Jozefa) a návšteva Kány Galilejskej (obnovenie manželských sľubov). 
Popoludní Kafarnaum  (dom sv. Petra), Hora Blahoslavenstiev, Tabgha – 
miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto primátu sv. Pet-
ra, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, výstup na vrch Tabor, prehliadka Kostola Premenenia 
Pána a návšteva Yardenitu (rieka Jordán) – obnovenie krs-
tných sľubov. Popoludní transfer do Betlehema, zastávka 
v Jerichu. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, prehliadka Betlehema (Bazilika narode-
nia Ježiša Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popoludní 
kúpanie v Mŕtvom mori a návšteva Ain Karem (narodenie 
Jána Krstiteľa, Navštívenie Panny Márie u Alžbety). Návrat 
do Betlehema, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, prehliadka Jeruzalema (Olivová hora, 
Pater Noster, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Kostol 

Hrobu Panny Márie, Múr nárekov a Večeradlo). Návrat 
do Betlehema, večera a nocľah.
6. DEŇ » raňajky, prehliadka Betánie (Lazarov hrob). 
Prechod Júdskou púšťou, kúpanie v Mŕtvom mori. 
Popoludní možnosť fakultatívneho výletu na Massa-
du a Qumran. Večera a nocľah.
7. DEŇ » raňajky, prehliadka Jeruzalema (staré 
mesto, Krížová cesta - Via Dolorosa, Bazilika Božieho 
hrobu na Golgote). Krátke kúpanie v Mŕtvom mori.  
Večera a nocľah.
8. DEŇ » raňajky,  transfer na letisko do Tel Avivu 
a odlet do Viedne.
POZNÁMKA » Zmena programu vyhradená. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v 3* hoteli.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky a večere formou 
švédskych stolov bez nápojov).
OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizovaným autoka-
rom, služby sprievodcu - kňaza, program podľa popisu.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné a ser-
visné poplatky 80 €/os., palivový príplatok 120 €/os., vstupy 
40 USD/os. a obslužné 40 USD/os. (platí sa v Izraeli).
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 180 €, transfer Bratislava - letisko 
Viedeň a späť 20 €/os.

1. DEŇ » v skorých ranných hodinách odlet z Bratislavy do Lúrd, 
po prílete krátka orientačná prehliadka areálu, popoludní slovenská svä-
tá omša a ďalší náboženský program. Premietanie o živote sv. Bernadetty 
(narodila sa v Lurdách v roku 1844), ako štrnásťročná mala 18 zjavení Panny 
Márie, ktoré sú oficiálne uznané cirkvou. Keď sa o zjaveniach dozvedeli ľu-
dia, prichádzali do Lúrd a boli zaznamenané zázračné uzdravenia. Možnosť 
individuálnej návštevy bazénov s lurdskou vodou. Popoludní eucharistická 
procesia s požehnaním, večera v hoteli, sviečkový sprievod, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, slovenská svätá omša pri Jaskyni Zjavenia, individuálne 
možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, resp. i popolud-
ní, slovenská Krížová cesta so zobrazením jednotlivých zastavení v životnej 
veľkosti. Popoludní eucharistická procesia s požehnaním, večera v hoteli, 
sviečkový sprievod, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, slovenská svätá omša (možnosť účasti na medzinárodnej 
svätej omši v podzemnej Bazilike Pia X.), pešia prehliadka po stopách sv. Ber-
nadetty na miesta spojené s jej životom v mestečku Lurdy (mlyn, Cachot, 
hospic a miesto krstu vo farskom kostole). Popoludní možnosť návštevy bazé-
nov s lurdskou vodou, slovenská Krížová cesta, voľno s možnosťou návšte-
vy hradu týčiaceho sa nad mestom. Transfer na letisko a odlet do Bratislavy.
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.

P Ú T N I C K É   Z Á J A Z D Y   L E T E C K Y

Termíny a ceny 3-dňových leteckých
 pútnických zájazdov – Lurdy

Kód zájazdu 9711 9712 9713 9714

Dátum odletu 26.05. 30.06. 01.09. 13.10.

Dátum príletu 28.05. 02.07. 03.09. 15.10.

Počet nocí 2 2 2 2

Cena na osobu 425 425 425 425

Termíny a ceny 8-dňových leteckých pútnických                                                 
zájazdov – Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514 9515 9516

Dátum odletu 20.03. 01.05. 07.06. 26.09. 17.10. 13.11.

Dátum príletu 27.03. 08.05. 14.06. 03.10. 24.10. 20.11.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

Cena na osobu 550 570 570 570 570 550
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P Ú T N I C K É   Z Á J A Z D Y   L E T E C K Y
Medžugorie

1. DEŇ » v odlet z Viedne do Splitu, transfer autobusom do Medžu-
goria, prehliadka Kostola sv. Jakuba a jeho areálu. Ubytovanie v hoteli 
a večera. Večerný náboženský program v Kostole sv. Jakuba s poklonou Svä-
tému krížu. Návrat do hotela a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, slovenská svätá omša, Výstup na vrch zjavenia Podbrdo, 
kde sa šiestim deťom v júni 1981 zjavila Panna Mária. Vďaka týmto zjaveniam 
sa z malej dedinky Medžugorie stalo jedno z najväčších modlitebných mari-
ánskych centier v Európe. Nespočetné množstvo ľudí práve na tomto mieste 
našlo svoju vieru a získalo pokoj do svojho života. Popoludní návšteva komu-
nity Cenacolo. V prípade prítomnosti niektorého z vizionárov v Medžugorí, 
pokúsime sa zabezpečiť stretnutie s ním. Návrat do hotela a večera. Večerný 
náboženský program, ružencová pobožnosť, požehnanie, adorácia pred naj-
svätejšou Sviatosťou Oltárnou. Návrat do hotela a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, v ranných hodinách výstup na vrch Križevac, kde už v roku 
1934 miestni farníci postavili kríž. Slovenská Krížová cesta, návrat do Medžu-
goria a slovenská svätá omša. Popoludní návšteva mesta Mostar (pamiat-
ky UNESCO), ktoré je piatym najväčším mestom Bosny a Hercegoviny a svoje 
meno dostalo po „mostaroch“ - strážcoch mosta (Stari most) cez rieku Nere-
tva. Návrat autobusom do Medžugoria, večera v hoteli, náboženský program 
v Kostole sv. Jakuba, nocľah.
4. DEŇ » raňajky, individuálne voľno v Medžugorí, slovenská svätá omša, 

dopoludnia transfer autokarom do Splitu so zastáv-
kou pri lurdskej jaskyni vo Veprici neďaleko Makar-
skej. Odlet zo Splitu do Viedne. 

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program 
zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Split a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* 
hoteli v Medžugorí. 
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere s ví-

nom, vodou a káva/čaj).
OSTATNÉ » autokarová doprava podľa programu, 
náboženský program organizovaný v Medžugorí, 
služby slovenského sprievodcu počas zájazdu, sprie-
vod kňaza, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 125 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 50 € » transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Assis i  -  Cascia a  Rím

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer autokarom z letiska do mestečka 
Assisi, ubytovanie v hoteli, slovenská svätá omša, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenný program v Assisi s miestnym sprievodcom a našim 
kňazom. Prehliadka Baziliky sv. Františka a slovenská svätá omša, návšteva Ba-
ziliky sv. Kláry, kostola Santa Maria degli Angeli (v jeho vnútri je kaplnka Porciun-
cula, kde sv. František v roku 1208 založil františkánske hnutie, a kde tiež v roku 1226 
zomrel). Transfer mikrobusmi na Monte Subasio ku kaplnke, pustovni Eremo delle 
Carceri a prezriete si jaskyňu, v ktorej sa sv. František zvyčajne modlil. Po prehliad-
ke návrat do hotela, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, odchod z Assisi do mesta Cascia, kde si prezriete baziliku za-
svätenú sv. Rite a hrob s jej neporušeným telom. Sv. Rita je patrónkou nemož-
ných vecí, neriešiteľných situácií a beznádejných prípadov. Bola talianskou 
vizionárkou a v roku 1443 sa na jej čele objavili stigmy vo forme rán po tŕňovej 
korune. Na záver prehliadky slovenská svätá omša. Pokračovanie cesty autoka-
rom do Ríma, kde si pozriete prvé dve zo štyroch pápežských bazilík a to Baziliku 
sv. Jána v Lateráne a Baziliku Santa Maria Maggiore. Transfer do hotela, ubytova-
nie, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, odchod z hotela, slovenská svätá omša, prehliadku ďalších 
dvoch pápežských bazilík zahájite v grandióznej Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. 
Očarí vás majestátnosť celej baziliky, ale i skvelá výzdoba s dielami velikánov 

umenia. Cestou na letisko návšteva Baziliky sv. Pavla 
za hradbami, ktorá bola postavená nad pravdepodob-
ným hrobom apoštola Pavla a je exteritoriálnou súčas-
ťou štátu Vatikán. Transfer autokarom na letisko, odlet 
z Ríma do Viedne.  

POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Rím a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v dvojlôžkových a trojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* ho-

teli, z toho 2 x v okolí Assisi a 1 x v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ » doprava podľa programu klimatizo-
vaným autokarom, prehliadky počas púte s miest-
nym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu 
- kňaza, program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 125 EUR/os. » City tax v Assi-
si a v Ríme 4 - 6 EUR za osobu a noc, výška závisí od 
konkrétneho hotela (platí sa priamo v hoteli).
PRÍPLATOK » za 1/1 izbu 120 €, transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov - Assisi-Cascia a Rím

Kód zájazdu 9811 9812

Dátum odletu 17.06. 07.10.

Dátum príletu 20.06. 10.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 550

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov – Medžugorie

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 12.05. 06.10.

Dátum príletu 15.05. 09.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 350 350
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351Fatima-100. výročie zjavení Panny Márie

Fatima a Santiago de Compostela

1. DEŇ » odlet z Bratislavy v skorých ranných hodinách do Porta, 
po prílete nasleduje panoramatická autokarová prehliadka starove-
kého mesta Coimbra. Po popoludňajšej slovenskej svätej omši sa au-
tobusom presuniete do Fatimy – jedného z najznámejších mariánskych 
pútnických miest na svete. Fatima vás privíta v roku 100. výročia zja-
vení Panny Márie trom malým pastierikom. Tu sa uskutoční prehliadka 
pôvodnej baziliky, novej baziliky i celého fatimského areálu. Ubytova-
nie v hoteli, večera, sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, slovenská svätá omša, celodenný výlet kde navští-
vite nádherný gotický kláštor zo 14. stor. s kráľovskými hrobkami a 
sarkofágmi v Batalhe ako i najväčší kostol v Portugalsku v Alcobace 
(UNESCO). Zastavíte sa v typickej dedinke Nazaré na brehu Atlantické-
ho oceánu a program dňa zavŕšite prehliadkou Kostola eucharistické-
ho zázraku v Santarém. Návrat do Fatimy, večera, večerný náboženský 
program, sviečkový sprievod a ružencová pobožnosť, nocľah. 
3. DEŇ »  raňajky, účasť na nedeľnej medzinárodnej svätej omši, po-
poludní slovenská Krížová cesta, prehliadka miesta štvrtého zjavenia 
vo Valinhos, miesta zjavenia Anjela mieru Loca do Anjo a následne pre-
hliadka dedinky a rodného domu vizionárov v Aljustrel. Návrat do Fati-
my, večera v hoteli, sviečkový sprievod a ruženec, nocľah.

1. DEŇ » odlet z Bratislavy v skorých ranných hodinách do Porta, 
transfer do pútnického mesta Santiago de Compostela, krátka pre-
hliadka, slovenská svätá omša, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, prehliadka centra Santiaga s miestnym sprievod-
com vrátane Katedrály sv. Jakuba, v ktorej je umiestnený hrob tohto 
Ježišovho učeníka. Na poludnie účasť na medzinárodnej "pútnickej“ 
svätej omši. Následne transfer autobusom do Fatimy, kde sa pred 100 
rokmi zjavila Panna Mária trom malým pastierikom (Lucii, Hyacinte a 
Františkovi). Prvé zjavenie sa uskutočnilo 13.5.1917 a zjavenia pokra-
čovali pravidelne vždy 13. dňa v mesiaci až do 13.10.1917. Katolícka 
cirkev uznala pravosť zjavení v roku 1930. Veľkým ctiteľom Fatimskej 
Panny Márie bol aj svätý Ján Pavol II. Ubytovanie v hoteli vo Fatime, ve-
čera, sviečkový sprievod a ružencová pobožnosť, nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, účasť na nedeľnej medzinárodnej svätej omši, po-
poludní Krížová cesta, prehliadka miesta štvrtého zjavenia vo Valinhos, 
miesta zjavenia Anjela mieru Loca do Anjo. Následne prehliadka de-
dinky a rodného domu vizionárov v Aljustrel. Návrat do Fatimy, večera, 
sviečkový sprievod a ruženec, nocľah. 

4. DEŇ » raňajky, odchod z Fatimy do Porta, slovenská svä-
tá omša a prehliadka najvýznamnejších historických pamia-
tok mesta s miestnym sprievodcom. Uvidíte krásnu barokovú 
Katedrálu Torre des Clérigos a Kostol sv. Františka, kde je celé vnútro 
kostola zdobené pravým zlatom. Prehliadku zakončíte návštevou 
portskej pivnice, kde sa dozviete všetko o histórii portského vína. V 
podvečer transfer autokarom na letisko a odlet do Bratislavy. 
 
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Bratislava – Porto a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušenstvom 
v 3* hoteli v širšom centre Fatimy.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere vrátane 
vína a vody).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa programu, služby 
slovenského sprievodcu CK, sprievod kňaza, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné a servis-
né poplatky 189 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 120 €, Balíček vstupov 16 €/os.

4. DEŇ » raňajky, odchod z Fatimy autokarom do 
Porta, slovenská svätá omša. Počas prehliadky s miest-
nym sprievodcom si pozriete pamätihodnosti tohto 
mesta a uvidíte Katedrálu Torre dos Clérigos a Palácio del 
Bolsa. Porto je nazývané aj mestom portského vína, preto 
na záver púte navštívime portskú pivnicu, kde sa obozná-
mite s celou históriou tohto svetového vína. V podvečer 
transfer autokarom na letisko a odlet do Bratislavy. 
POZNÁMKA » CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Bratislava - Porto a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli (z toho 1 x v Santia-
go de Compostela a 2 x vo Fatime).
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a večere 
vrátane vína a vody).
OSTATNÉ » doprava autokarom podľa programu, 
služby slovenského sprievodcu CK, sprievod kňaza, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpečnostné 
a servisné poplatky 189 €/os.
PRÍPLATKY » 1/1 izba 120 €, Balíček vstupov 15 €/os.
» Informácie o ďalších termínoch leteckých pútí 
do Fatimy a Santiaga vám radi poskytneme v CK.
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Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov 

Fatima a Santiago de Compostela
Kód zájazdu 9731 9732

Dátum odletu 21.04. 17.11.

Dátum príletu 24.04. 20.11.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 520 490

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov 

Fatima - 100. výročie zjavení Panny Márie
Kód zájazdu 9721 9722

Dátum odletu 21.04. 17.11.

Dátum príletu 24.04. 20.11.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 500 470
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Checkin Pineda SSSs

HOTEL » STRANA 19

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Salou Park Resort  I I SSSS

HOTEL » STRANA 12

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Miramar Calafel l SSSS

HOTEL » STRANA 14

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 540 560 640 660 690

345 351 364 416 429 449

dospelá osoba na 1. prístelke 470 470 490 560 580 610

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 640 660 740 770 790

410 416 429 481 501 514

dospelá osoba na 1. prístelke 550 560 570 640 670 690

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 640 660 740 770 790

410 416 429 481 501 514

dospelá osoba na 1. prístelke 550 560 570 640 670 690

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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ULTRA SKORÝ NÁKUP » 
podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Španielska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice z Bratislavy (BTS) a z Košíc (KSC) na letisko 
Gerona (GRO) a Reus (REU). Let z Bratislavy, 
resp. z Košíc trvá približne 2 hodiny 20 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácií na dieťa 
do 2 rokov 59 € a na osobu od 2 rokov 189 € » 

miestna pobytová daň/ekologická taxa hrade-
ná priamo na mieste podľa platných predpisov 
daného regiónu  vo výške približne 0,50 € 
na osobu a deň zájazdu. CK účtovanie výšky 
poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní na str. 433). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 

toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do  Španielska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

ŠPANIELSKO – oblasť Costa del Maresme a Costa Dorada,                                                     
strediská Santa Susanna, Pineda de Mar, Salou, La Pineda, Calafell

ŠPANIELSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114

Dátum odletu BA, KE 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 dospelí - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 744 €
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Mercury SSSS

HOTEL » STRANA 16

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sir ius Superior SSSSS

HOTEL » STRANA 18

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Palas Pineda SSSSS

HOTEL » STRANA 10

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Salou Park Resort  I SSSSS

HOTEL » STRANA 12

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 670 690 770 790 820

423 436 449 501 514 533

dospelá osoba na 1., resp. 2 prístelke 520 540 560 620 640 660

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 650 670 750 780 800

416 423 436 488 507 520

dospelá osoba na 1. prístelke 560 560 580 650 680 700

dospelá osoba na 2. prístelke 520 520 540 600 630 650

1. dieťa do 11 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 11 rokov na 2. prístelke 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 780 800 880 910 930

501 507 520 572 592 605

dospelá osoba na 1. resp. 2 prístelke 660 670 690 760 780 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 2. prístelke 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 760 780 860 890 910

481 494 507 559 579 592

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 670 740 760 780

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 390 390 390 390 390 390

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 13 na prístelke len za 99 € » ušetríte až 765 € 

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 13 na prístelke len za 99 € » ušetríte až 942 € 
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ATH Portomagno SSSSs

HOTEL » STRANA 24-25

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ATH Las Sal inas Park SSSSs

HOTEL » STRANA 22-23

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Andalúzie. 

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings priamymi letmi z Brati-
slavy (BTS) na letisko do Almérie (LEI).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-

nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na osobu do 2 rokov 59 €, osoby od 2 rokov 
platia plnú čiastku 189 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 

info o poistenií nájdete na str. 433). V prípa-
de, že si zákazník nezakúpi poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Andalúzia - strediská Roquetas de Mar a Aguadulce

ULTRA SKORÝ NÁKUP » 
podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

ANDALÚZIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310

Dátum odletu BA 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9. 25.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

ANDALÚZIA – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213 4214 4215

Dátum odletu BA 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Dátum príletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 740 770 820 870 960 990 1070 1080 1090 1150

423 449 481 501 533 566 624 644 696 702 709 748

dospelá osoba na 1. prístelke 550 580 630 650 690 740 790 820 880 890 900 940

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 480 520 540 570 610 630 650 690 700 720 740

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 760 790 840 890 990 1030 1110 1120 1130 1190

436 462 494 514 546 579 644 670 722 728 735 774

dospelá osoba na 1. prístelke 570 600 640 670 710 750 820 850 910 920 930 980

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 490 530 550 590 620 650 680 720 730 740 770

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 996 € 
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Bel leVue Vistanova SSSs

HOTEL » STRANA 28-29

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Peymar SSSs

HOTEL » STRANA 30

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

HSM Atlantic  Park SSSSs

HOTEL » STRANA 31

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service a SmartWings letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Palma de Mallorca (PMI). 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého pobytového zájazdu je súčet 
dvoch za sebou idúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2r. 
59 €, osoby od 2 rokov platia plnú čiastku 
189 € » ekologická daň hradená na mieste 
podľa platných predpisov Malorky cca 1 € na 
osobu a deň zájazdu. Deti do 16 r. môžu byť 
oslobodené. CK nemôže ovplyvniť výšku alebo 
zmenu poplatku. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 

alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
nií nájdete na str. 433). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

Malorka - strediská S' Illot, Palmanova, Magaluf

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2 osoby a dieťa do 7 rokov na prístelke - 32% zľava  » ušetríte až 628 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 610 670 730 750

381 395 415 456 497 510

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 520 570 620 640

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 390 390 390 390 390 390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 650 710 770 790

408 422 442 483 524 538

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 630 680 700

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 390 390 390 390 390 390

266 266 266 266 266 266

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 390 390 390 390 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s bočným výhľa-
dom na more + 12 € za izbu a noc pobytu, za izbu s priamym výhľadom na more + 20 € za izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 740 770 850 930 950

490 504 524 578 633 646

dospelá osoba na 1. prístelke 650 660 690 760 840 850

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 490 490 490 490 590 590

334 334 334 334 402 402

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » all inclusive +20 € za osobu a noc pobytu. 
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Calanovel la  Mare SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 40 - 41

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Fiesta Athénee Palace SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 34 - 35

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 745 €

2 osoby -32% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách zľava -32% » ušetríte až 882 €
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings z Bratislavy (BTS) na letis-
ko do Palerma (PMO) a do Catanie (CTA) a z 
Košíc (KSC) na letisko do Catanie (CTA). Let z 
Bratislavy, resp. z Košíc trvá približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácií na dieťa 
do 2 rokov 59 € a na osobu od 2 rokov 189 € 
» miestna pobytová daň hradená priamo 

na mieste podľa platných predpisov daného 
regiónu vo výške približne 2 € na osobu a deň 
zájazdu. Deti do 12 rokov môžu byť od dane 
oslobodené. CK účtovanie výšky poplatku 
nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní na str. 433). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-dňo-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Sicília 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Sicília – strediská Campofelice di Roccella, Marina di Portorosa, Piraino

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413

Dátum odletu BA, KE 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Dátum príletu BA, KE 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 720 790 810 830 850

429 468 514 527 540 553

dospelá osoba na prístelke 550 600 650 660 670 690

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 490 530 550 560 580

293 319 345 358 364 377

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 720 770 790 800 820

449 490 524 538 544 558

dospelá osoba na 1. prístelke 550 600 650 660 670 690

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 450 490 530 540 550 560

306 334 361 368 374 381

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 450 490 530 540 550 560

306 334 361 368 374 381

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok »  za ultra all inclusive 
+30 € na os. na zákl. lôžku a na dosp. os. na prístelke/noc pobytu, resp. +15 € na dieťa do 13 rokov na prístelke/noc pobytu. 
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Portorosa SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 38 - 39

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Fiesta Garden Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 36 - 37

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách zľava -35% » ušetríte až 1188 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 843 €
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FAKULTATÍVNE VÝLETY
S o p k a  E t n a  a   T a o r m i n a
Etna so svojimi 3 350 metrami nie je len najvyššou činnou sopkou Európy, ale je aj symbolom 
Sicílie, ktorý dáva pravidelne o sebe vedieť, aby sa na neho nezabudlo. Návštevníkov uchvacuje 
svojím vzhľadom, históriou a legendami. Jedno z najmalebnejších a turisticky najpríťažlivejších 
miest ostrova, nazývané i sicílske Monte Carlo je krásne malebné mestečko Taormina. Okrem 
otvoreného gréckeho divadla z 3 storočia pred n.l. vás okúzlia aj taorminské uličky, vyhliadkové 
terasy, námestíčka s gotickými kostolmi a hlavná promenáda s množstvom kaviarní, reštaurácií 
a obchodíkov so suvenírmi.

P a l e r m o 
Hovorí sa, že kto nenavštívil Palermo, nebol na Sicílii. Palermo sa nachádza na severnom pobreží 
ostrova v blízkosti širokého zálivu a na úpätí vápencového masívu Monte Pellegrino, v údolí 
zvanom Zlatá mušľa. Najväčšiu slávu zažilo Palermo počas vlády Arabov a neskôr počas vlády 
Normanov, kedy patrilo k najvýznamnejším mestám Európy. Vďaka mnohým kultúram, ktoré 
sa tu stretávali, čakajú na návštevníkov rôzne architektonické skvosty, ukrývajúce sa v úzkych 
uličkách v rovnakej podobe ako pred storočiami.

L i p a r s k é  o s t r o v y
Liparské ostrovy, hovorovo aj Eolské ostrovy, tvorí skupina 7 ostrovov vulkanického pôvodu, ktoré 
sú kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Najväčším a najvýznamnejším z celého súostrovia 
je ostrov Lipari. Úzke uličky vás dovedú až k Akropole týčiacej sa na kopci nad mestečkom. Tretí 
najväčší ostrov je ostrov Vulcano, ktorého dominantou je 391 metrov vysoká sopka. Kuriozitou os-
trova je prírodné, neustále bublajúce sírne jazierko, ktorého voda má blahodárne zdravotné účinky. 
Kúpanie v ňom je nezabudnuteľným zážitkom pre každého návštevníka.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 810 910 950 970 990

488 527 592 618 631 644

dospelá osoba na 1. prístelke 640 700 780 820 830 850

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 490 530 600 620 640 650

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 850 950 990 1010 1030

514 553 618 644 657 670

dospelá osoba na 1. prístelke 650 700 780 820 830 850

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 510 550 620 640 660 670

332 358 403 416 429 436

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 510 550 620 640 660 670

332 358 403 416 429 436

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za ubytovanie v luxusných bungalovoch typu Superior + 30 € na izbu a noc pobytu. 
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2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1095 €

Marmorata Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 44-45

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na ostrov Sardínia.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings z Bratislavy (BTS) na letis-
ko Olbia (OLB).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 59 € a na osobu od 2 rokov 189 € 
» miestna pobytová daň hradená priamo 
na mieste podľa platných predpisov daného 

regiónu vo výške približne 2 € na osobu a deň 
zájazdu. Deti do 12 rokov môžu byť od dane 
oslobodené. CK účtovanie výšky poplatku 
nemôže ovplyvniť.   

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní na str. 433). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-dňo-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Sardínia 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Sardínia – strediská Marina di Sorso, Santa Teresa Gallura, Golfo 
Aranci 

SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v sobotu

Kód zájazdu 3501 3504 3507 3510 3513 3516 3519 3522 3525 3528 3531 3534 3537 3540 3543

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v nedeľu

Kód zájazdu 3502 3505 3508 3511 3514 3517 3520 3523 3526 3529 3532 3535 3538 3541

Dátum odletu BA 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Dátum príletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

  SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v stredu

Kód zájazdu 3503 3506 3509 3512 3515 3518 3521 3524 3527 3530 3533 3536 3539 3542

Dátum odletu BA 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609

Dátum odletu BA 14.6. 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9.

Dátum príletu BA 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 820 870 920 970 990 1100 1150 1200 1250 1350

533 566 598 631 644 715 748 780 813 878

dospelá osoba na 1. prístelke 670 720 760 800 820 880 930 960 1010 1080

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 530 570 600 630 650 670 710 730 770 820

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » 
za rodinnú prepojenú izbu +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 
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2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1079 €

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1103 €

Colonna Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 46-47

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 48-49

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP K
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S ú o s t r o v i e  L a  M a d d a l e n a
Jedinečný lodný výlet za objavovaním krásneho súostrovia La Maddalena, jej ostrovov a plavba 
pozdĺž pobrežia susednej Korziky. Spoznajte aj vy úžasné ostrovčeky položené na vlnách smar-
agdového mora ako Santo Stefano, Porto Raphael a Punta Sardegna s charakteristickým majá-
kom. Po plavbe popri ostrove čajok zakotvíte v zátoke Cala Corsara a oddýchnete si pri obede. 
Plavba pokračuje popri preslávených plážach ako Cala Soraya, Cala Connari, Cala dell’Amore a 
Cala Granata a neminie vás ani zastávka na kúpanie. Spoznajte skutočný “Karibik Európy”.

C o s t a  S m e r a l d a  -  P o r t o  C e r v o
Spoznajte najkrajšie časti Smaragdového pobrežia a najznámejšie letoviská, kde dovolenkujú 
svetové celebrity. Letovisko Baja Sardínia s aquaparkom leží v bezprostrednej blízkosti známeho po-
brežia Costa Smeralda. Srdcom Smaragdového pobrežia je prístavné mesto Porto Cervo, kde kotvia 
tie najdrahšie a najluxusnejšie jachty sveta a uličky lemujú obchody najvychytenejších módnych 
návrhárov. Voľný čas v centre mesta a zastávka na kúpanie sú samozrejmosťou. Fantastický výhľad 
na francúzsku Korziku či súostrovie La Maddalena patrí medzi sladký bonbónik tohto výletu.

O s t r o v  K o r z i k a - B o n i f á c i o
Korzika je štvrtým najväčším ostrovom v Stredomorí pripomínajúca svojím tvarom zaťatú päsť 
so vztýčeným palcom. Z prístavu Santa Teresa Gallura sa trajektom preplavíte cez Bonifácky prie-
liv, chránenú morskú rezerváciu, do prístavného mestečka Bonifácio, ležiaceho na juhu ostrova. 
Historické centrum láka malebnými uličkami a domami týčiacimi sa vysoko nad útesom. Odtiaľ 
sa vám naskytne fantastický výhľad na južné pobrežie Korziky, severné pobrežie Sardínie a súos-
trovie La Maddalena. Spoznajte s nami magickú Korziku, ostrov na ktorý zavítal aj sám Napoleon. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 890 970 1030 1050 1190 1250 1290 1350 1450

592 606 660 701 714 810 850 878 918 986

dospelá osoba na 1. prístelke 710 730 800 850 860 950 1010 1030 1090 1160

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 560 570 630 670 680 720 770 780 830 880

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 990 1070 1090 1090 1190 1350 1390 1490

606 626 674 728 742 742 810 918 946 1014

dospelá osoba na 1. prístelke 700 720 780 840 860 830 910 1030 1060 1130

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 570 590 640 690 700 660 730 810 850 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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Itaca -  Nausicaa SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 58 - 59

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Scogl io Del la  Galea SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 54 - 55

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUPK
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PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Kalábrie.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service a SmartWings letmi z Bratislavy (BTS) 
a z Košíc (KSC) na letisko do Lamezia Terme  
(SUF). Charterový let trvá približne 2 hodiny. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového zájazdu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 220 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na osobu 
do 2 rokov 59 €, od 2 rokov 189 €. » miestna 
pobytová daň hradená priamo na mieste podľa 
platných predpisov daného regiónu  vo výške 
približne 1,50 € na osobu a deň zájazdu. Deti 
do 10, resp. v niektorých lokalitách až do 14 
rokov môžu byť oslobodené. CK účtovanie 
výšky poplatku nemôže ovplyvniť.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Kalábria –  S.Maria di Ricadi, Nicotera Marina, Pizzo, Rossano

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 660 720 790 800 820 860 920 960 1020 1090 1160

422 449 490 538 544 558 585 626 653 694 742 789

dospelá osoba na 1. prístelke 530 570 620 680 690 700 730 780 810 860 920 980

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 410 440 480 520 530 540 540 580 590 640 680 720

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 750 820 830 850 890 950 990 1050 1120 1190

442 470 510 558 565 578 606 646 674 714 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 600 650 660 680 690 740 770 810 870 920

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba v rodinnej izbe 390 410 450 490 500 510 490 530 540 580 620 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť minimálne 3 x cenu základného lôžka.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more na vyžiadanie, poplatok hradený na mieste +10 € na izbu a noc pobytu.

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714

Dátum odletu BA, KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3801 3802 3803 3804 3805 3806 3807 3808 3809

Dátum odletu BA 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Dátum príletu BA 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Voi  Pizzo Calabro Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 52 - 53

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nicotera Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 56 - 57

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 750 820 830 850 890 950 990 1050 1120 1190

423 449 488 533 540 553 579 618 644 683 728 774

dospelá osoba na 1. prístelke 510 550 590 650 660 670 690 730 760 810 870 910

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 300 320 340 370 380 390 360 380 390 420 450 460

4. osoba v rodinnej izbe 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných iz-
bách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. Povinný príplatok » za kompletný servis pre infantov do 2r. 
v tzv. biberonerii +10 € na dieťa a noc pobytu. Platba v hotovosti priamo na mieste v deň príchodu.

2 osoby - 35 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 983 €

2 osoby - 35 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 1005 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 720 780 850 860 880 920 980 1020 1080 1150 1220

442 468 507 553 559 572 598 637 663 702 748 793

dospelá osoba na 1. prístelke 580 620 670 730 740 760 780 830 860 910 970 1030

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 450 470 510 550 560 570 570 610 620 670 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

FAKULTATÍVNE VÝLETY
T r o p e a  a  P i z z o
Raj na zemi, krásna Tropea, je jednou z najnavštevovanejších miest Kalábrie. Toto mesto sa 
označuje aj “Perlou Kalábrie”. Najkrajší je pohľad na normandskú katedrálu z 11. stor., kostol Sv. 
Márie, vybudovaný na skalnatom útese, pod ktorým leží tá najtyrkysovejšia mestská pláž v celej 
Kalábrii. Pizzo je preslávené mesto zmrzliny „tartuffo“. Lahodné zmrzlinové pokušenie v tvare gule, s 
tekutou čokoládovou plnkou vo vnútri, posypané kakaom vám naservírujú v každej „gelaterii“, teda 
zmrzlinárni. 

L i p a r y
Súostrovie ležiace na sever Sicílie je kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Ostrov Lipari je 
najväčším a najvýznamnejším z celého súostrovia. Ostrov má dlhú históriu, ktorá je zachytená vo 
významnom archeologickom múzeu. Druhým z Liparských ostrovov je i Stromboli. Malý ostrov 
ležiaci v Tyrhénskom mori je stále aktívnou sopkou, preto má už od stredoveku prezývku „Maják 
Stredomoria“. Tretí najväčší ostrov Liparských ostrovov je ostrov Vulcano, ktorý je zároveň najjužne-
jším ostrovom súostrovia a leží najližšie k ostrovu Sicília.

T a o r m i n a
Taormina patrí medzi najmalebnejšie a najpríťažlivejšie mestá na Sicílii. Ponúka ohromujúci pohľad 
na dymiacu sopku Etnu, nádherný výhľad na azúrovo sfarbené more, antické pamiatky, sicílsky 
folklór. Staviteľskému umeniu Grékov Taormina vďačí za najkrajšie prírodné divadlo na svete z 3. 
storočia pred n. l., ktoré je po amfiteátri v Syrakúzach druhým najväčším, a kde sa aj každoročne 
koná „Taormina Film Festival”. Osobitné kúzlo majú takisto taorminské uličky, vyhliadkové terasy, 
námestíčka a hlavná promenáda Corso Umberto.
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Domizia Palace SSSSs

HOTEL » STRANA 62 - 63

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8-dňové letecké poby-
tové zájazdy do Kampánie.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Air Berlin priamymi letmi z Viedne (VIE) 
na letisko Rím - Fiumicino (FCO). 

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 59 € a na osobu od 2 rokov 189 € 
» miestna pobytová daň hradená priamo na 

mieste podľa platných predpisov daného re-
giónu vo výške približne 1,20 € na osobu a deň 
zájazdu. Deti do 16 rokov môžu byť oslobode-
né. CK nemôže ovplyvniť účtovanú výšku alebo 
zmenu poplatku. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 

na str. 433). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.  

Kampánia – stredisko Baia Domizia

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 820 870 930 950

533 566 605 618

dospelá osoba na 1. prístelke 650 690 740 760

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

  2. dieťa do 12 rokov na prístelke 550 580 620 640

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

KAMPÁNIA – termíny 8-dňových zájazdov

Kód zájazdu 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207

Dátum odletu VIE 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7.

Dátum príletu VIE 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

S o r r e n t o  a  A m a l f i
Sorrento je bez zveličovania jedno z najčarovnejších miest celého Talianska. Dovolenkári sú ochotní 
platiť ohromné čiastky za noc strávenú na tomto mieste, ktoré bolo obľúbeným už v staroveku. 
Mestečko sa preslávilo okrem iného aj pestovaním citrónov a produkciou slávneho likéru limoncel-
lo. Krivoľaká cesta smerujúca na východ nás privedie do nemenej uchvacujúceho mestečka Amalfi. 
Miestne pobrežie je považované za jedno z najromantickejších na svete. 

C a p r i
Capri je snád najznámejší a zároveň najkrajší ostrov Kampánie. Mnohí ho prirovnávajú k rajskej 
záhrade a svoje sídla si tu postavili Federico Fellini alebo Pablo Neruda. Ostrov má dve hlavné 
centrá - noblesné mestečko Capri a pokojnejšie Anacapri, odkiaľ sa môžete zviesť lanovkou na 
najvyšší vrchol ostrova Monte Solaro s výhľadom na okolie a neapolské pobrežie. Za návštevu stoja 
Augustove záhrady s úchvatným výhľadom na najznámejší prírodný útvar ostrova Faraglioni. 

V e z u v  a  P o m p e j e
Vezuv, najznámejšia sopka Európy, tvorí kulisu hlavného mesta Kampánie - Neapolu. Práve jej 
výbuch v roku 79 n. l. spôsobil absolútne zničenie mnohých dediniek a miest v bezprostrednom 
okolí. Veľkosť tohto vulkánu a vytvoreného kráteru je fascinujúca. Dôsledky jeho ničivej činnosti 
budete môcť vidieť v známom múzeu Pompeje. Môžete si v ňom obzrieť gladiátorské cely, divadlo 
a mnoho iných nálezov, ktoré tu zostali ako nemí svedkovia po obetiach kedysi slávneho mesta. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY



KOALA TOURS |  CENNÍK 2017 |  JADRANSKÉ POBREŽIE  |  KOALA TOURS |  CENNÍK 2017 |  KALÁBRIA  | 

363

Vannucci SSS

HOTEL » STRANA 69 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Napoleon SSs

HOTEL » STRANA 71 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Oasi  del  Mare SSS

HOTEL » STRANA 70 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Autobusová doprava od 88 €

PONÚKAME VÁM» 8-dňové (7-nocové) 
alebo 15-dňové (14-nocové) pobytové zájazdy 
individuálnou dopravou a 10-dňové (7-noco-
vé) a 17 -dňové (14-nocové) zájazdy autobuso-
vou dopravou. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Informácie o iných dostupných nástupných 
miestach vám poskytnú naši predajcovia.

POVINNÉ PRÍPLATKY » miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste vo výške podľa 
platných predpisov. Orientačná výška 0,70-2,50 
€ /osoba/noc pobytu (v závislosti od kategórie 
ubytovania, maximálne za 7 nocí),  deti do 12 
resp. do 14 rokov môžu byť oslobodené. Daň 
určuje miestna autorita, CK nemôže ovplyvniť  
ani garantovať výšku poplatku.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € /osoba/deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € /osoba/deň zájazdu) vrátane po-
istenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-

ných služieb CK (bližšie na str. 433). V prípade, 
že si zákazník nezakúpi toto poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizova-
ným autobusom +129 € k cene zájazdu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +39 € na osobu 
k cene dopravy.

Taliansko, Jadran - Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione

JADRAN – 10-dňové autobusové a individuálne zájazdy

Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Dátum odchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7.

Dátum príchodu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 450 460

286 306 313

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 410

dieťa 0 - 3 roky bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1 dieťa 3 - 12 rokov na prístelke ** ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 210 220 230

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. ** obme-
dzený počet izieb. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.
Príplatok » plná penzia dospelý + 6 € za noc pobytu, dieťa 3 - 12 rokov +3 € za noc pobytu - neplatí pre deti ZDARMA

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 470 490

300 320 334

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 390

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1 dieťa 2 - 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 2 - 6 rokov na prístelke 220 230 240

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi, vstup do vodného parku a plážový servis v zmysle opisu, služby 
delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 440 450

279 300 306

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 390

1 dieťa 0 - 9 rokov * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0 - 9 rokov na prístelke 200 210 220

dieťa 9 -12 rokov na prístelke 290 310 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi a plážovým servisom v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo 
veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 3 - 9 r. je na prístelke. 
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Luciana SSS

HOTEL » STRANA 70 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Viscount SSs

HOTEL » STRANA 71 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

2 osoby -32% zľava a 1 dieťa do 9 rokov ZDARMA » ušetríte až  352 € 
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Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 550

340 361 374

dospelá osoba na 1. prístelke 420 450 460

1 dieťa 0 - 9 rokov * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 0 - 9 rokov na prístelke 250 260 270

dieťa 9 -12 rokov na prístelke 350 370 380

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôž-
ko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 3 - 9 r. je na prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

320 340 354

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 410

1 dieťa 0 - 8 rokov * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 0 - 8 rokov na prístelke 230 250 260

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.
* dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 3 - 8 r. je na prístelke.
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Dear SSS

HOTEL » STRANA 68 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Stel la  D'  I ta l ia SSS

HOTEL » STRANA 69 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Rose Nuove SSS

HOTEL » STRANA 68 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Angel ini SSSS

HOTEL » STRANA 67 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Palace SSSs

HOTEL » STRANA 66 

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 570 600

368 388 408

dospelá osoba na 1. prístelke 430 460 480

1 dieťa 0 - 3 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1 dieťa 3 - 9 rokov na prístelke ** ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 0 - 9 rokov na prístelke 260 280 290

dieťa 9 - 12 rokov na prístelke 370 390 410

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH.* dieťa 0 - 3r. nemá nárok na lôžko, detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma  ** obmedzený počet izieb s 1 prístelkou zdarma. Nemožno kombinovať s kalkulačnou položkou 
„1 dieťa 0 - 3 roky bez lôžka - ZDARMA“.  

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 580

361 381 395

dospelá osoba na 1. prístelke 450 480 500

1 dieťa 0 - 12 rokov * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 0 - 12 rokov na prístelke 260 270 280

dieťa 12 - 16 rokov na prístelke 320 330 340
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôž-
ko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 3 - 12 r. je na prístelke. 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 620

374 402 422

dospelá osoba na 1. prístelke 490 530 550

2 deti 0 - 6 rokov * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 270 290 310

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na lôž-
ko, postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste. Dieťa 3 - 6 r. je na prístelke.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 660 690

422 449 470

dospelá osoba na 1. prístelke 490 520 550

1 dieťa 0 - 9 rokov * ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

dieťa 0 - 12 rokov na prístelke 310 330 340

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive light v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok 
na lôžko, postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 2 - 9 r. je na prístelke.
Príplatok  » izba typu Comfort +30 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 650 680

415 442 463

dospelá osoba na 1. prístelke 480 520 540

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1 dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 300 320 340

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive so vstupom do bazénového komplexu v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. 
* dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.
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Mell ieha Bay SSSSS

HOTEL » STRANA 81

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Paradise Bay SSSSs

HOTEL » STRANA 78-79

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Panorama SSSs

HOTEL » STRANA 80

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Malta – strediská Mellieha Bay, Marfa a Cirkewwa
PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malta.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Air Malta, 
priamym letom z Bratislavy (BTS) na letisko 
Valletta - Luqa (MLA) .

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14 - 
nocového) leteckého pobytového zájazdu 
na Maltu predstavuje súčet dvoch za sebou 

nasledujúcich 7-nocových termínov, od ktoré-
ho treba odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 59 € a osoby od 2 rokov 189 €. » 
ekologická taxa hradená priamo na mieste po 
príchode do hotela vo výške 0,50 Eur na osobu 
a noc pobytu, max. čiastka je 5 Eur na pobyt. 

Deti do 18 rokov sú od taxe oslobodené.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70€ na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 433). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

MALTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910

Dátum odletu BA 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príletu BA 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 870 890 900 930

585 592 606 612 633

dospelá osoba na 1. prístelke 680 690 700 710 730

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za ultra all inclusive + 24€ na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov +12 € na osobu a noc.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 700 710 730

436 449 455 462 475

dospelá osoba na prístelke 540 560 570 570 590

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

 2.dieťa do 12 rokov na prístelke 460 470 480 490 500

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia PLUS, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za ultra all inclusive +24€ 
na osobu a noc, 1. dieťa do 12 rokov má ultra all inclusive zdarma, 2. dieťa do 12 rokov +12 € na osobu a noc.

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 510 520 530

320 334 347 354 361

dospelá osoba na prístelke 410 420 440 450 460

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, letecká doprava, raňajky, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za polpenziu + 7€ na dospelú osobu a  1.dieťa do 12 rokov má polpenziu zdarma, za all inclusive  +22 € na dospelú 
osobu a noc a 1.dieťa do 12 rokov +11 € na osobu a noc.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  661 € 
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Ramla Bay Resort SSSSS

HOTEL » STRANA 74-75

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Seabank SSSSS

HOTEL » STRANA 76-77

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 980 990 1010 1030 1050

667 674 687 701 714

dospelá osoba na prístelke 760 770 790 800 820

1. dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2.dieťa do 9 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

1. resp. 2. dieťa 9 -12 rokov na prístelke 410 410 420 430 440

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 25 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1070 1090 1120 1130 1150

728 742 762 769 782

dospelá osoba na prístelke 870 880 910 920 930

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2.dieťa do 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 12 r. na príst., 3. dieťa do 12 r. bez lôžka 670 680 700 710 720

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na bazén + 12 € na izbu a noc pobytu,  za rodinnú izbu + 40 € na izbu a noc pobytu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
V a l l e t t a
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným 
výhľadom na panorámu Grand Harbour. Navštívite jednu z najvýznamnejších pamiatok hlavného 
mesta – Katedrálu Sv. Jána, pôvodne kláštorný kostol maltézskych rytierov. Katedrála je šperkom aj 
klenotnicou západnej rytierskej a cirkevnej histórie. Pozriete si aj kostolné múzeum, ktoré je vyzdo-
bené flámskymi plátnami. Prehliadka pokračuje popri Paláci veľmajstra a ostatných historických 
budovách.

T o  n a j l e p š i e  z   M a l t y
Navštívite Blue Grotto, ktorá má dnes nádhernú prímorskú promenádu a je známa Modrou jaskyňou, ku 
ktorej sa dá dostať len po mori. Nasleduje prehliadka mesta Mdina. Bývalé hlavné mesto, ktorého základy 
položili Arabi v 9. storočí, leží na náhornej plošine, ktorá je z troch strán obklopená prudkými zrázmi.  
Po obede v meste Rabat navštívite remeselné dedinky Ta Qali a Craft Village s obchodmi so suvenírmi 
a hrnčiarskym tovarom. Na záver výletu navštívite príjemné mestečko Mosta s Kostolom Nanebovzatia 
Panny Márie, obvykle nazývaným „Rotunda“.

O s t r o v  G o z o
Celodenný výlet na malebný neďaleký ostrov. Plavba trvá cca 20 min. Navštívite prehistorické chrámy 
v Ggantiji, ktoré boli využívané na náboženské kultové účely, hlavné mesto ostrova Viktóriu s citadelou, 
dedinku Xlendi, ktorá vás očarí hlavne svojou polohou medzi útesmi dvíhajúcimi sa po oboch stranách 
do výšky 100 m a „Azúrové okno“ - malebný skalný most vystupujúci z mora. Hovorí sa mu tak vďaka fareb-
nému kontrastu, ktorý vytvára s hladinou mora. Počas výletu bude k dispozícii voľný čas na nákupy, ostrov je 
známy svojimi vlnenými a ručne vyrábanými čipkami.

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 9 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až  974 € 
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Ad Turres SS

HOTEL » STRANA 88

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Komodor SSs

HOTEL » STRANA 118

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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1 ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Autobusová doprava od 61 €

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
alebo 10, 12 a 17-dňové pobytové zájazdy 
autobusovou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 1,5€ na osobu 
a noc zájazdu » servisný poplatok na osobu 
od 2 rokov vo výške 1€ na osobu a noc zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70€ na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70€ na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 433). Ak si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Krk, 
Rabac, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski +89€ 
na osobu k cene zájazdu » strediská na ostro-
ve Hvar +99€ a trajekt +29€ na osobu k cene 
zájazdu » strediská Orebič a Korčula +105€ 
na osobu k cene zájazdu, Korčula - trajekt +10€ 

na osobu k cene zájazdu. Informácie o nástup-
ných miestach vám poskytnú predajcovia v CK.

BONUS » priamo z východu do stredísk 
Crikvenica, Selce, Krk, Novi Vinodolski, Rabac vo 
vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +39€ na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie 
zdarma: Hedera, Mimosa, Marko Polo, Novi 
Resort a iné (viď cenník) » nápoje v cene: Kačjak, 
Ad Turres, Slaven, Omorika, Katarina, Hedera, 
Mimosa

Chorvátsko – strediská Umag, Rabac, Krk, Crikvenica, Selce, Novi 
Vinodolski, Hvar, Orebič, Korčula

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014

1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214

Dátum odchodu 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Dátum príchodu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Dátum odchodu 1.7. 10.7. 19.7. 28.7. 6.8. 15.8. 24.8.

Dátum príchodu 12.7. 21.7. 30.7. 8.8. 17.8. 26.8. 4.9.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 240 270 300 320 350 370 400

150 164 184 204 218 238 252 272

dospelá osoba na 1. prístelke 180 200 220 240 260 280 300 320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na  1. prístelke 180 200 220 240 260 280 300 320

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 150 160 180 190 200

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 240 270 300 320 350 370 400

150 164 184 204 218 238 252 272

dospelá osoba na 1. prístelke 180 200 220 240 260 280 290 320

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 150 160 170 180 200

dieťa do 12r. na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +5€ na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom +5€ na izbu a noc pobytu.
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Kačjak SSs

HOTEL » STRANA 86

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Slaven SSs

HOTEL » STRANA 87

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Fontana SSs   SSS

HOTEL » STRANA 114

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Hvar SSSs

HOTEL » STRANA 115

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Selce SSSs

HOTEL » STRANA 90

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 230 270 310 330 350 370 410

143 157 184 211 225 238 252 279

dospelá osoba na 1. prístelke 170 190 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 170 190 220 240 270 280 300 330

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 150 170 180 190 210

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), klub, služby delegáta, DPH. 
*obmedzený počet izieb 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 240 260 290 310 350 370 390 430

164 177 198 211 238 252 266 293

dospelá osoba na 1. prístelke 200 210 240 250 280 300 320 350

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 200 210 240 250 280 300 320 350

dieťa do 12 rokov bez lôžka 120 130 150 160 180 190 200 220

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 270 290 330 360

170 184 198 225 255

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 210 240 260

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu 3*** štandardu +7 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 280 300 340 370 390

191 204 232 252 263

dospelá osoba na 1. prístelke 200 210 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +5€ na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na morskú 
stranu + 11€  za izbu na noc pobytu » za služby all inclusive light za dieťa do 6 rokov +7€ na osobu a noc pobytu » za služby all 
inclusive light za osobu od 6 rokov +13€ na osobu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 290 320 350 380 420 500 520 540

198 218 238 259 286 340 356 368

dospelá osoba na 1. prístelke 210 230 250 270 300 350 370 380

1. dieťa do 10 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 10 rokov na prístelke 150 160 180 190 210 250 260 270

1., resp. 2. dieťa 10 - 16 r. na príst. 150 160 180 190 210 250 260 270

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe klasik, polpenzia, nealko nápoj k večeri (voda, džús), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu štandard +6€ na izbu a noc pobytu » za izbu štandard s orientáciou na more a s balkónom +17€ na izbu a noc 
pobytu. 
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Hedera a Mimosa SSSS

HOTEL » STRANA 84

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Jadran SSSs

HOTEL » STRANA 92

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Senses Resort SSSS

HOTEL » STRANA 116-117

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Marko Polo SSSS

HOTEL » STRANA 120

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Polynesia SSS

HOTEL » STRANA 85

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 440 460 540 580 630 650 690

293 300 313 368 395 442 456 483

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 370 440 470 510 520 560

dieťa 10-18 rokov na prístelke 310 320 330 380 410 450 460 490

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 210 220 230 270 290 320 330 350

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia plus, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), poobedný koláč, káva alebo 
čaj, sauna, fitness, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera +28 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom 
a orientáciou na morskú stranu v hoteli Mimosa +30 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive light +19 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 410 460 490 540 620 640 670

259 279 313 334 368 422 436 456

 dospelá osoba na 1. prístelke 310 330 370 400 440 500 520 540

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 190 210 230 250 270 310 320 340

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb 
Príplatok » za izbu s balkónom +5€ na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou na morskú stranu +5€ na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 430 480 520 560

272 293 327 354 381

dospelá osoba na 1. prístelke 280 310 340 370 400

dieťa do 12 rokov na  1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka 200 220 240 260 280

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok »  za izbu orientovanú na morskú stranu  +7 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 480 510 560 590 670 690 730

306 327 347 381 402 456 470 497

dospelá osoba na 1. prístelke 410 440 460 510 540 610 630 660

dieťa od 10 do 12 rokov na prístelke 360 390 420 450 480 540 560 590

dieťa do 10 r. na príst., do 6 r. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 380 440 470 500 580 600 630

225 259 300 320 340 395 408 429

dospelá osoba na 1. prístelke 320 370 430 460 490 570 590 620

1. dieťa do 14 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2., resp. 3. dieťa do 14 rokov na príst. 170 190 220 240 250 290 300 320

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v štúdiu, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za apartmán 2+1: +5€ na apartmán a noc pobytu » za apartmán 2+2: +7€ na apartmán a noc pobytu » za apartmán 
2+3: +10€ na apartmán a noc pobytu.
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Novi  Resort  Premium apart .  SSSS

HOTEL » STRANA 94-95

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Omorika SSSS

HOTEL » STRANA 89

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Katar ina SSSSs

HOTEL » STRANA 91

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Novi  Resort  de Luxe apart . SSSS

HOTEL » STRANA 94-95

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 470 530 570 590 680 700 730

300 320 361 388 402 463 476 497

dospelá osoba na prístelke 430 460 520 560 580 660 680 710

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 220 240 270 290 300 340 350 370

dieťa do 6 r. na príst., resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu Premium Family 1 sa účtuje 2 x 
cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 2 sa účtuje 3 x cena na základ-
nom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 3 sa účtuje 4 x cena na základnom lôžku.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 490 540 590 670 690 730

279 306 334 367 402 456 470 497

osoba na 1. prístelke 330 360 400 440 480 560 590 610

dieťa do 12 rokov bez lôžka 210 230 250 270 300 350 370 380

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, pivo alebo nealko), 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. 

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 r. na prístelke a 2. dieťa
 do 6 r.  bez lôžka ZDARMA » už od 600 € a autobusová doprava len za 61 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 570 620 650 740 760 800

340 361 388 422 442 504 517 544

osoba na 1. prístelke 400 430 460 500 520 600 610 640

dieťa do 12 rokov bez lôžka 250 270 290 310 330 370 380 400

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri (víno, pivo alebo nealko) v neobmedzenom množstve, 
služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s balkónom + 11 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 480 520 560 600 690 710 740

306 327 354 380 408 470 483 504

dospelá osoba na prístelke 440 470 510 550 580 650 670 710

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 230 240 260 280 300 340 350 370

dieťa do 6r. na príst., resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  V Apartmáne De Luxe sa účtuje 3 x cena na zák-
ladnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. 

4-členná rodina - 3 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 6 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 918 € a autobusová doprava len za 61 €/osoba
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Port9 Is land Resort SSSSs

HOTEL » STRANA 121

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Aminess Grand Azur SSSS

HOTEL » STRANA 119

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Novi  Resort  the View SSSSS

HOTEL » STRANA 94-95

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Malin SSSS

HOTEL » STRANA 93

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 680 720 730 870 890 910

429 442 463 490 497 592 606 619

dospelá osoba na 1. prístelke 570 590 620 650 660 790 810 820

dieťa do 10 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA

dieťa od 10 do 14 rokov na prístelke 320 330 340 360 370 440 450 460

dieťa do 14 r. na príst. v rodinnej izbe 320 330 340 360 370 440 450 460

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za superior izbu  +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc pobytu.

  Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 660 690 730 750 890 910 930

436 449 470 497 510 619 606 633

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 630 660 680 810 820 840

dieťa do 7 r. na prístelke ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA

dieťa od 7 do 14 rokov na prístelke 320 330 350 370 380 450 460 470

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +12 € na izbu a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 10 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 858 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 700 730 760 780 930 950 970

463 476 497 517 531 633 646 660

dieťa do 6 r. na prístelke, resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 340 350 370 380 390 470 480 490

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +4€ na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 2 deti do 6 rokov na prístelke ZDARMA 
» už od 926 € a autobusová doprava len za 61 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 540 580 630 660 750 780 810

347 368 395 429 449 510 531 551

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 410 450 470 530 550 580

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12-18 rokov na 1. prístelke 260 270 290 320 330 380 390 410

dieťa do 18r. na 2. príst. v rod. izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe štandard, polpenzia, nápoj k večeri (pivo, džús alebo voda), služby delegáta, DPH.  
V rodinnej izbe sa účtuje 3 x cena na základnom lôžku a dieťa na 2. prístelke podľa cenníka. 
Príplatok »  za izbu štandard s balkónom + 8 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s balkónom + 16 € na izbu a noc pobytu.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a dieťa do 12 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 694 €  a autobusová doprava len za 61 €/osoba
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Alem SS

HOTEL » STRANA 110

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Imperial  v i lky SSS

HOTEL » STRANA 104-105

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Autobusová doprava od 68€

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
alebo 10, 12 a 17-dňové pobytové zájazdy 
autobusovou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovaný-
mi dopravnými spoločnosťami diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi s odchodom 
z Bratislavy. Informácie o jednotlivých nástup-
ných miestach vám radi poskytnú predajcovia 
našich CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 1,5 € na osobu 

a noc zájazdu » servisný poplatok na oso-
bu od 2 rokov vo výške 1€ na osobu a noc 
zájazdu.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70€ na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70€ na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská Petr-

čane, Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Murter, 
Primošten +99 € na osobu k cene zájazdu » 
strediská Omiš, Baška Voda, Baško Polje + 105 € 
na osobu k cene zájazdu.

BONUS » priamo z východu do vybraných 
stredísk vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +39€ na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli Donat, Imperial, Hrvatska, Sagitta 
Holiday Village, Olympia, Colentum

Chorvátsko – strediská Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Vodi-
ce, Murter, Primošten, Omiš, Baška Voda, Baško Polje

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Dátum odchodu 7.6. 14.6. 21.6 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 28.6. 7.7. 16.7. 25.7. 3.8. 12.8. 21.8.

Dátum príchodu 9.7. 18.7. 27.7. 5.8. 14.8. 23.8. 1.9.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 240 270 310 340 360 390 420 440

143 164 184 211 232 245 266 286 300

dospelá osoba na 1. prístelke 170 200 220 250 280 290 320 340 360

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 110 120 140 160 170 180 200 210 220

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 360 420 450 490 510 560 620 640

225 245 286 306 334 347 381 422 436

dospelá osoba na 1. prístelke 270 290 340 360 400 410 450 500 520

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 170 180 210 230 250 260 280 310 320

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klub, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +3 € na izbu a noc pobytu » za izbu vo vilke Clara +14 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 450 €  a autobusová doprava len za 68 €/osoba
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Hrvatska SSS

HOTEL » STRANA 108-109

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Colentum SSS

HOTEL » STRANA 100

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sagita -  bungalovy SSSs

HOTEL » STRANA 112-113

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sagita -  hotel SSSs

HOTEL » STRANA 112-113

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 350 380 400 450 530 550 590 670 690

238 259 272 306 361 374 402 456 470

dospelá osoba na prístelke 280 310 320 360 430 440 480 540 560

1. dieťa do 14 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na prístelke/bez lôžka 180 190 200 230 270 280 300 340 350

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klubová dovolenka, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +5 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na mor-
skú stranu +8 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientáciou na morskú stranu +13 € na izbu 
a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32 %, 1. dieťa do 14 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 5 rokov ZDARMA » už od 476 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 410 450 500 540 570 630 710 730

252 279 306 340 368 388 429 483 497

dospelá osoba na 1. prístelke 300 330 360 400 440 460 510 570 590

dieťa do 10 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 10 - 15 rokov na prístelke 190 210 230 250 270 290 320 360 370

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu + 4€ na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 410 440 530 570 590 650 710 740

259 279 300 361 388 402 442 483 504

dospelá osoba na prístelke 310 330 360 430 460 480 520 570 600

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 r. na prístelke 190 210 220 270 290 300 330 360 370

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za štvorlôžkový apartmán +12€ na apartmán a noc pobytu » za štvorlôžkový bungalov +6€ na bungalov a noc 
pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 410 440 530 570 590 650 710 740

259 279 300 361 388 402 442 483 504

dospelá osoba na 1. prístelke 310 330 360 430 460 480 520 570 600

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 190 210 220 270 290 300 330 360 370

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +10€ na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 518 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 
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Donat SSSs

HOTEL » STRANA 102-103

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kornati SSSS

HOTEL » STRANA 98

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Adriat ic SSSs

HOTEL » STRANA 99

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pini ja SSSSs

HOTEL » STRANA 101

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 440 490 540 600 620 680 760 790

272 300 334 368 408 422 463 517 538

dospelá osoba na prístelke 320 360 400 440 480 500 550 610 640

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 280 310 350 380 420 440 480 540 560

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 200 220 250 270 300 310 340 380 400

dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom + 9€ na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20€ na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 2 deti do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
» už od 544 €  a autobusová doprava len za 68 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 440 490 540 600 620 680 760 790

272 300 334 368 408 422 463 517 538

dospelá osoba na 1. prístelke 320 360 400 440 480 500 550 610 640

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12-15 rokov na 1. prístelke 200 220 250 270 300 310 340 380 400

junior 12 -17 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí pri kúpe zájazdu 
do 31.03.2017 Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +4 € na izbu a noc pobytu. 

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 17 rokov na prístelke ZDARMA  
» už od 544 €  a autobusová doprava len za 68 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 430 480 530 590 610 680 760 790

266 293 327 361 402 415 463 517 538

dospelá osoba na 1. prístelke 320 340 390 430 480 490 540 600 630

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12-15 rokov na 1. prístelke 200 210 240 270 300 310 340 380 390

junior 12 - 17 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, vstup do wellness, DPH. *platí pri kúpe zájazdu 
do 31.03.2017. Príplatok  » za izbu s balkónom +4€ na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 480 530 590 610 680 760 790

279 306 327 361 402 415 463 517 538

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 380 430 480 490 540 590 620

1. dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 210 230 240 270 300 310 340 370 390

osoba na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 210 230 240 270 300 310 340 370 390

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb, platí pri kúpe zájazdu do 
28.02.2017.
Príplatok » za obed + 8€ na osobu a deň » za izbu s balkónom +10€ na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou  na more a s balkó-
nom  +12€ na izbu a noc pobytu.
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Imperial  hotel SSSs

HOTEL » STRANA 104-105

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Zora SSSS

HOTEL » STRANA 107

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Olympia SSSSs

HOTEL » STRANA 106

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kolovare SSSS

HOTEL » STRANA 97

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 550 590 620 640 740 780 800

334 354 374 402 422 436 504 531 544

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 450 480 510 520 600 630 640

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 260 280 300 310 320 370 390 400

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 260 280 300 310 320 370 390 400

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, klub, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4€ na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 15€ na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 13 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 668 € a autobusová doprava len za 68 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 570 610 650 680 700 810 860 880

361 388 415 442 463 476 551 585 599

dospelá osoba na 1. prístelke 480 520 550 590 620 630 740 790 800

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 130 140 150 160 170 180 200 210 220

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580 640 680 710 730 840 900 920

374 395 436 463 483 497 572 612 626

dospelá osoba na 1. prístelke 440 470 520 550 570 590 680 720 740

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 280 290 320 340 360 370 420 450 460

dieťa do 6 r. na 1. prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú 
stranu +4€ na izbu a noc pobytu » za izbu 5* štandardu v Olympia Sky +48€  na osobu a noc pobytu. 

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, dieťa do 7 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 722 € a autobusová doprava len za 68 €/osoba 

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 6 rokov ZDARMA » už od 748 € a autobusová doprava len za 68 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 580 620 650 670 750 800 820

340 361 395 422 442 456 510 544 558

dospelá osoba na prístelke 400 430 470 500 520 540 600 640 660

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa od 12  do 16r. na prístelke 300 320 350 380 390 410 450 480 500

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 
Príplatok »  za izbu s orientáciou na morskú stranu +8€ na izbu a noc pobytu.
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Hrvatska SSS

HOTEL » STRANA 108-109

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Brzet SSSs

HOTEL » STRANA 111

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Autobusová doprava od 72€

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 450 530 550

259 272 306 361 374

dospelá osoba na prístelke 310 320 360 430 440

1.dieťa do 14 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2.dieťa do 14 r. na prístelke/bez lôžka 190 200 230 270 280

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, klub, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more +5€ na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na morskú stranu +8€ 
na izbu a noc pobytu » za klimatizovaný hotelový apartmán s orientáciou na morskú stranu +13€ na izbu a noc pobytu.

PONÚKAME VÁM » 8 a 15 - dňové po-
bytové zájazdy individuálnou dopravou, 10 
a 17 - dňové pobytové zájazdy autobusovou 
dopravou do Chorvátska.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská 
Omiš a Baška Voda +105 € na osobu k cene 

zájazdu.  
Príplatok za dvojtermín +39 € na osobu k cene 
dopravy.

OSTATNÉ » informácie o doprave a povin-
ných príplatkoch viď. Cenník Chorvátsko str. 
368.

Chorvátsko – strediská Omiš, Baška Voda

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Dátum príchodu 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 370 420 470 490

225 252 286 320 334

dospelá osoba na 1. prístelke 270 300 340 380 400

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 140 150 170 190 200

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez služieb* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, džús alebo voda), služby 
delegáta, DPH.  * dieťa do 7 rokov bez služieb má len ubytovanie zdarma.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

I s t r i a
Národné parky Brijuni a Plitvické jazerá, výlet rýchloloďou do Benátok, Istria tour, fish piknik 
s ochutnávkou vín v mestečku Vrbnik
Poďte s nami spoznať zaujímavé miesta, historické pamiatky a romantické zákutia severného 
Chorvátska i okolitej krajiny či úžasné scenérie z filmov o legendárnom Winnetouovi. 
Zaručujeme vám nezabudnuteľné zážitky plné dobrodružstva, zábavy a príjemnej atmosféry. 

D a l m á c i a
Národné parky Kornati a Krka, návšteva Dubrovnika či Splitu,  plavba loďou na ostrov Zlarin 
alebo Brač-Bol, pohorie Biokovo, rafting na rieke Cetina
Nechajte sa zlákať širokou ponukou výletov do Dalmácie. Pre milovníkov kultúry je neodola-
teľnou návšteva národných parkov alebo historických stredísk Jadranu a tí odvážni a športo-
vo založení si určite prídu na svoje počas raftingu či výstupu na horský masív.    

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 14 rokov na prístelke ZDARMA
a 2. dieťa do 5 rokov ZDARMA » už od 518 €  a autobusová doprava len za 72 €/osoba
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Koral i SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 126-127

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Le te c k á  a   ko m b i n ova n á  d o p rava

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n a  d o p rava
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Autobusová doprava len 81 €

Letecká doprava len 117 €

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Čierna Hora – strediská Sutomore, Bar a Bečiči

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy kombinovanou dopravou* (diaľkový 
klim. autobus - lietadlo, resp. lietadlo - diaľkový 
klimatizovaný autobus) do Čiernej Hory. 

LIETAME » leteckými  spoločnosťami Travel 
Service, SmartWings, resp. Montenegro Airlines 
letmi z Bratislavy (BTS) na letisko Podgorica 
(TGD).   

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) na letis-
ko Podgorica (TGD) + 180 € na osobu k cene 
pobytu, resp. +100 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 79 € a na osobu od 2 rokov 169 € 
(pri kombinovanej doprave 85 € na osobu od 2 
rokov) » pobytová taxa na osobu od 12 rokov 
vo výške 2 € na osobu a noc pobytu » servisný 
poplatok  na osobu od 2 rokov vo výške 1 € 
na osobu a noc pobytu 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-

ní nájdete na str. 433). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd 
o 2%.  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Čiernej Hory je 
súčet 2 za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, ku ktorému treba pripočítať cenu 
letenky 180 €.

ČIERNA HORA – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

Dátum odchodu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príchodu 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ČIERNA HORA –  8 a 15-dňové zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane* 

Kód zájazdu 2101* 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111*

Dátum odletu BA 25.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príletu BA 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 12.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10 
alebo 17-dňové zájazdy autobusovou dopra-
vou do Čiernej Hory. 

DOPRAVA » autobusovú dopravu zabezpeču-
jeme diaľkovými klimatizovanými autobusmi 
z Bratislavy. Informácie o nástupných miestach, 
podmienkach, cene a časoch prepravy vám 
poskytnú predajcovia našich CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa na 
osobu od 12 rokov vo výške 2 € na osobu a noc 
pobytu » servisný poplatok na osobu  
od 2 rokov vo výške 1 € na osobu a noc pobytu

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia storno poplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 

si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým 
klimatizovaným autobusom +119 €  na osobu. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z vý-
chodného Slovenska vo vybraných termínoch. 

DVOJTERMÍN » príplatok +39 € na osobu 
k cene dopravy.

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 420 450

266 272 286 306

dospelá osoba na 1. prístelke 360 360 380 410

dieťa do 12 rokov na  1.prístelke 200 200 210 230

dieťa do 12 r. bez lôžka / príst.v rod. izbe ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, miniklub, DPH.  
Príplatok  » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu » rodinná izba účtuje sa 3x cena na základnom lôžku

letecky 2 osoby a dieťa do 12 r. -32% zľava  » ušetríte až  534 € 
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Sentido Tara SSSSs

HOTEL » STRANA 124-125

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Princess SSSSs

HOTEL » STRANA 128-129

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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FAKULTATÍVNE VÝLETY
S k a d a r s k é  j a z e r o
Vydajte sa s nami na jeden z najpohodovejších lodných výletov. Čaká vás spoznávanie jedného 
z najkrajších prírodných kútov celej Čiernej Hory – Skadarského jazera. Loď nás počká kúsok 
od dedinky Vranina. Na jej palube nás privíta drobné lokálne občerstvenie - priganice, med, syr 
a víno.  Sprievodca nám ukáže tajomstvá a najkrajšie miesta  najväčšieho jazera Balkánskeho 
polostrova. Neskôr zastavíme na pláži Pelinovo, kde budeme mať možnosť ochutnať čerstvé 
čiernohorské rybie špeciality. Voľný čas sa dá využiť aj na kúpanie sa.

B o k a  K o t o r s k a
Navštívte s nami najväčší prírodný záliv na juhu Jadranského mora. Petrovac, Budva, Tivat, aj 
Kotor, tieto mestá „spoznáme“ cestou do posledného menovaného.  V meste Kotor, pripomí-
najúcom Dubrovník alebo Benátky bez kanálov, nás neminie prehliadka mesta, samozrejme s 
našim sprievodcom. Neskôr sa aj so sprievodcom nalodíme v Malej Maríne v Kotore a užijeme 
si plavbu Kotorským a Risanským zálivom. Poslednou zastávkou nášho výletu bude návšteva 
mesta Tivat  kde nás čaká prechádzka krásnou častou „port Montenegro“. 

S k a d a r ,  A l b á n s k o
Tajomné Albánsko leží len pár desiatok kilometrov od Čiernej Hory. Vyberte sa práve sem a v 
rámci svojej dovolenky spoznajte nie jednu, ale hneď dve zaujímavé krajiny.  Zastavíme v albán-
skej verzii „bezcolnej“ predajne, kde si môžeme kúpiť albánsky koňak a prekrásne strieborné 
šperky a dať si výbornú kávu. Odtiaľ budeme pokračovať na historickú pevnosť Rozafa, odkiaľ 
je krásny výhľad na Skadarské jazero. No a potom rovno do mesta Skadar, nad ktorým sa táto 
jedinečná pamiatka vyníma.  Po prehliadke centra navštívime  aj mestský bazár a trhy. 

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 550 590

347 361 374 402

dospelá osoba na 1. prístelke 440 450 470 510

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 260 270 280 300

2. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a polpenzia „ULTRA“  ZDARMA

dieťa do 7 r. bez nároku na lôžko ubytovanie a polpenzia „ULTRA“  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  polpenzia „ULTRA“, služby delegáta, DPH.  Príplatok  » za rod. izbu + 10 € na izbu a noc

Ceny  7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 630 660 690

                                                     397 410 429 449

dospelá osoba na 1. prístelke 600 620 640 670

1. dieťa  do 12 r. na prístelke 370 380 400 420

2. dieťa do 12 r. bez lôžka 250 260 270 280

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 r. na príst. v rod. izbe ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 r. bez lôžka v rod. izbe ubytovanie a  ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, služby delegáta, klub, DPH.  Príplatok  » za izbu v hoteli + 12 € na izbu a noc  » 
rodinná izba účtuje sa 3x cena na základnom lôžku + 30 € na izbu a noc pobytu » za balkón, resp. terasu vo vilkách + 12 € na izbu a noc 
* obmedzený počet izieb

letecky 2 dospelé osoby -35% zľava a 2 deti do 12 a 7 rokov ZDARMA » ušetríte až 1253 €          
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Leonardo SSSS

HOTEL » STRANA 138

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ibiza a  Aki leda  SSSs

DEPANDANCE » STRANA 134

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n a  d o p rava

Le te c k á  a   ko m b i n ova n á  d o p rava
PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 
15-dňové letecké pobytové zájazdy a 9-dňo-
vé pobytové zájazdy *kombinovanou 
dopravou (autobus - lietadlo, resp. lietadlo 
- autobus) do Albánska. 

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings letmi z Bratislavy (BTS) 
a Košíc (KSC) na letisko Tirana (TIA).  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Tirana (TIA) +180 € na osobu 
od 2 rokov (príplatok za kombinovanú do-

pravu bus/let, resp. let/bus +100 € na osobu 
od 2 rokov).   

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 79 € a na osobu od 2 
rokov 169 €  (pri kombinovanej doprave 
na osobu od 2 rokov 100 €) » servisný po-
platok na osobu od 2 rokov  vo výške 1,50 € 
na noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné po-
istenie KOMFORT (2,70 € na osobu a deň 

zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia storno poplatkov, 
servisných a asistenčných služieb CK (bližšie 
info o poistení nájdete na str. 433). V prípa-
de, že si zákazník nezakúpi k zájazdu toto 
cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Albánska je 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, ku ktorému treba pripočítať 
cenu letenky 180 €.
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PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10, 
13, 14 alebo 17-dňové zájazdy autobusovou 
dopravou do Albánska. 

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi Informácie o nástupných 
miestach, podmienkach, cene a časoch prepravy 
vám poskytnú predajcovia našej CK. Trasa cesty 

vedie cez Maďarsko, Chorvátsko a Čiernu Horu 
(s prestupom). 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia storno poplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie informácie o poiste-
ní nájdete na str. 433). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým 
klimatizovaným autobusom +129 € na osobu. 

BONUS » vo vybraných termínoch autobusová 
doprava aj priamo z východného Slovenska.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisný poplatok  
na osobu od 2 rokov 1,50 € na noc pobytu.

DVOJTERMÍN » príplatok +39 € na osobu 
k cene dopravy.

Albánsko - strediská Shëngjin a Durrës

  Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 330 350 370 500 530 570

211 225 238 252 340 361 388

dospelá osoba na 1. prístelke 300 320 340 360 480 510 550

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1.,  resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 160 170 180 190 240 260 290

dieťa do 7 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, polpenzia „ULTRA“,  služby delegáta, DPH.  * obmedzený počet izieb 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 €  na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom + 2 €  na izbu a noc pobytu.

 Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 350 370 390 500 540 590

225 238 252 266 340 368 402

dospelá osoba na 1. prístelke 270 280 300 320 400 440 480

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 7-12 r. na prístelke 170 180 190 200 250 270 300

dieťa do 7 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive,  služby delegáta, DPH.  * obmedzený počet izieb    
Príplatok » za izbu s balkónom v dep. Ibiza  + 3 €  na izbu a noc pobytu » za izbu v dep. Akileda  + 4 €  na izbu a noc pobytu

Autobusová doprava len 88 €

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie nájdete 

na stranách 4 - 5

Letecká doprava len 117 €

11 a 12-dňové zájazdy letecky

2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407

26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8.

6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

10 11 10 11 10 11 10

    ALBÁNSKO – 8 a 15-dňové  zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane*

Kód zájazdu 2302* 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312*

Dátum odletu 25.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príletu 3.7. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 12.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    ALBÁNSKO – 10-dňové  zájazdy individuálne a autobusom

Kód zájazdu 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312

Dátum odletu 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

13 a 14-dňové zájazdy  ind. a autob.

2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407

25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 7.8. 17.8. 28.8.

7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 17.8. 28.8. 7.9.

10 11 10 11 10 11 10
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Albanian Star SSSS

HOTEL » STRANA 135

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Rafaelo Resort SSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 132-133

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Dolce Vita SSSS

HOTEL A DEPANDANCE » STRANA 137

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Tropikal  Resort SSSS

HOTEL  » STRANA 136

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Bleart SSSS

HOTEL » STRANA 139

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 420 440 570 620 670

252 272 286 300 388 422 456

dospelá osoba na 1. prístelke 300 320 340 360 460 500 540

dieťa 7-13 rokov  na 1. prístelke 190 200 210 220 290 310 340

dieťa do 7 r. na 1.prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive,  služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +10 € na izbu a noc pobytu.  

  Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 450 470 490 640 670 730

273 293 306 319 416 436 475

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 400 420 550 570 620

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 210 230 240 250 320 340 370

dieťa do 6 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  * obmedzený počet izieb 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc » za izbu orientovanú na morskú stranu s výhľadom na bazén +4 € na izbu a noc 
» za izbu v 5* časti hotela +5 € na izbu a noc.

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 370 390 510 540 580

218 238 252 266 347 368 395

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 320 410 440 470

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 160 180 190 200 250 270 290

dieťa do 7 r. na prístel. resp.bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v depandance Dolce Vita, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hlavnej hotelovej budove +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu v hlavnej hotelovej budove s orientáciou 
na morskú stranu +2 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 360 390 410 430 550 590 640

245 266 279 293 374 402 436

dieťa 6-12 rokov na 1. prístelke 180 200 210 220 280 300 330

dieťa do 6 r. na 1. prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. 

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti do 12 a 6 rokov na prístelkách  
so zľavou 35% » ušetríte až 1262 €,   letecká doprava len za 117 € na osobu.

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 350 380 400 420 530 580 630

238 259 272 286 361 395 429

dospelá osoba na prístelke 280 310 320 340 430 470 510

dieťa 6-13 rokov na 1. prístelke 180 190 200 210 270 290 320

dieťa do 6 r. na 1.prístel. resp.bez lôžka ubytovanie a stravovanie  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Autobusová doprava od 88 €

Letecká doprava od 111 €

PONÚKAME VÁM » 8, 10, 11, 12 alebo 
15-dňové pobytové zájazdy individuálnou 
dopravou a 10, 12, 13, 14 alebo 17 dňové 
pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Bulharska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi z vybraných nástupných 
miest, autobusová doprava aj priamo z východ-
ného Slovenska. Trasa cesty vedie cez Maďarsko 
a Srbsko.

POVINNÝ PRÍPLATOK »  pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo do Bul-
harska - stredísk Primorsko, Pomorie, Slnečné 
pobrežie, Sveti Vlas a Elenite diaľkovým klimati-
zovaným autobusom s odchodom z Bratislavy 
+ 129 € na osobu k cene zájazdu. Informácie 
o nástupných miestach, podmienkach, cene 
a časoch prepravy vám radi poskytnú predajco-
via našich CK.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového zájazdu 
do Bulharska predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov. Príplatok 
+39 € na osobu k cene autobusovej dopravy.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Bulharska.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings priamymi letmi z Brati-
slavy (BTS), Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Sliača 
(SLD) na letisko Burgas (BOJ).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 79 €, od 2 do 12 rokov 139 €, od 12 rokov 

169 €, pobytová taxa vo výške 2,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok za le-
teckú dopravu z Bratislavy (BTS), Košíc (KSC), 
Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na letisko Burgas 
(BOJ) + 170 € na osobu k cene pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Bulharska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, ku ktorému treba 
pripočítať cenu letenky 170 €.

Bulharsko – Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas, Elenite

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3103 3106 3109 3112 3115 3118 3121 3124 3127 3130 3133 3136

Dátum odchodu 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Dátum príchodu 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3101 3104 3107 3110 3113 3116 3119 3122 3125 3128 3131 3134

Dátum odletu BA 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.

Dátum príletu BA 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3103 3106 3109 3112 3115 3118 3121 3124 3127 3130 3133

Dátum odletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8.

Dátum príletu BA, KE 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3102 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132 3135

Dátum odletu SLD 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príletu SLD 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3201* 3202 3203* 3204 3205* 3206 3207* 3208 3209* 3210 3211* 3212 3213* 3214

Dátum odletu BA, KE, SLD*, PP* 23.6. 27.6. 4.7. 7.7. 14.7. 18.7. 25.7. 28.7. 4.8. 8.8. 15.8. 18.8. 25.8. 29.8.

Dátum príletu BA, KE, SLD*, PP* 4.7. 7.7. 14.7. 18.7. 25.7. 28.7. 4.8. 8.8. 15.8. 18.8. 25.8. 29.8. 5.9. 8.9.

Počet nocí 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10

BULHARSKO – termíny 12-dňových  
zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307

Dátum odchodu 27.6. 6.7. 15.7. 24.7. 2.8. 11.8. 20.8.

Dátum príchodu 8.7. 17.7. 26.7. 4.8. 13.8. 22.8. 31.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

BULHARSKO – termíny 13 a 14-dňových  
zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3202 3204 3206 3208 3210 3212 3214

Dátum odchodu 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8.

Dátum príchodu 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8. 9.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

Le te c k á  d o p rava

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n a  d o p rava
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Elektra SSs

HOTEL » STRANA 169

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Atos SSS

HOTEL » STRANA 164

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Temida SSS

HOTEL » STRANA 177

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Venera SSS

HOTEL » STRANA 167

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Korona SSS

HOTEL » STRANA 168

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

M-1 SSS

HOTEL » STRANA 174

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

K
O

A
L

A
 T

O
U

R
S

 | B
U

L
H

A
R

S
K

O
 | S

T
R

A
N

Y
 »

 14
0

 - 1
7

7

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 130 140 160 180 200 210 230 210 220 240 260

89 96 109 123 136 143 157 143 150 164 177

dospelá osoba na 1. prístelke 110 120 130 150 160 170 190 170 180 200 210

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 70 70 80 90 100 110 120 110 110 120 130

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 230 240 260 260 270 290 310

109 116 130 145 157 164 177 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 190 200 210 210 220 240 250

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 80 90 100 110 120 120 130 130 140 150 160

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 140 150 170 190 210 220 230 230 240 260 280

96 102 116 130 143 150 157 157 164 177 191

dospelá osoba na 1. prístelke 120 120 140 160 170 180 190 190 200 210 230

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Upozornenie » za 3-lôžkovú izbu a štúdio je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku » za apartmán je potrebné uhradiť 
4x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 230 240 260 260 270 290 310

109 116 130 143 157 164 177 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 190 200 210 210 220 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 230 240 260 260 270 290 310

109 116 130 143 157 164 177 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 190 200 210 210 220 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 230 240 260 260 270 290 310

109 116 130 145 157 164 177 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 190 200 210 210 220 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za all inclusive služby v hoteli 
Tishina: dieťa od 2 do 12 rokov +6 € na osobu a noc pobytu, dospelá osoba +12 € na osobu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.   
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Sveti  Dimitar SSS

HOTEL » STRANA 176

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Penelope SSS

HOTEL » STRANA 177

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Bel ica SSSs

HOTEL » STRANA 172

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Plovdiv SSS

HOTEL » STRANA 175

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ef ir SSSs

APARTMÁNY » STRANA 165

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sunny Day SSSs

HOTEL » STRANA 165

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

K
O

A
L

A
 T

O
U

R
S

 |
 B

U
L

H
A

R
S

K
O

  
| 

S
T

R
A

N
Y

 »
 1

4
0

 -
 1

7
7

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 180 200 220 250 260 280 280 290 310 340

109 123 136 150 170 177 191 191 198 211 232

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 200 210 230 230 240 250 280

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za večeru: dieťa do 12 rokov +3 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +6 € na osobu a noc pobytu.    

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 190 210 230 260 270 290 290 300 320 350

109 130 143 157 177 184 198 198 204 218 238

dospelá osoba na 1. prístelke 130 160 170 190 210 220 240 240 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 180 210 230 250 260 300 320 290 330 350 380

123 143 157 170 177 204 218 198 225 238 259

dospelá osoba na 1. prístelke 150 170 190 200 210 240 260 240 270 280 310

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 40 40 50 50 50 60 60 60 60 70 70

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 60 70 70 80 80 90 100 90 100 110 120

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 190 200 220 240 280 290 310 310 320 340 370

130 136 150 164 191 198 211 211 218 232 252

dospelá osoba na 1. prístelke 160 160 180 200 230 240 250 250 260 280 300

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Upozornenie » za 3-lôžkovú izbu je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 210 230 250 290 300 320 320 330 350 380

136 143 157 170 198 204 218 218 225 238 259

4. dospelá osoba na základnom lôžku 160 170 190 200 240 240 260 260 270 280 310

4. osoba do 12 rokov v apartmáne ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za apartmány je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 210 230 250 290 300 320 320 330 350 380

136 143 157 170 198 204 218 218 225 238 259

dospelá osoba na 1. prístelke 160 170 190 200 240 240 260 260 270 280 310

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 100 110 120 130 150 150 160 160 170 180 190

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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Sredec SSSs

HOTEL » STRANA 163

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Condor SSSs

HOTEL » STRANA 161

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Park Hotel  Continental SS/SSS

HOTEL » STRANA 159

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sea Breeze SSSs

HOTEL » STRANA 160

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Chaika Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 156

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 220 240 260 300 310 320 330 340 360 390

143 150 164 177 204 211 218 225 232 245 266

dospelá osoba na 1. prístelke 170 180 200 210 240 250 260 270 280 290 320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 240 260 280 320 330 350 360 370 390 420

157 164 177 191 218 225 238 245 252 266 286

dospelá osoba na 1. prístelke 190 200 210 230 260 270 280 290 300 320 340

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za večeru: dieťa do 12 rokov +5 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +10 € na osobu a noc pobytu.   

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 280 290 310 330 380 390 410 420 430 450 480

191 198 211 225 259 266 279 286 293 306 327

dospelá osoba na 1. prístelke* 230 240 250 270 310 320 330 340 350 360 390

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » ubytovanie v zrekonštruovanej 3* časti +15 € na izbu a noc pobytu.  *možné iba v 3* časti.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 250 280 300 310 360 380 340 400 420 440

143 170 191 204 211 245 259 232 272 286 300

dospelá osoba na 1. prístelke 170 200 230 240 250 290 310 280 320 340 360

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 290 310 330 350 410 420 440 450 470 490 520

198 211 225 238 279 286 300 306 320 334 354

dospelá osoba na 1. prístelke 240 250 270 280 330 340 360 360 380 400 420

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 180 190 200 210 250 260 270 270 290 300 320

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za polpenziu: dieťa do 13 rokov +3 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +6 € na osobu a noc pobytu » za all 
inclusive: dieťa do 13 rokov +8 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +16 € na osobu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na 
more v hoteli Chaika Beach +8 € na izbu a noc pobytu /izby s výhľadom na more na vyžiadanie/.

2 osoby - 32% zľava a  dieťa až do 12 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  280 € 
a autobusová doprava len za 88 € / osoba alebo letecká doprava len za 116 € / osoba
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Kotva SSSSs

HOTEL » STRANA 152-153

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Tishina SSSs

HOTEL » STRANA 170-171

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Azurro SSSs

HOTEL » STRANA 162

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Queen Nel ly SSSs

HOTEL » STRANA 173

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Regina SSSs

HOTEL » STRANA 157

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
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Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 330 350 370 430 440 460 480 490 510 550

218 225 238 252 293 300 313 327 334 347 374

dospelá osoba na 1. prístelke 260 270 280 300 350 360 370 390 400 410 440

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 100 100 110 120 130 140 140 150 150 160 170

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 170 180 190 220 220 230 240 250 260 280

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 100 100 110 120 130 140 140 150 150 160 170

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za all inclusive: dieťa do 12 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +18 € na osobu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku. 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 470 480 500 520 530 550 590

232 238 252 266 320 327 340 354 361 374 402

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 380 390 400 420 430 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 180 190 200 240 240 250 260 270 280 300

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 470 480 500 520 530 550 590

232 238 252 266 320 327 340 354 361 374 402

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 380 390 400 420 430 440 480

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 40 40 50 50 60 60 60 60 60 70 70

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 360 390 410 440 500 520 490 560 580 620

211 245 266 279 300 340 354 334 381 395 422

dospelá osoba na 1. prístelke 250 290 320 330 360 400 420 400 450 470 500

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 60 60 70 70 80 90 90 90 100 100 110

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 180 200 210 220 250 260 250 280 290 310

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 390 410 430 500 510 530 550 570 590 630

259 266 279 293 340 347 361 374 388 402 429

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 330 350 400 410 430 440 460 480 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 12 rokov na prístelkách - zľava až 32% » ušetríte až 472 €
a autobusová doprava len za 88 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 111 €/osoba
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Dunav SSSS

HOTEL » STRANA 154-155

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Caesar  Palace SSSSs

HOTEL » STRANA 166

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Perla SSSs

HOTEL » STRANA 158

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Royal  Club Victor ia SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 150-151

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sunset Beach SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 148-149

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 470 490 510 590 600 620 650 670 690 740

313 320 334 347 402 408 422 442 456 470 504

dospelá osoba na 1. prístelke 370 380 400 410 480 480 500 520 540 560 600

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 230 240 250 260 300 300 310 330 340 350 370

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 460 510 530 590 630 650 650 700 720 760

279 313 347 361 402 429 442 442 476 490 517

dospelá osoba na 1. prístelke 330 370 410 430 480 510 520 520 560 580 610

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v štúdiu ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v štúdiu 100 110 120 130 140 150 150 150 170 170 180

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za štúdio je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 440 460 530 550 570 590 610 630 670

279 286 300 313 361 374 388 402 415 429 456

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 360 370 430 440 460 480 490 510 540

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 50 50 60 60 70 70 70 70 80 80 80

3. a 4. os. do 12 r. na príst. v apartmáne 50 50 60 60 70 70 70 70 80 80 80

3. a 4. dosp. os. na príst. v apartmáne 330 340 360 370 430 440 460 480 490 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v apartmáne +15 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 490 570 590 620 690 710 690 770 790 850

286 334 388 402 422 470 483 470 524 538 578

dospelá osoba na 1. prístelke 340 400 460 480 500 560 570 560 620 640 680

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 260 300 350 360 380 420 430 420 470 480 510

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v hotelovej časti Royal Park +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 9 nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 570 620 650 770 780 800 850 870 890 950

334 388 422 442 524 531 544 578 592 606 646

dospelá osoba na 1. prístelke 400 460 500 520 620 630 640 680 700 720 760

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 250 290 310 330 390 390 400 430 440 450 480

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 290 310 330 390 390 400 430 440 450 480

V cene je zahrnuté » 7, 9, 10, resp. 11x ubytovanie v 4* apartmánoch Sunset Family, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie so službami ultra all inclusive v luxusných 5* apartmánoch +30 € na izbu a noc pobytu v hoteloch 
Alpha, Beta, Sigma, Delta.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 13 rokov na prístelkách - zľava až 32% » ušetríte až  707 €
a autobusová doprava len za 88 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 111 €/osoba
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Perunika SSSs

HOTEL » STRANA 147

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
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PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové pobyto-
vé zájazdy individuálnou dopravou a 10 alebo 17 
dňové pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Bulharska - stredisko Zlaté piesky.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi z vybraných nástupných 
miest. Trasa cesty vedie cez Maďarsko a Srbsko, 
resp. Rumunsko.

POVINNÝ PRÍPLATOK »  pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie informácie o poistení 
nájdete na str. 433). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » priamo 
do Bulharska - stredisko Zlaté piesky diaľkovým 
klimatizovaným autobusom s odchodom z Brati-
slavy + 129 € na osobu k cene zájazdu. Informácie 
o nástupných miestach, podmienkach, cene 
a časoch prepravy vám radi poskytnú predajcovia 
našich CK.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového zájazdu 
do Bulharska predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov. Príplatok 
+39 € na osobu k cene autobusovej dopravy.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Bulharska.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings priamymi letmi z Bratisla-
vy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko Varna (VAR).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 79 €, od 2 do 12 rokov 139 €, od 12 rokov 
169 €, pobytová taxa vo výške 2,50 € na osobu 
od 2 rokov a noc zájazdu. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Varna (VAR) + 170 € na osobu 
k cene pobytu. 

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Bulharska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, ku ktorému treba 
pripočítať cenu letenky 170 €.

Bulharsko – stredisko Zlaté piesky

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012

Dátum odchodu 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.

Dátum príchodu 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012

Dátum odletu BA, KE 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu BA, KE 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Le te c k á  d o p rava

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n a  d o p rava

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5

Autobusová doprava od 88 €

Letecká doprava od 111 €

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 340 390 410

218 232 266 279

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 320 330

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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Helios Spa SSSSs

HOTEL » STRANA 144-145

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

DoubleTree by Hi lton SSSSS

HOTEL » STRANA 142-143

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Elena SSSSs

HOTEL » STRANA 146

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 360 410 440

232 245 279 300

dospelá osoba na prístelke 220 230 260 280

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov bez lôžka 40 40 50 50

2. dieťa do 13 rokov na prístelke* 110 120 130 140

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *možné iba v rodinných izbách a apartmánoch.
Príplatky » za služby ultra all inclusive: dieťa od 2 do 13 rokov +4 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +8 € na osobu a noc 
pobytu » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu » za apartmán 
+35 € na izbu a noc pobytu /rodinné izby a apartmány sú na vyžiadanie/. 

2 osoby - 32% zľava a  dieťa až do 13 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  281 € 
a autobusová doprava len za 88 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 111 €/osoba

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 410 460 490

266 279 313 334

dospelá osoba na prístelke 220 230 260 280

1. dieťa do 13 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov bez lôžka 50 50 50 60

2. dieťa do 13 rokov na prístelke* 110 120 130 140

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *možné iba v rodinných izbách a apartmánoch.
Príplatky » za služby ultra all inclusive: dieťa od 2 do 13 rokov +5 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +10 € na osobu a 
noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +7 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu » za apart-
mán +35 € na izbu a noc pobytu /rodinné izby a apartmány sú na vyžiadanie/. 

Ceny 7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 460 480

259 272 313 327

dospelá osoba na 1. prístelke 270 280 330 340

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 190 200 230 240

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +3 € na izbu a noc pobytu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
V a r n a  a  d e l f i n á r i u m
Počas dovolenky v Bulharsku nezabudnite na návštevu krásneho prístavného mesta – Varna, ktorá  
je nazývaná aj „hlavné mesto mora“. V meste nájdete množstvo katedrál a chrámov, ktoré je hodno 
navštíviť. Azda najdominantnejšou je katedrála Zosnutia presvätej Bohorodičky, ktorá je postavená v 
novobyzantskom architektonickom štýle z konca 19. stor. Okrem kostolov môžete navštíviť aj Primor-
ski Park (morská záhrada), kde nájdete ZOO a delfinárium, kde delfíny predvádzajú najrôznejšie kúsky, 
ktoré nadchnú nielen deti, ale aj dospelých.

2 osoby - 32% zľava a  dieťa až do 13 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  313 €
a autobusová doprava len za 88 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 111 €/osoba
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Blue Sea SSS

HOTEL » STRANA 198

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Alkyon Beach SSS

HOTEL » STRANA 196 - 197

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na slnečný grécky 
ostrov Korfu.

LIETAME » renomovanými leteckými spoloč-
nosťami Travel Service a SmartWings z Brati-
slavy (BTS), resp. z Košíc (KSC) na letisko Korfu 
- Kerkyra (CFU).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 

taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 59 €, na dieťa od 2 do 5 rokov 139 € 
a na osobu od 5 rokov 189 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 

poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého pobytového zájazdu na ostrov 
Korfu predstavuje súčet dvoch za sebou na-
sledujúcich 7-nocových termínov, od ktorého 
treba odpočítať čiastku 220 €.

Korfu - strediská Agios Georgios, Agios Gordios, Pelekas, Agios Geor-
gios Pagi, Acharavi, Messonghi, Lefkimi-Ag. Petros

 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 841 € 
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 690 €

ULTRA SKORÝ NÁKUP » 
podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 

Dátum odletu BA 5.6. 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Dátum príletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5701 5702 5703 5704 5705 5706 5707 5708 5709 5710 5711 5712 5713 5714 5715 5716

Dátum odletu BA, KE 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA, KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 350 370 400 420 450 430 450 470 500 550 590

225 238 252 272 286 306 293 306 320 340 374 402

dospelá osoba na 1. prístelke 280 300 320 340 360 390 360 370 390 420 460 490

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za obed + 5 € na osobu od 12 rokov a noc pobytu » za zrekonštruovanú izbu +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 490 530 550 590 580 620 650 680 720 770

286 299 319 345 358 384 377 403 423 442 468 501

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 370 380 410 440 460 490 470 500 530 550 580 620

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 do 13 rokov na prístelke 320 340 360 390 400 430 400 420 450 470 500 520

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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Golden Sands SSSs

HOTEL » STRANA 199

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Thinalos SSSs

HOTEL » STRANA 194

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ionian Pr incess SSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 195

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Gemini SSSs

HOTEL » STRANA 200

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 500 540 570 590 630 630 660 700 740 790 850

327 340 368 388 402 429 429 449 476 504 538 578

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 390 410 420 450 430 440 480 500 540 570

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 290 300 330 350 360 380 350 360 390 410 440 460

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 490 550 590 600 640 590 650 690 740 790 850

306 334 374 402 408 436 402 442 470 504 538 578

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 370 400 450 480 490 520 470 510 550 590 630 670

1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 320 340 390 410 420 450 390 420 460 490 520 560

218 232 266 279 286 306 266 286 313 334 354 381

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 886 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 590 650 690 720 750 770 830 890 930 990 1050

377 384 423 449 468 488 501 540 579 605 644 683

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 460 470 520 550 580 600 600 640 690 730 770 810

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 400 440 460 490 510 490 520 570 590 630 660

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 560 620 660 690 720 730 790 850 870 950 990

358 364 403 429 449 468 475 514 553 566 618 644

dospelá osoba na prístelke 440 450 500 540 560 580 570 620 670 690 750 770

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 280 290 330 350 360 380 340 350 400 420 440 450

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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Aquis  Sandy Beach Resort   SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 186 - 187

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP *

Mayor La Grotta Verde SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 188 - 189

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mayor Capo di  Corfu SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 193

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mayor Pelekas Monastery SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 190 - 191

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 750 820 860 870 920 920 1050 1090 1100 1190 1290

468 488 533 559 566 598 598 683 709 715 774 839

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 520 550 570 580 610 640 680 700 730 770 840

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 400 420 450 460 480 470 510 520 540 580 620

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Pozor » *obmedzený počet izieb.

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1575 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 15 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1054 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 770 850 890 900 950 950 1090 1140 1150 1250 1350

510 524 578 606 612 646 646 742 776 782 850 918

osoba od 16 rokov na 1. prístelke 590 610 670 700 710 750 730 830 880 890 960 1030

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu Deluxe + 6 € na izbu a noc pobytu. 
Upozornenie » hotel akceptuje len klientov starších ako 16 rokov.

2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1079 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 790 870 910 920 970 970 1120 1170 1180 1280 1390

524 538 592 619 626 660 660 762 796 803 871 946

dospelá osoba na 1. prístelke 610 620 690 720 730 770 750 860 900 910 990 1060

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 12 rokov na prístelke 500 520 570 600 610 640 600 690 730 740 800 850

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 800 900 950 960 1020 1090 1190 1230 1250 1350 1450

531 544 612 646 653 694 742 810 837 850 918 986

dospelá osoba na 1. prístelke 620 630 710 750 760 810 840 910 950 960 1040 1110

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 12 rokov na prístelke 510 520 590 620 630 670 680 730 760 780 840 890

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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Portes Beach SSSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANA 183

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Paradise SSSs

HOTEL » STRANA 182

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Aristoteles Beach SSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 180 - 181

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Grécka - oblasť 
Chalkidiki.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Travel Service z letiska v Bratislave (BTS) 
na letisko Thessaloniki (SKG).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 59 €, na dieťa od 2 do 5 rokov 139 € 
a na osobu od 5 rokov 189 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 433). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu na grécke Chalkidiki 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 220 €.

Grécko, Chalkidiki - strediská Nea Potidea, Afitos, Kriopigi

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 860 890 990 1030

578 585 606 674 701

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 690 770 800

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 530 540 560 620 620

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 GRÉCKO, Chalkidiki – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5501 5502 5503 5504 5505 5506 5507 5508 5509 5510 5511 5512 5513 5514

Dátum odletu BA 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 420 450 490

266 272 286 306 334

dospelá osoba na prístelke 340 350 370 400 430

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 r. bez lôžka v izbe 1/3 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

 
        Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 610 650 720 790

390 397 423 468 514

dospelá osoba na 1. prístelke 480 490 520 570 630

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 do 14 r. na prístelke 400 410 430 480 530

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 7 r. na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 855 €
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Bal i  Mare SSS

HOTEL » STRANA 224

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sandy Beach SSS

HOTEL » STRANA 225

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na grécky ostrov 
Kréta.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a SmartWings z Bratislavy (BTS), 
Košíc (KSC) a zo Sliača (SLD) na letisko Kréta 
- Heraklion (HER).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 

emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 59 €, na dieťa od 2 do 5 rokov 139 € 
a na osobu od 5 rokov 189 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-

ní nájdete na str. 433). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Kréta 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Kréta – strediská Kavros, Panormo, Bali, Ammoudara, 
Malia, Hersonissos, Sitia a Ierapetra

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 510 530 560 590 600 610 620 680 730 790

320 334 347 361 381 402 408 415 422 463 497 538

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 430 440 470 500 490 500 510 500 600 640

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 350 360 380 390 410 440 420 430 440 490 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 480 500 530 560 570 580 590 640 680 740

300 313 327 340 361 381 388 395 402 436 463 504

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 400 420 450 470 470 480 490 560 570 600

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 330 340 360 370 390 420 400 410 420 460 480 510

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 695 €

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212

Dátum odletu BA, KE, SLD 3.6. 14.6. 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9. 27.9.

Dátum príletu BA, KE, SLD 14.6. 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9. 27.9. 7.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v stredu

Kód zájazdu 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129 6131 6133

Dátum odletu BA, KE, SLD 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9.

Dátum príletu BA, KE, SLD 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. 27.9. 4.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KRÉTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v sobotu

Kód zájazdu 6102 6104 6106 6108 6110 6112 6114 6116 6118 6120 6122 6124 6126 6128 6130 6132

Dátum odletu BA 10.6. 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

Dátum príletu BA 17.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Talea Beach SSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 220 - 221

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Europa Resort SSSs

HOTEL » STRANA 222 - 223

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Eri  Vi l lage SSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 218 - 219

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Eri  Beach SSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 218 - 219

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 580 610 640 670 700 710 720 760 850 900

361 374 395 415 436 456 476 483 490 517 578 612

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 490 510 540 560 570 580 590 600 690 730

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 410 430 450 470 500 490 500 510 520 590 620

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu Superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 570 600 630 660 690 730 740 750 800 880 940

358 371 390 410 429 449 475 481 488 520 572 611

dospelá osoba na 1. prístelke 450 470 490 520 540 570 580 590 600 610 710 750

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 410 430 450 470 490 490 500 510 520 590 620

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 670 690 730 770 790 860 890 960 1020 1100

390 403 436 449 475 501 514 559 579 624 663 715

dospelá osoba na 1. prístelke 490 500 550 560 590 630 620 670 700 750 810 860

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 420 430 470 480 510 540 520 550 580 590 670 710

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 570 590 630 660 680 690 700 740 830 880

354 368 388 402 429 449 463 470 476 504 565 599

dospelá osoba na 1. prístelke 430 450 470 490 520 550 550 560 570 580 670 700

dieťa do 6 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 6-12 rokov na 1. prístelke 370 390 410 420 450 480 460 470 480 490 560 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za výhľad na more +6 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke  len za 99 € » ušetríte až 767 € 

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 849 € 

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 961 € 
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Santa Marina SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 210

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Dolphin Bay SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 214 - 215

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Blue Star SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 216 - 217 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Elmi Suites SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 211

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 740 790 810 860 900 960 1010 1070 1110 1190 1260

483 504 538 551 585 612 653 687 728 755 810 857

dospelá osoba na 1. prístelke 570 600 640 650 690 730 750 790 840 850 930 980

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 480 500 540 550 590 610 620 640 690 700 770 800

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 670 720 750 790 830 860 930 990 1040 1100 1190

423 436 468 488 514 540 559 605 644 676 715 774

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 580 600 640 670 670 720 770 820 860 930

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 430 440 480 490 520 560 550 580 630 650 700 740

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » 
v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. Pozor » obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 630 680 700 740 790 810 880 940 980 1040 1120

397 410 442 455 481 514 527 572 611 637 676 728

dospelá osoba na 1. prístelke 490 510 550 570 600 640 640 690 740 760 820 880

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a  ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 6 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 420 430 470 480 510 550 530 560 610 630 680 720

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu typu Superior +10 € na izbu a noc pobytu » v rodinných izbách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné 
uhradiť 3x cenu základné lôžko. Pozor » *obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 740 760 800 850 910 970 1030 1070 1130 1210

456 470 504 517 544 578 619 660 701 728 769 823

dospelá osoba na 1. prístelke 540 550 590 610 640 680 710 750 800 830 880 940

dieťa do 6 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 6-12 rokov na 1. prístelke 450 470 500 510 540 570 580 610 660 690 720 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 12 rokov a 6 rokov len po 99 € » ušetríte až 1166 €
2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 975 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1023 €



KOALA TOURS |  CENNÍK 2017 |  KRÉTA  |  KOALA TOURS |  CENNÍK 2015 |  KRÉTA  | 

K R É T A
Cenník 2017

397

Dessole Mal ia  Beach SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 212 - 213

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Apollonia Beach SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 208 - 209

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sit ia  Beach SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 206 - 207

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 760 810 830 870 920 1000 1060 1110 1160 1230 1310

497 517 551 565 592 626 680 721 755 789 837 891

dospelá osoba na 1. prístelke 590 610 650 670 700 740 790 830 870 910 970 1020

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 500 520 550 570 590 630 650 680 720 770 800 840

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na more +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 750 800 820 860 910 980 1040 1090 1140 1210 1290

490 510 544 558 585 619 667 708 742 776 823 878

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 640 660 690 730 770 810 850 890 950 1000

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 490 510 540 560 580 620 630 660 700 750 780 820

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za výhľad na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 830 850 940 990 1050 1090 1090 1120 1220 1310 1420 1530

565 578 640 674 714 742 742 762 830 891 966 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 650 670 740 780 830 860 840 860 940 950 1090 1170

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 540 550 610 650 690 710 670 680 750 760 880 930

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1029 €

FAKULTATÍVNE VÝLETY
K n o s s o s  -  M i n o j s k ý  p a l á c
Knosský palác je po Aténskej Akropole druhou najdôležitejšou stavbou v histórii Európy. Je mie-
stom, kde vznikla prvá európska civilizácia – Minojská kultúra. Obrovské paláce, v ktorých Mino-
jčania žili, sú pre historikov a archeológov dodnes záhadou. Ich obyvatelia disponovali mnohými 
výdobytkami modernej civilizácie. Palác však v najväčšom rozkvete zničilo zemetrasenie a požiar. 
Do konca minulého storočia ležal zabudnutý v troskách. Znovu odkryť tento skvost staroveku sa 
podarilo až anglickému archeológovi Arthurovi Evansovi. Vďaka nemu dnes môžeme obdivovať 
stavebné majstrovstvo starých Minojčanov. 

O s t r o v  C h r i s s i
Jedným z nádherných ostrovov, ktoré sú považované za skutočný „Krétsky Karibik“ je malebný 
ostrov Chrissi, ktorý sa rozkladá na najjužnejšom bode Európy. Samotný ostrov je vytvorený 
zo zlatého piesku, podľa ktorého dostal aj názov. Rovnako sa na ňom nachádzajú nádherné 
cédrové háje, posledné svojho druhu v Európe, staré viac ako 300 rokov. Preprava na ostrov je 
zabezpečovaná výletnou loďou, ktorá odchádza z čarovného mestečka Ierapetra – perly južnej 
Kréty.  Tak neváhajte, zbaľte plavky a poďte s nami spoznať jedinečný „Krétsky Karibik“.
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Evi SSS

HOTEL » STRANY 232 - 233

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na slnečný grécky 
ostrov Rhodos.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel 
Service a SmartWings priamymi letmi z Brati-
slavy (BTS), resp. Košíc (KSC) na letisko Rhodos 
(RHO).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu na ostrov Rhodos 

predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov 59 €, od 2 do 5 rokov 139 € a na osobu 
od 5 rokov 189 €.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 

KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 433). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Rhodos - Ixia, Kallithea, Faliraki, Kolymbia, Pefki a Lindos

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 420 460 530 540 570 490 550 560 610 650 690

254 273 299 345 351 371 319 358 364 397 423 449

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 310 340 370 430 430 460 370 420 430 470 500 520

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

2 dospelí - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov len po 99 €  » ušetríte až 865 € 
2 dospelí - 35% zľava a dieťa do 15 rokov len za 99 €  » ušetríte až 674 € 

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6603 6606 6609 6612 6615 6618 6621 6624 6627 6630 6633 6636 6639 6642 6645

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6602 6605 6608 6611 6614 6617 6620 6623 6626 6629 6632 6635 6638 6641 6644

Dátum odletu BA 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

Dátum príletu BA 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6601 6604 6607 6610 6613 6616 6619 6622 6625 6628 6631 6634 6637 6640 6643 6646

Dátum odletu BA, KE 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA, KE 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6701 6703 6705 6707 6709 6711 6713 6715 6717 6719 6721

Dátum odletu BA, KE 6.6. 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Dátum príletu BA, KE 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9. 29.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6702 6704 6706 6708 6710 6712 6714 6716 6718 6720

Dátum odletu BA, KE 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Dátum príletu BA, KE 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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Virginia SSSs

HOTEL » STRANY 242 - 243

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nir i ides SSSSs

HOTEL » STRANA 236

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

I lyss ion Beach Resort SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STR. 234 - 235

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Alfa SSSS

HOTEL » STRANA 237

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Avra Beach  SSSSs

HOTEL » STRANA 244

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 650 660 690 750 790 820 890 940 990

361 374 402 442 449 470 510 538 558 606 640 674

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 450 500 500 530 550 580 600 650 690 720

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 370 390 420 460 470 490 500 530 550 590 630 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 610 650 680 690 720 790 830 890 930 990 1040

395 415 442 463 470 490 538 565 606 633 674 708

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 530 550 560 590 620 660 700 740 780 820

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 310 330 350 370 370 390 380 400 430 450 480 480

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok »  za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 550 600 610 640 640 670 690 740 790 850

334 354 374 408 415 436 436 456 470 504 538 578

dospelá osoba na 1. prístelke 410 430 460 500 510 540 520 540 560 600 640 690

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 320 340 350 390 390 410 380 390 410 440 470 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok »  za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 610 650 680 690 720 790 830 890 930 990 1040

395 415 442 463 470 490 538 565 606 633 674 708

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 530 550 560 590 620 660 700 740 780 820

1. a 2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 760 790 820 850 950 970 990 1070 1130 1190

470 490 517 538 558 578 646 660 674 728 769 810

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 610 630 650 710 720 740 800 840 880

1. a 2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok »  za rodinnú izbu + 20 € na izbu a noc pobytu.
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Pegasos Beach SSSSS

HOTEL » STRANY 228-229

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Amathus Beach SSSSSs

HOTEL » STRANY 240 - 241

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Olympos Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STR. 230 - 231

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Lindos Royal SSSSS

HOTEL » STRANY 238 - 239

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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2 dospelí - 32% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 €  » ušetríte až 1 093 €

2 dospelí - 35% zľava a dieťa do 12 rokov len za 99 €  » ušetríte až 1 087 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 810 850 910 960 990 1020 1090 1190 1250 1310 1410

538 551 578 619 653 674 694 742 810 850 891 959

dospelá osoba na 1. prístelke 620 640 670 720 760 780 780 840 920 960 1010 1080

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 510 530 550 590 630 650 630 670 740 770 810 860

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15 € na izbu a noc pobytu » za izbu Deluxe + 30 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 950 990 1050 1080 1120 1250 1290 1350 1430 1490 1590

606 646 674 714 735 762 850 878 918 973 1014 1082

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 690 740 770 820 840 870 950 980 1030 1090 1140 1200

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke* 570 600 630 670 690 710 760 780 820 870 900 950

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15  € na izbu a noc pobytu » za Family suite + 50 € na izbu a noc pobytu » za izbu typu 
bungalov + 30 € na izbu a noc pobytu. * 2. dieťa do 12r. na prístelke môže byť ubytované len vo Family suite alebo v bungalove.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 790 830 860 890 970 990 1090 1140 1190 1280

449 468 514 540 559 579 631 644 709 741 774 832

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 630 660 690 710 750 770 850 890 920 990

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 480 500 550 580 600 620 640 650 720 750 790 830

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. V rodinných 
izbách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 790 820 870 930 960 990 1050 1150 1210 1270 1370

517 538 558 592 633 653 674 714 782 823 864 932

dospelá osoba na 1. prístelke 600 620 650 690 740 760 760 810 890 930 980 1050

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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Zante Imperial  Beach SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 203

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Palazzo Di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 202

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 a 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na grécky ostrov 
Zakynthos. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou SmartWin-
gs letmi z Bratislavy (BTS) priamo na letisko 
Zakynthos (ZTH).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 

do 2 rokov 59 €, na dieťa od 2 do 5 rokov 
139 € a na osobu od 5 rokov 189 €.

PRÍPLATOK » komplexné poistenie KOM-
FORT (2,70 €  na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 
poistenia stornopoplatkov, servisných a asis-
tenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 433). V prípade, že si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) zájazdu na ostrov Zakynthos predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 220 €.

Zakynthos - stredisko Vassilikos

ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7414 7415

Dátum odletu BA 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

ZAKYNTHOS – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 7510

Dátum odletu BA 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Dátum príletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 620 670 730 750 770 690 750 850 980 990 1050

358 403 436 475 488 501 449 488 553 637 644 683

dospelá osoba na 1. prístelke 400 460 490 540 550 570 490 530 590 690 700 740

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 370 420 450 490 500 520 440 480 530 620 630 660

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za výhľad na more + 6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 640 690 750 770 790 730 780 890 1010 1020 1090

371 416 449 488 501 514 475 507 579 657 663 709

dospelá osoba na 1. prístelke 420 470 510 550 570 580 520 550 620 710 720 760

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 380 430 460 500 520 530 460 490 560 640 650 680

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za rodinnú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu » za izbu vyššieho štandardu s bazénom + 35 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby -35% zľava a 2 deti až do 15 rokov na prístelkách po 99 € » ušetríte až 1065 €
2 osoby -35% zľava a dieťa až do 15 rokov na prístelke za 99 € » ušetríte až 914 €
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Salamis Bay Conti SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 256-257

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUPK
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ULTRA SKORÝ NÁKUP » 
podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na Severný Cyprus 
(turecká časť).

LIETAME » leteckou spoločnosťou Tailwind 
Airlines letmi z Bratislavy (BTS) na letisko Ercan 
(ECN) s medzipristátím v tureckej Antalyi (AYT). 
Pre vstup na Severný Cyprus (turecká časť) je 
potrebné mať platný cestovný pas s minimál-
nou platnosťou 6 mesiacov. Pre vstup do kraji-
ny nie sú potrebné víza.                                            

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého pobytového zájazdu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 59 € a osoby od 2 rokov 210 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Cyprus – strediská Kyrenia a Famagusta

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 790 830 870 920 970 990 1090 1200 1250 1350

514 540 566 598 631 644 709 780 813 878

dospelá osoba na 1. prístelke 650 680 720 760 800 800 880 970 1010 1080

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 510 540 570 600 630 610 670 740 770 820

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7801 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827

Dátum odletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9.

Dátum príletu BA 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826 7828

Dátum odletu BA 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

Dátum príletu BA 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7901 7904 7907 7910 7913 7916 7919 7922 7925

Dátum odletu BA 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9.

Dátum príletu BA 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7902 7905 7908 7911 7914 7917 7920 7923 7926

Dátum odletu BA 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9.

Dátum príletu BA 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7903 7906 7909 7912 7915 7918 7921 7924 7927

Dátum odletu BA 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Dátum príletu BA 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Acapulco Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 254-255

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 820 860 900 940 990 1050 1150 1250 1290 1390

533 559 585 611 644 683 748 813 839 904

dospelá osoba na 1. prístelke 670 710 740 770 810 840 920 1010 1040 1110

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke* 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 530 560 580 610 640 640 700 770 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
POZOR » *platí pre obmedezený počet izieb.

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1354 €
2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  1163 € 

F a m a g u s t a
Známe mesto Famagusta je obkolesené svojimi starovekými hradbami. Toto mesto sa stalo 
inšpiráciou pre spisovateľa W. Shakespeara, ktorý si ho zvolil za dejisko svojej hry Othello. 
V samotnom centre je možné navštíviť množstvo pamiatok. Za zmienku stojí benátske opevne-
nie a mešita Lala Mustafa Paša. Nachádza sa neďaleko starovekého mesta Salamis, ktoré bolo 
cyperským mestským kráľovstvom a dnes je najdôležitejšou archeologickou lokalitou na celom 
ostrove. Divadlo, športoviská a ostatné stavby z rímskeho obdobia sú veľmi dobre zachovalé 
a dovolia vám nazrieť do architektúry tejto veľkolepej éry. 

N i k ó z i a
Kozmopolitná Nikózia je hlavným a zároveň najväčším mestom Cypru. Je obchodným centrom 
a sídlom vlády. Nikózia je jediné rozdelené hlavné mesto na svete. Rozdelená je od roku 1974, 
pričom neskôr tu bola vytvorená demilitarizovaná zóna spravovaná OSN, ktorú možno prekročiť 
na dvoch miestach. Nikózia má veľmi bohatú históriu, o čom svedčí množstvo starobylých pami-
atok, z ktorých za návštevu stoja napríklad uličky Starého mesta, Palác Arcibiskupa,  Katedrála 
sv. Jána či Byzantské múzeum a samozrejme zaujímavosťou je aj prekročenie hranice tzv. Green 
Line. 

P o l o o s t r o v  K a r p a s
Polostrov Karpas (prezývaný aj “Dlhý prst Cypru”) je najmenej zaľudneným krajom na celom 
Cypre. Nachádzajú sa tu kilometre a kilometre nádherných panenských piesočnatých pláží, 
ktoré ešte zostali civilizáciou a masovým turizmom nedotknuté. Je to magické miesto, kde sa 
čas takmer zastavil, a preto tu nie je neobvyklé stretnúť napríklad divoké somáriky oddychovať 
priamo uprostred cesty. Dominantou Karpasu je nepochybne kláštor Apostolos Andreas, ktorý 
je považovaný za sväté miesto tak gréckych, ako aj tureckých Cyperčanov a miestna pláž Golden 
Beach je považovaná za jednu z najkrajších na svete.

B e l l a p a i s ,  S v ä t ý  H i l a r i o n ,  K y r e n i a
Dedinka Bellapaise je známa Bellapaiským opátstvom, ktoré je považované za veľdielo gotického 
umenia a najimpozantnejšiu zrúcaninu s výhľadom na Kyreniu. Kedysi tu žil spisovateľ Lawrence 
Durrell a napísal známu knihu “Bitter Lemons of Cyprus”, ktorá vystihuje každodenný život Cy-
perčanov. Ďalšou zaujímavosťou regiónu je zrúcaninu hradu sv. Hilariona s množstvom tajných 
miestností a chodieb. Povráva sa, že tento hrad inšpiroval Walta Disneyho k napísaniu rozprávky 
“Snehulienka a sedem trpaslíkov”. Iná legenda zase hovorí, že hrad bol útočiskom Afrodity, ktorá 
tu zanechala nádherný poklad, ale ten sa nikdy nenašiel.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
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Princess Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 252

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Coral ia  Beach SSSs

APARTMÁNOVÝ HOTEL » STRANA 250

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP » 
podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

PONÚKAME VÁM » 8,11 a 12-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Cyprus.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a.s. a SmartWings, priamymi letmi 
z Bratislavy (BTS) na letisko Larnaka (LCA).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov 59 € a osoby od 2 rokov 199 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 

alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433 ). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Cyprus - strediská Paphos, Coral Bay, Limassol,  
Larnaka a Ayia Napa

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7601 7602 7603 7604 7605 7606 7607 7608 7609 7610 7611 7612 7613 7614 7615 7616

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7700 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709

Dátum odletu BA 5.6. 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8 7.9.

Dátum príletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 850 900 930 990 1150 1190 1210 1230 1250 1350

494 520 553 585 605 644 748 774 787 800 813 878

dospelá osoba na 1. prístelke 630 670 710 750 770 830 940 960 990 1000 1020 1090

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA  

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

3. dieťa do 13 rokov bez lôžka v rod.izbe 510 540 570 600 620 670 730 740 770 780 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu + 20 € na izbu a noc pobytu, za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

                 Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 590 630 650 700 690 750 760 770 820 890

361 381 402 429 442 476 470 510 517 524 558 606

osoba na 1. a 2 prístelke 440 470 490 530 550 590 560 610 620 630 670 720

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 340 360 370 400 410 450 400 420 440 440 470 500

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 410 430 460 480 520 480 510 530 540 570 610

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 
2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 €  » ušetríte až 1326 € 

2 osoby a dieťa do 12 rokov zľava až 32% » ušetríte až 728 € 
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Sentido Cypria  Bay SSSSS

HOTEL» STRANA 249

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nelia  Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 253

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOTEL » STRANA 251

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Cypria Maris  Beach SSSSS

HOTEL » STRANA 248

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 820 870 960 970 1020 1190 1240 1250 1260 1290 1390

531 558 592 653 660 694 810 844 850 857 878 946

dospelá osoba na 1. prístelke 620 650 690 760 770 810 920 950 970 980 1000 1070

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 520 540 580 640 640 680 750 770 780 790 810 860

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15 € na izbu a noc pobytu, za rodinnú izbu + 25  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 820 860 910 970 990 1060 1250 1290 1300 1310 1350 1450

558 585 619 660 674 721 850 878 884 891 918 986

dospelá osoba na 1. prístelke 680 710 750 800 820 880 1010 1040 1050 1060 1100 1170

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 430 460 480 510 520 560 600 600 620 630 650 680

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15 € na izbu a noc pobytu, za rodinnú izbu + 25 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 880 910 960 1020 1060 1130 1340 1380 1390 1400 1440 1550

599 619 653 694 721 769 912 939 946 952 980 1054

dospelá osoba na 1. prístelke 690 720 760 800 840 890 1030 1050 1070 1080 1110 1180

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 570 590 620 660 690 740 830 840 860 860 890 940

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 25  € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 820 870 960 970 1020 1190 1240 1250 1260 1290 1390

531 558 592 653 660 694 810 844 850 857 878 946

 osoba od 16 rokov na 1.prístelke 620 650 690 760 770 810 920 950 970 980 1000 1070

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 15 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1183 €

 
2 dospelé osoby a osoba od 16 rokov na prístelke zľava až 32% » ušetríte až 1230€ 
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Melissa Kleopatra Beach SSS

HOTEL » STRANA 298

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Kleopatra Güngör SSS

HOTEL » STRANA 300

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Grand Ati l la SSS

HOTEL » STRANA 301

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*
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ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Turecka.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service, SmartWings a Freebird priamymi letmi 
z Bratislavy (BTS), Sliača (SLD), Košíc (KSC) a Po-
pradu (TAT) na letisko Antalya (AYT).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu do Turecka predsta-
vuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-no-

cových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov 59 € a na osobu od 2 rokov 189 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 

vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie informácie 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Turecko - strediská Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

                          Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 430 450 480 500 510 530 570 580 620 660

259 272 293 306 327 340 347 361 388 395 422 449

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 370 390 410 430 430 440 470 490 520 550

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 300 310 340 350 370 390 380 390 410 430 460 480

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

                                      Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 490 510 540 570 570 590 630 640 680 730

300 313 334 347 368 388 388 402 429 436 463 497

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 420 440 470 490 480 500 530 540 570 610

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

                  Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 410 440 460 490 510 530 550 590 600 640 680

266 279 300 313 334 347 361 374 402 408 436 463

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 380 400 430 440 450 460 490 510 540 570

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 310 320 350 360 390 400 400 410 430 450 480 500

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8101 8102 8103 8104 8105 8106 8107 8108 8109 8110 8111 8112 8113 8114 8115 8116 8117

Dátum odletu BA, KE 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Dátum príletu BA, KE 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8201 8202 8203 8204 8205 8206 8207 8208 8209 8210 8211

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 9.6. 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9. 3.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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Nerton SSSSS

HOTEL » STRANA 288

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tac Premier SSSSs

HOTEL » STRANA 299

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Katya SSSSS

HOTEL » STRANA 296

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Just iniano Club SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 292

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

K
O

A
L

A
 T

O
U

R
S

 | T
U

R
E

C
K

O
 | S

T
R

A
N

Y
 »

 2
5

8
 - 3

0
1

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 540 580 620 650 670 720 760 770 800 850

334 354 368 395 422 442 456 490 517 524 544 578

dospelá osoba na 1. prístelke 410 430 450 490 520 540 540 580 610 630 650 690

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 360 380 400 430 460 480 460 500 520 530 550 580

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580 600 640 680 710 740 800 840 850 880 950

374 395 408 436 463 483 504 544 572 578 599 646

dospelá osoba na 1. prístelke 460 480 500 530 570 590 600 650 670 690 710 760

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
V rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko.  * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 550 570 610 650 690 710 790 820 830 870 930

338 358 371 397 423 449 462 514 533 540 566 605

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 440 460 480 510 550 580 580 640 660 680 710 750

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
* obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580 600 640 680 710 740 800 840 850 880 950

374 395 408 436 463 483 504 544 572 578 599 646

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 460 480 500 530 570 590 600 650 670 690 710 760

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 7-15 rokov na prístelke 400 420 430 460 490 520 510 550 560 580 600 640
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za zrekonštruovanú izbu + 6 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more + 4 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.132 €
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River Garden Holiday Village SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 274

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Primasol  Serra Garden SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 280-281

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Galer i  Resort SSSSS

HOTEL » STRANA 295

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sai lor ´s  Beach Club SSSSS

HOTEL » STRANA 266

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kemal Bay SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 294

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

K
O

A
L

A
 T

O
U

R
S

 |
 T

U
R

E
C

K
O

  
| 

S
T

R
A

N
Y

 »
 2

5
8

 -
 3

0
1

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 580 600 640 680 710 740 800 840 850 880 950

374 395 408 436 463 483 504 544 572 578 595 646

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 430 450 460 500 530 550 550 590 620 630 650 700

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 630 670 710 750 790 860 890 900 930 990

371 384 410 436 462 488 514 559 579 585 605 644

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 530 570 600 630 650 700 720 740 760 810

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. v RI 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-15 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 600 640 680 720 760 810 870 900 910 950 1010

395 408 436 463 490 517 551 592 612 619 646 687

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 480 500 530 570 600 640 660 710 720 740 770 810

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 600 640 680 720 760 810 870 900 910 950 1010

395 408 436 463 490 517 551 592 612 619 646 687

dospelá osoba na 1. prístelke 480 490 530 560 590 630 650 700 710 730 760 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 410 430 450 480 510 540 540 580 590 610 640 670

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. 

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 630 670 710 750 790 860 890 900 930 990

388 402 429 456 483 510 538 585 606 612 633 674

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 550 590 620 630 690 710 720 750 790

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 410 420 450 480 510 540 530 580 590 610 630 660

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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Club Alantur SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 297

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Side Prenses SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 286-287

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Just iniano Park Conti SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 290-291

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Justiniano De Luxe Resort SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 293

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 670 700 740 790 850 910 960 970 990 1050

390 410 436 455 481 514 553 592 624 631 644 683

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 520 560 580 610 660 680 730 770 780 800 840

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 700 740 770 820 890 950 980 990 1030 1100

429 449 476 504 524 558 606 646 667 674 701 748

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 610 630 670 710 760 770 790 820 870

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 690 730 760 810 870 940 970 980 1020 1090

422 442 470 497 517 551 592 640 660 667 694 742

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 560 590 620 660 690 740 760 770 810 860

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 670 700 740 790 850 910 960 970 990 1050

408 429 456 476 504 538 578 619 653 660 674 714

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 520 550 570 610 650 680 720 760 770 790 830

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dospelá osoba v rodinnej izbe 350 370 390 410 430 460 450 480 490 510 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
V rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
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Champion Holiday Village SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 267

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Alba Resort SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 284

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Grand Prest ige SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 275

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Aska Just  in Beach SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 289

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 800 850 920 980 1060 1070 1090 1170

436 456 483 510 544 578 626 667 721 728 742 796

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 580 610 650 700 730 780 840 850 870 920

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 450 470 500 530 560 600 610 650 690 710 720 760

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  * obmedzený počet 
izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 750 770 800 830 890 1020 1060 1100 1110 1140 1230

455 488 501 520 540 579 663 689 715 722 741 800

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 570 610 620 650 670 720 800 840 860 880 900 960

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba dieťa do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 780 830 900 960 990 1000 1040 1110

436 456 483 510 531 565 612 653 674 680 708 755

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 620 640 680 720 770 780 800 830 880

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov na 2. prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 670 710 750 790 840 900 970 1020 1030 1050 1140

436 456 483 510 538 572 612 660 694 701 714 776

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 580 610 650 690 710 770 800 820 830 900

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 14 rokov v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.
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Alba Queen SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 285

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Calimera Serra Palace  SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 278-279

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

LTI  Serra Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 276-277

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

IC Santai  Family  Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 270-271

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 770 790 820 850 910 1050 1080 1130 1140 1170 1260

468 501 514 533 553 592 683 702 735 741 761 819

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 580 620 640 660 690 740 830 850 880 900 920 990

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba dieťa do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 790 820 850 890 930 1060 1090 1120 1130 1190 1290

488 514 533 553 579 605 689 709 728 735 774 839

dospelá os. na 1. prístelke 620 650 670 700 730 760 850 870 890 900 950 1020

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dosp. os. a 5. osoba 7-15 r. vo FS 570 600 630 650 680 710 780 800 810 830 870 930

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family sui-
tách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 810 840 870 910 950 1090 1120 1150 1160 1220 1320

501 527 546 566 592 618 709 728 748 754 793 858

dospelá os. na 1. prístelke 630 670 690 720 750 780 870 890 910 930 970 1050

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

4. osoba do 15 r. a 5. os. do 7 r. vo FS 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dosp. os. a 5. osoba 7-15 r. vo FS 590 620 640 670 700 730 800 820 830 850 890 960

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family sui-
tách určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3 x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.506 €

 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 820 860 890 930 970 1020 1150 1210 1280 1290 1310 1400

558 585 606 633 660 694 782 823 871 878 891 952

dospelá osoba na 1. prístelke 650 680 710 740 770 810 890 940 980 1000 1010 1080

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 8 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb



T U R E C K O
Cenník 2017412

Venezia Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 260-261

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Alba Royal SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 282-283

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Belconti  Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 268-269

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

IC Green Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 262-263

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*K
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2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.596 €

2 osoby - 35% zľava » ušetríte až 1.014 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 880 920 960 1010 1050 1190 1250 1320 1330 1350 1450

553 572 598 624 657 683 774 813 858 865 878 943

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 680 700 730 760 800 840 920 970 1020 1030 1050 1120

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 880 920 960 1010 1050 1190 1250 1320 1330 1350 1450

553 572 598 624 657 683 774 813 858 865 878 943

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 680 700 730 770 810 840 920 970 1020 1030 1050 1120

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 900 930 970 1030 1070 1220 1290 1360 1370 1390 1490

592 612 633 660 701 728 830 878 925 932 946 1014

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 680 700 730 760 810 840 930 990 1030 1050 1060 1130

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa od 7 - 12 r. na 1. prístelke 560 580 600 620 660 690 740 790 820 840 850 900

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 560 580 600 620 660 690 740 790 820 840 850 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 950 990 1050 1090 1290 1330 1380 1390 1430 1520

606 626 646 674 714 742 878 905 939 946 973 1034

dospelá osoba na 1. prístelke 700 720 750 780 830 860 990 1020 1050 1070 1100 1160

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 12 € na izbu a noc pobytu.* obmedzený počet izieb
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Sherwood Club Kemer SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 265

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Spice Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 272-273

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Delphin Imperial SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 264

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1020 1050 1090 1150 1190 1440 1450 1490 1500 1550 1650

674 694 714 742 782 810 980 986 1014 1020 1054 1122

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 770 790 820 850 890 930 1090 1100 1120 1140 1180 1250

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 620 640 660 690 730 750 860 870 880 900 930 980

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1020 1050 1090 1150 1190 1440 1450 1490 1500 1550 1650

674 694 714 742 782 810 980 986 1014 1020 1054 1122

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 810 840 860 890 940 980 1160 1170 1190 1210 1250 1320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.   
* obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1260 1310 1330 1340 1370 1390 1960 1970 1980 1990 2010 2090

857 891 905 912 932 946 1333 1340 1347 1354 1367 1422

dospelá osoba na 1. prístelke 960 1000 1020 1030 1050 1060 1460 1470 1480 1490 1500 1560

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

1. dieťa od 7 - 15 r. na prístelke 770 800 810 820 830 850 1140 1150 1140 1160 1170 1200

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 770 800 810 820 830 850 1140 1150 1140 1160 1170 1200

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
P a m u k k a l e
Pamukkale (Bavlníkový hrad) patrí nepochybne k najväčším zaujímavostiam, ktoré sa v Turecku na-
chádzajú. Tento snehobiely travertínový úkaz s termálnou liečivou vodou je zaradený aj v zozname 
UNESCO spolu s pozostatkami rímskeho mesta Hieropolis a jeho blízkeho pohrebiska - Nekropolis. 
Cestou od pobrežia do pohoria Taurus sa ponúka krásny výhľad na okolitú krajinu. Cena celoden-
ného výletu zahŕňa obed, večeru a vstup do tejto lokality.

Z e l e n ý  k a ň o n
Fascinujúca plavba neuveriteľne krásnou prírodnou rezerváciou. Cez mesto Manavgat (70 km 
od Alanye) preteká rieka rovnomenného názvu, ktorá priťahuje pozornosť návštevníkov z celej 
oblasti. Preteká priehradou, jej zákutiami a kaňonmi. Pohľad z paluby lode na okolitú scenériu, ktorá 
je prírodnou rezerváciou, vám spríjemní odpočinkový deň na vode. Veľmi osviežujúce sú prestávky 
na kúpanie v tejto sladkovodnej priehrade. 
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Skanes Serai l SSSS

HOTEL » STRANA 315

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sentido El  Borj  Mahdia SSSs

HOTEL » STRANA 307

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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ULTRA SKORÝ NÁKUP » 
podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 ale-
bo  15-dňové letecké pobytové zájazdy 
do Tuniska.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service, SmartWings a Tunisair letmi z Brati-
slavy (BTS) a  Košíc (KSC) na letisko Monastir 
(MIR).  

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového  (14 - 
nocového)  leteckého pobytového zájazdu 

do Tuniska predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov, od kto-
rého treba odpočítať čiastku 250 €.  

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, pali-
vové, emisné a servisné poplatky, bezpeč-
nostná taxa a transfery v cieľovej destinácii 
na dieťa do 2 rokov 59 €,  a na osobu od 2 
rokov 189 €. 

PRÍPLATOK » komplexné  cestovné po-

istenie KOMFORT (2,70 €  na osobu a deň 
zájazdu) alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň 
zájazdu) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, asistenčných služieb  CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 433). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálna platná zľava 
na zájazd o 2 %.  

Tunisko - strediská Mahdia, Monastir - Skanes, Sousse, 
Port El Kantaoui

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8301 8302 8303 8304 8305 8306 8307 8308 8309 8310 8311 8312 8313 8314 8315

Dátum odletu BA, KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TUNISKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410

Dátum odletu BA, KE 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

     Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 470 520 560 570 610 630 640 660 720 760

273 280 306 338 364 371 397 410 416 429 468 494

dospelá osoba na prístelke 360 370 400 450 480 490 510 520 530 550 600 630

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 €- ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € -ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 410 450 480 500 520 550 570 580 610 670 700

260 267 293 312 325 338 358 371 377 397 436 455

dospelá osoba na prístelke 340 350 380 410 430 450 460 470 480 510 560 580

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € -ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 310 320 340 370 380 400 400 410 420 440 480 500

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

 2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách  len po 99 € » ušetríte až  834 € 
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Caribbean World  Mahdia SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 304-305

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Marhaba  Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 310 -311

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Riadh Palms SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 308-309

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Bel levue Park SSSSs

HOTEL » STRANA 314

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 460 490 540 570 590 610 640 660 670 740 780

293 299 319 351 371 384 397 416 429 436 481 507

dospelá osoba na prístelke 380 390 420 460 490 500 500 530 540 550 610 640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12  rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. resp. 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 340 350 370 410 430 450 440 460 470 480 530 550

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet 
izieb. Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4  € na izbu a noc pobytu.

                Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 530 580 620 630 680 700 720 730 800 860

319 332 345 377 403 410 442 455 468 475 520 559

dospelá osoba na prístelke 410 430 450 490 520 530 560 570 580 600 660 700

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € -ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 4 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 €  -ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 360 380 390 430 460 470 480 490 500 510 560 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 4 a 12 rokov na prístelkách  len po 99 € » ušetríte až  904 € 

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelkách  len po 99 € » ušetríte až  703 € 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 540 560 600 610 640 660 670 750 790

299 312 332 351 364 390 397 416 429 436 488 514

dospelá osoba na prístelke 390 410 430 460 470 510 500 520 540 550 620 640

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € -ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do12 rokov na prístelke 340 360 380 400 420 450 430 450 460 470 530 550

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 490 520 570 610 630 650 680 700 720 790 840

312 319 338 371 397 410 423 442 455 468 514 546

dospelá osoba na prístelke 410 420 440 480 520 530 530 560 570 590 650 680

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € -ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 370 400 430 450 460 480 460 500 510 550 560 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. 
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LTI  Mahdia Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 306

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Concorde Green Park  SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 312 -313

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 590 630 670 690 740 760 780 800 890 950

351 364 384 410 436 449 481 494 507 520 579 618

dospelá osoba na prístelke 440 460 490 520 550 570 590 610 620 640 710 760

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 2 do12 rokov na prístelke 380 400 420 450 480 490 500 510 520 540 600 630

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 640 680 720 770 790 840 870 890 920 1010 1070

397 416 442 468 501 514 546 566 579 598 657 696

dospelá osoba na prístelke 500 520 560 590 630 650 670 690 700 730 800 850

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa  do 12 rokov na prístelke 430 450 480 510 540 560 560 580 590 610 670 700

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu» za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu.

 2 osoby - 35% zľava a  dieťa do 12 rokov na prístelke len po 99 € » ušetríte až 1050 € 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Friguia Safari Park, delfinárium 
Poldenný výlet pre milovníkov zvierat s deťmi.  Celkovo je súkromný prírodný park domov pre 412 
zvierat rozprestierajúcich sa na 36 akroch plochy. Môžete vidieť tuleniu show, deti sa môžu povoziť 
na ťave a koníkovi (za poplatok). Potom sa presunieme do delfinária, ktoré je hneď vedľa, kde sa 
dospelí i deti môžu tešiť na vystúpenie delfínov. V prípadu záujmu môžete mať nezabudnuteľný 
zážitok a zaplávať si s týmto jedinečným tvorom.

Kairouan, El-Jem 
Celodenný výlet za pamiatkami Tuniska. Výlet zahŕňa návštevu posvätného mesta Kairouan, ležiace-
ho približne 60 km od pobrežia.Kairouan je najdôležitejšie islamské mesto v celej severnej Afrike. K 
miestam navštevovaným pútnikmi patrí mešita Barber preslávená dekoratívnymi dlaždicami a Veľká 
mešita. El Jem je malé mestečko ležiace v polovici cesty medzi mestami Sousse a Sfax s úžasným 
veľkým rímskym koloseom – amfiteátrom, ktoré patrilo k najväčším amfiteátrom v rímskom svete.

Pirátska plavba 
K tradične obľúbeným fakultatívnym výletom patria lodné výlety. Pirátska plavba je pold-
enný výlet s obedom zahŕňajúcim grilovanú rybu so zeleninou a čerstvé ovocie podávaným 
na lodi. Počas plavby pozdĺž pobrežia je pripravený zaujímavý program pirátmi a samozrej-
mosťou je možnosť kúpania sa v teplom Stredozemnom mori. Výlet plný zábavy a smiechu, 
vhodný pre všetky vekové kategórie.
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Three Corners  Royal  Star SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 324

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nubia Aqua Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 318

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4 - 5.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do destinácie Egypt.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Air Cairo, 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
v Hurghade (HRG).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 59 € a na osobu od 2 rokov 189 €.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov a asistenč-
ných služieb (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 433). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2% » vstupné 
víza 25 € na osobu.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-

vého) leteckého zájazdu do destinácie Egypt 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Egypt – strediská Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi Bay a Abu Soma

HURGHADA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514

Dátum odletu BA 5.5. 12.5. 19.5. 26.5. 2.6. 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8.

Dátum príletu BA 12.5. 19.5. 26.5. 2.6. 9.6. 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

HURGHADA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525

Dátum odletu BA 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10.

Dátum príletu BA 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 29.9. 6.10. 13.10. 20.10. 27.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

2  osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 576 € 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 520 530 550

319 332 338 345 358

dospelá osoba na prístelke 470 490 500 510 530

dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

   

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základním lôžku 500 520 530 540 560

325 338 345 351 364

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 510 520 540

1. dieťa do 14 rokov  na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 r. na príst. v rod. izbe 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 6 - 14 r. na príst. v rod. izbe 420 440 450 440 460

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +12 € na izbu a noc pobytu.
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Palm Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 325

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hilton Hurghada Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 323

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Steigenberger Aqua MagicSSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 321

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Amwaj Blue Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 322

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP
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2 osoby - 35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 €  » ušetríte až 695 € 
2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov len po 99 €  » ušetríte až 886 €

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 550 570 580

338 351 358 371 377

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 530 540 550

1. dieťa do 13 rokov  na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 6 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290

 špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 650 670 700 720

416 423 436 455 468

dospelá osoba na 1. prístelke 610 620 630 660 680

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 250 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 250 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 460 470 480 510 530

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 660 680 710 730

423 429 442 462 475

dospelá osoba na 1. prístelke 620 630 640 670 690

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke vo FS 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté »  7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok »  za Family Suite +28 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 550 570 580

338 351 358 371 377

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 530 540 550

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +12 € na izbu a noc pobytu.
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Tropitel  Sahl  Hasheesh SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 319

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sunrise Select Royal MakadiSSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 320

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

FAKULTATÍVNE VÝLETY
L u x o r 
Celodenný výlet za pamiatkami egyptskej histórie. Odchod z Hurghady v ranných hodinách. 
Príchod do Luxoru, na západný breh rieky Níl, v dopoludňajších hodinách. Uvidíte Memnónove 
kolosy, jedinečný chrám faraónky Hatchepsovet, oddýchnete si v alabastrovni, navštívite  fascinu-
júce Údolie kráľov, kde sa nachádzajú hrobky faraónov. Na východný breh rieky Níl sa preplavíte 
na feluke (malej loďke). V cene výletu je zahrnutý obed v reštaurácii, podávaný formou švédskych 
stolov bez nápojov. Poobede si pozriete viac ako 4000 rokov starý karnacký chrám a prehliadku 
ukončíte krátkou zastávkou v papyrusovom inštitúte.

O s t r o v  G i f t u n
Oddychový lodný výlet spojený so šnorchlovaním. V ranných hodinách odchod z Hurghady autobu-
som do prístavu, kde si môžete zapožičať potreby na šnorchlovanie. Počas plavby na ostrov Giftun 
si urobíte dve prestávky na šnorchlovanie na otvorenom mori pri koralových útesoch, na lodi si dáte 
ľahký obed, po ktorom nasleduje zastávka na samotnom ostrove, ktorý je súčasťou prírodnej rezervá-
cie. V rámci voľného času na Giftune sa môžete kúpať, opaľovať, šnorchlovať alebo si vychutnávať 
príjemné posedenie v tieni niektorého z plážových barov.

S u p e r  S a f a r i
Popoludňajší výlet do púšte na jeepoch, počas ktorého sa zveziete po pravej saharskej dune 
a uvidíte aj fatamorgánu. V púšti navštívite typickú beduínsku osadu a zoznámite sa s kultúrou 
týchto „púštnych“ ľudí. Povozíte sa na ťavách, vyskúšate si jazdu na „štvorkolkách“, beduíni vám 
ukážu ako pečú chlieb, a tiež zistíte, ako treba v púšti hľadať vodu. V beduínskom stane bude pri-
pravené aj menšie občerstvenie s nápojom. K nezabudnuteľným zážitkom patrí aj obraz zapada-
júceho slnka alebo rozlúčková beduínska pieseň. Cestou naspäť do hotela je zastávka na pozretie 
si jedinečnej hviezdnej oblohy teleskopmi.

2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 716 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov po 99 € » ušetríte až 907 €

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 690 710 730 750

436 449 462 475 488

dospelá osoba na 1. prístelke 640 660 670 690 710

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 7 -14 rokov na prístelke 470 490 500 520 530

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 790 820 840 870

501 514 533 546 566

dospelá osoba na 1. prístelke 740 760 780 800 830

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov na prístelke 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 520 540 570 590 620

V cene je zahrnuté »  7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
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1 ULTRA SKORÝ NÁKUP 
» podmienky akcie 

nájdete na stranách 4-5

PONÚKAME VÁM » 8,11,12  alebo15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Spojených Arab-
ských Emirátov

LIETAME » leteckou spoločnosťou Fly Dubai 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Dubaj (DXB).

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu do Spojených 
Arabských Emirátov predstavuje súčet dvoch 

za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 350 €.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov  79 € a osoby od 2 rokov 289 €. » poby-
tová a turistická taxa vo výške 2,50 € na osobu 
a noc pobytu.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 

KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poiste-
ní nájdete na str. 433). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Spojené Arabské Emiráty - strediská Ras Al Khaimah a Abu Dhabi

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8701 8702 8703 8704 8705 8706 8707 8708 8709 8710 8711 8712 8713 8714 8715

Dátum odletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8721 8722 8723 8724 8725 8726 8727 8728 8729 8730 8731 8732 8733 8734 8735

Dátum odletu BA 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

Dátum príletu BA 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. 29.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 11 a  12 - dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8801 8802 8803 8804 8805 8806 8807 8808 8809 8810

Dátum odletu BA 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Dátum príletu BA 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9. 29.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

Dubaj-  SAE v ponuke našej  CK celoročne
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH CENÁCH A TERMÍNOCH VÁM RADI POSKYTNEME V NAŠICH POBOČKÁCH AKO AJ U PROVÍZNYCH 
PREDAJCOCH. Zájazdy do destinácie SAE v období od 1.11.2016  do 31.5.2017 do hotela Hilton Double Tree Marjan Island nie sú skupinové 
zájazdy, ale zájazdy pre individuálnych zákaznikov, pričom cenová kalkulácia zájazdu je pripravovaná individuálne podľa termínu a dĺžky 
zájazdu zákazníka, preto sa na tieto zájazdy nevzťahujú žiadne zľavy ani bonusy. 

BONUS » poldenný výlet „Klenoty Perzského zálivu“. Budete mať možnosť vidieť mešitu Jumeirah, múzeum Dubaj z 18 storočia, prejdeme 
okola paláca vládcu, zrenonovaného domu Sheik Saeed Al Maktoum, navštívime najstaršiu oblasť Bastakia so svojimi vysokými veternými 
vežami. Cesta pokračuje do oslňujúcej zátoky Abra, tradičnými vodnými taxíkmi si môžete pozrieť rušné aktivity mesta pred odchodom na 
druhú stranu Deira Dubaj. Nasleduje návšteva štvrte s aromatickým korením, nádherného zlata a diamantov. Viac ako 400 obchodíkov je zá-
rukou dobrého nákupu. Zastavíme sa pri najznámejšom hoteli Burj Al Arab, prejdeme okolo tržnice Souk Madinat, umelého polostrova Palm 
Island a nakoniec sa zastavíme nafotiť si najvyššiu budovu sveta Burj Khalifa - 828 m. (CK si vyhradzuje právo zmeny na priebeh programu 
výletu). Bonus poldenný výlet do Dubaja zdarma sa týka klientov pri kúpe letného pobytového zájazdu od 13.6.2017 do 29.9.2017 hotelov 
Hilton Al Hamra a Hilton Double Tree Marjan Island.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1070 1080 1090 1450 1460 1550

728 735 742 986 993 1054

dospelá osoba na  prístelke 1050 1060 1070 1420 1430 1520

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a stravovanie ZDARMA

3. dieťa od 2 do 14 rokov na prístelke 790 800 810 1010 1020 1060
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  polpenziu plus, letecká doprava,  služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu,  za ultra all inclusive +17€ na dospelú osobu a noc. 

2 dospelí - 32% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až  1574 € 



KOALA TOURS |  CENNÍK 2017 |  SAE  |  KOALA TOURS |  CENNÍK 2017 |  SAE

S A E
Cenník 2017

421

Hilton Double Tree SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 330-331

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hilton  Abu Dhabi SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 329

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

K
O

A
L

A
 T

O
U

R
S

 | S
A

E
| S

T
R

A
N

Y
 »

 3
2

6
 - 3

3
1

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1170 1180 1190 1590 1610 1700

796 803 810 1082 1095 1156

dospelá osoba na  prístelke 1140 1150 1160 1550 1570 1660

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 14 rokov na prístelke 820 830 840 1050 1070 1110
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1270 1280 1290 1730 1750 1850

864 871 878 1177 1190 1258

dospelá osoba na  prístelke 1220 1230 1240 1660 1680 1780

1. dieťa do 5 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 780 790 800 990 1000 1030

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more + 10 € na izbu a noc pobytu. 

2 dospelí - 32% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 €» ušetríte až  1670 € 

A b u  D h a b i - F e r r a r i  W o r l d
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným 
výhľadom Najväčší vnútorný a jediný Ferrari tematický park na svete, s viac ako 20 Ferrari inšpiro-
vanými jazdami a atrakciami, s kolekciou viac ako 30 klasických a moderných modelov Ferrari. 
Zahŕňa vysoko adrenalínové jazdy, zábavné vedomostné atrakcie vhodné pre hostí všetkých 
vekových kategórií, ako sú: viac ako 20 Ferrari inšpirovaných jázd a atrakcií, Formula Rossa a iné.

B u r j  K h a l i f a 
Vychutnajte si výhľad na centrum Dubaja z celkom novej perspektívy, z veže Burj Khalifa, najvyššej 
budovy sveta, vysokej 828m s viac ako 160-timi poschodiami. Žiadna iná budova v modernej histórii 
neskrýva tak veľa kuriozít ako Buj Khalifa. Navštívte ju a získajte odpovede na všetky Vaše otázky - 
dostanete sa až na 124. poschodie! Hore vás čaká veľkolepý výhľad. Dostanete sa sem najrýchlejším 
výťahom, ktorý má najdlhšiu dráhu výťahu na svete. Fotografie z tohto miesta vyzerajú ako z lietadla. 

V e č e r n á  j a z d a  n a  d u n á c h  -  p ú š t n e  S a f a r i 
Toto safari Vám prinesie možnosť spoznať púšť za pár hodín. Pohodlné 4x4 WD jeepy Vám prinesú 
adrenalínovú skúsenosť pri jazde po zlatistých pieskových dunách, ktoré Vás dovedú do autentického 
arabského kempu, kde si môžete vychutnať večernú atmosféru. Tu zrelaxujete v pohode a tichu púšte, ob-
klopení majestátnymi pieskovými dunami, odrážajúcimi zapadajúce slnko. Bude Vám servírované štýlové 
arabské BBQ (grilované mäso a šaláty). Vyskúšate šišu, uvidíte tiež vystúpenie brušnej tanečnice.

FAKULTATÍVNE VÝLETY



Všeobecné informácie na nasledovných stranách sú ne-
deliteľnou súčasťou Zmluvných vzťahov CK Koala Tours, 
a. s. Prosím, venujte im náležitú pozornosť. Pre dosiahnu-
tie zhody medzi naším a vaším chápaním rozsahu, obsahu 
a kvality poskytovaných služieb sa s uvedenými Všeobec-
nými informáciami ako aj so Zmluvnými vzťahmi CK Koala 
Tours, a. s. (ďalej len CK), prosím, oboznámte ešte pred za-
kúpením zájazdu. 
PROGRAM ZÁJAZDU 

Programy pobytových zájazdov sú podobné, menia sa len v závislos-
ti od spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý (prípadne aj druhý) a po-
sledný (prípadne aj predposledný) deň pobytu/zájazdu je určený najmä 
na dopravu do a z letoviska, teda na príchod, resp. odchod a činnosti 
s tým spojené (transfery, ubytovanie a pod. ). Pri posudzovaní počtu dní 
dovolenky treba teda počítať s tým, že do prvého (prípadne aj druhého) 
a posledného (prípadne aj predposledného) dňa v rôznej miere zasahujú 
dopravné a ubytovacie služby. Pri príchode na miesto určenia sú ubyto-
vacie kapacity štandardne k dispozícii od 14:00 hod. a v deň odchodu 
je štandardom uvoľniť izby do 10:00 hod. (pokiaľ nie je na informač-
nej tabuli uvedené inak). Aj v prípade obsadenia izby alebo uvoľnenia 
izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako po-
skytnuté ubytovanie v plnom rozsahu. CK neručí za škody, ktoré môžu 
vzniknúť objednávateľovi zájazdu z týchto dôvodov a nekompenzuje 
služby, ktoré z týchto dôvodov neboli čerpané. Pobyt ako taký a služ-
by samotné sa vždy počítajú na počet prenocovaní, t. j. cena zájazdu je 
vždy kalkulovaná na počet nocí, pričom v našej ponuke nájdete pobyty 
na 7, 8, 9, 10, 11 alebo 14 nocí. 

POBYTOVÉ ZÁJAZDY INDIVIDUÁLNOU 
ALEBO AUTOBUSOVOU DOPRAVOU 

s dĺžkou zájazdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní ( 7, 8, 9, 10, 11, resp. 
14 nocí) majú nasledovný program: 
1. deň zájazdu: odchod zo Slovenska do vami zvolenej destinácie. 
2. deň zájazdu: príchod na miesto pobytu, ubytovanie, voľný program. 
(Deň nástupu na ubytovanie pri individuálnej doprave. )
3. až 8. , 9. , 10. , 11. ,12. , resp. 15. deň zájazdu: voľný program pri 
mori. Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 
9. , 10. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, voľný 
program, odchod na Slovensko. (Deň opustenia ubytovacej kapacity pri 
individuálnej doprave. )
10. , 11. , 12. , 13. , 14. , resp. 17. deň zájazdu: príchod na územie Slo-
venskej republiky. 

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

Na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, resp. 14 nocí) majú nasle-
dovný program: 
1. deň zájazdu: zraz na letisku (2 hod. pred odletom), odlet zo SR z Bra-
tislavy, Popradu, Košíc, resp. Sliača (odlet môže nastať aj na 2. deň zá-
jazdu).
2. až 7. , 9. , 10. , 11. resp. 14. deň zájazdu: voľný program pri mori. 
Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 
8. , 10. , 11. , 12. , resp. 15. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, transfer na le-
tisko, odlet z pobytovej destinácie do SR. 

POBYTOVÉ ZÁJAZDY  
KOMBINOVANOU DOPRAVOU 

Program týchto zájazdov je kombináciou programu leteckých a autobu-
sových pobytových zájazdov (7, 8, 10, resp. 11 nocí). Dôležité je sledo-
vať čas odchodu alebo odletu späť do Slovenskej republiky, ktorý bude 
včas uvedený na informačnej tabuli vo vašom ubytovacom zariadení. 

Všetky zmeny (napr. meškania z dôvodu nepredvídateľných okolností) 
vám oznámi delegát, resp. zástupca CK, a preto je nevyhnutné pozorne 
sledovať jeho oznamy a riadiť sa pokynmi k odchodu. 
ZMENA DĹŽKY A PROGRAMU ZÁJAZDU 

Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy upozorňuje-
me zákazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa 
môže uskutočniť aj v noci z posledného pobytového dňa na nasledujúci 
deň. Zájazd sa tak môže predĺžiť a skončí sa 9. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. 
dňom zájazdu. Rovnako odlet zo Slovenska do zahraničia sa môže usku-
točniť v noci z prvého na druhý deň zájazdu. CK nezodpovedá za škody 
spôsobené predĺžením zájazdu a zmenou programu zájazdu. Doporu-
čujeme neplánovať si v krátkom čase po plánovanom príchode žiadne 
dôležité stretnutia či pracovné povinnosti. Upozorňujeme tiež, že CK si 
vyhraduje právo zmeny programu zájazdu najmä pri poznávacích, po-
bytovo-poznávacích a pútnických zájazdoch. 

REZERVÁCIE, KÚPA ZÁJAZDOV NA SPLÁTKY

Vo všetkých pobočkách CK Koala Tours, a. s. vám vieme okamžite po-
skytnúť informácie o stave obsadenosti vami vybraných zájazdov vďaka 
automatizovanému informačnému systému, ktorý v reálnom čase spája 
všetkých predajcov a aktualizuje sa. Záväznú rezerváciu vašej dovolen-
ky je možné uskutočniť na základe zloženej zálohy. Samozrejmosťou 
je i rezervácia zájazdu zložením zálohy vkladom na účet CK. Ponúka-
me však aj splátkové produkty, kedy si zvolíte výšku zálohy a mesačné 
splátky. Bližšie informácie vám radi poskytneme v našich pobočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 

Upozorňujeme, že zájazdy typu last minute sú zväčša posledné voľné 
izby v danej ubytovacej kapacite alebo posledné miesta v doprave, resp. 
v danom termíne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy dokonca 
bez možnosti výberu. Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu hotely dostanú 
rezervácie last minute dovoleniek len pár dní, dokonca pár hodín pred 
príchodom klientov. Preto sa môže stať, že klientovi bude pridelená izba 
lokalizovaná a zariadená inak ako pre ostatných klientov, ktorí si zájazd 
zakúpili podstatne skôr, čo je zohľadnené v cene zájazdu vo forme zľavy. 

STRAVOVANIE A ALL INCLUSIVE 

V zariadeniach hotelového typu je pre vás zabezpečené stravovanie 
formou raňajok, polpenzie (raňajky a večere), polpenzie plus (veče-
re s neobmedzeným množstvom alko a nealko nápojov, raňajky), plnej 
penzie (raňajky, obedy a večere), resp. formou all inclusive, príp. ultra all 
inclusive. Rozsah a kvalita stravovania závisí od triedy, kategórie, veľko-
sti (počtu izieb celkovo) a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych 
tradícií a zvyklostí. 
Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení vám budú 
podávané raňajky:
- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prí-

padne nealkoholického nápoja, 
- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo va-

jíčko a pod. ,
- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde 

pestrosť ponuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho za-
riadenia v danej krajine. Pri švédskych (bufetových) stoloch vám 
môže asistovať aj hotelový personál, ktorý vám ponúkne a naloží 
stravu v neobmedzenom množstve. Množstvo a sortiment stravy je 
však plne v kompetencii hotela, pričom si treba uvedomiť, že v uby-
tovacích zariadeniach nižšej triedy je nutné počítať s menším výbe-
rom. 

- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych (bufe-
tových) stolov – klient si samoobslužne naberá jedlo, ktoré pozostá-
va z pečiva, masla, džemu, salámy, syru alebo vajíčka a pod. 
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Obedy, resp. večere môžu byť servírované, pričom na výber môže byť 
niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoobslužná – bufetová 
forma švédskych stolov. Ak nie je uvedené inak, nápoje nie sú zahrnuté 
v cene obedov a večerí. 
Stravovanie formou all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, 
večere) formou švédskych (bufetových) stolov, nealkoholické a alkoho-
lické miestne nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový har-
monogram podávania all inclusive služieb určuje hotel. V destinácii 
Taliansko môže byť strava servírovaná formou menu.
Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napríklad 
skoré a neskoré raňajky, ľahké studené a teplé občerstvenie, kávu, čaj, 
sušienky, zmrzlinu, importované alkoholické nápoje, tematické večere, 
fľašu vína na izbe, osušky, slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na pláži 
zdarma, animačné programy, detský miniklub, rôzne športové a zábav-
né aktivity. Program, resp. poskytovanie služieb v rámci ultra all inclusi-
ve je v hotelovom režime. 
All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov) s neobmedzeným množstvom vy-
braných nealkoholických a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej 
výroby počas servírovania plnej penzie alebo vo vyhradených hodinách 
v priestore na to určenom, prípadne ďalšie hotelové služby (napr. špor-
toviská, animácie a pod.) 
Rozsah, obsah, kvalita, miesto a časové rozvrhnutie služieb all inclusive 
a ultra all inclusive je plne v kompetencii hotela a môže sa líšiť v zá-
vislosti od kategórie, triedy, ceny ubytovacieho zariadenia a zvyklos-
tí danej krajiny. Služby all inclusive a ultra all inclusive sú uvedené pri 
každom hoteli, ich obsah však môže byť manažmentom hotela počas 
sezóny upravený, preto popis v katalógu CK, prosím, berte ako orientač-
ný. Vo väčšine hotelov v režime all inclusive je potrebné nosiť plastikový 
náramok. Za jeho stratu alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. 
Nevyužité služby all inclusive nie je možné finančne kompenzovať. 
V posledný deň pobytu je spravidla možné čerpať služby all inclusive 
do 10,00 hod., resp. 12,00 hod., pričom presné informácie dostanete 
priamo na mieste od pobytového delegáta CK. 
Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní začínajú v prvý deň pobytu 
v zahraničí spravidla večerou a končia raňajkami. V čase neskorého prí-
chodu do hotela a skorého odchodu z hotela (mimo bežných prevádz-
kových hodín jedálenských zariadení) môže byť klientom servírovaná 
neskorá večera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej ku-
chyne alebo formou stravných balíčkov, ak hotel takúto službu poskytu-
je. O poskytnutie stravného balíčka je potrebné požiadať zvyčajne deň 
vopred do 17,00 h. na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré hotely služby 
stravných balíčkov neposkytujú vôbec a zákazníci, ktorí napríklad z dô-
vodu účasti na fakultatívnych výletoch nečerpajú stravu alebo služby all 
inclusive v hoteli, nemajú nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. 
V prípade zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu nesko-
rého príchodu alebo skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú 
stravu nahradiť. Vo väčšine hotelov platí z hygienických dôvodov strikt-
ný zákaz nosenia vlastných jedál a nápojov do izby (výnimkou sú hotely 
apartmánového typu vybavené kuchynkou) a zároveň aj zákaz vyná-
šania jedla a nápojov z jedálne alebo z reštaurácie hotela. Podávanie 
nápojov v plastových, resp. v akrylátových pohároch (i v hoteloch vyššej 
triedy) je možné najmä z dôvodov bezpečnosti klientov (pohyb bosými 
nohami) a s ohľadom na legislatívu danej krajiny. V prípade ubytovania 
v apartmánových domoch stravovanie nie je zahrnuté v cene zájazdu. 
Vo vybraných destináciách vám však napriek tomu vieme za poplatok 
zabezpečiť polpenziu, prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE

Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné, a preto sa 
v našej ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduch-
ších až po najluxusnejšie, aby sme tak uspokojili požiadavky každého. 
Len na vás záleží, akú kategóriu (hotelový komplex, hotel, pavilón, vilka, 

depandance, aparthotelový komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a trie-
du (1 až 5 hviezdičiek, resp. 2 až 6 slniečok) ubytovania si zvolíte. Každé 
ubytovacie zariadenie je vybavené vlastným hygienickým zariadením 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC). Najčastejšie sa ponúka na vý-
ber práve hotel. Triede hotela (či iného ubytovacieho zariadenia hotelo-
vého typu) zodpovedá i forma a pestrosť stravovania i kvalita a rozsah 
služieb. Hotelové komplexy/hotelové rezorty (resp. aparthotelové kom-
plexy) sú veľké hotelové (aparthotelové) areály, kde môžete zväčša nájsť 
hlavnú časť s recepciou a spoločenskými priestormi a ubytovacie jed-
notky, ktoré môžu byť buď súčasťou hlavnej budovy, alebo môžu stáť 
samostatne ako oddelené časti. Kvalita i rozsah ubytovania v hlavnej 
budove či v susedných budovách je však totožná (pokiaľ nie je uvedené 
inak). Väčšinou v Chorvátsku a Čiernej Hore sa stretnete s kategóriami 
pavilón, vilka, depandance a bungalov. Sú to zariadenia s ubytovaním 
v izbách hotelového typu, pričom stravovanie a ostatné ponúkané služ-
by sú zväčša zabezpečené v centrálnej budove alebo hoteli. 
Vybrané hotely disponujú rodinnými izbami - ide o rozmerovo väčšie 
izby, vo väčšine prípadov úplne alebo čiastočne oddelené dve miest-
nosti, kde sa nachádzajú lôžka pre minimálne 4 osoby. 
Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie v tzv. su-
itách. Jedná sa o komfortnejšie a priestrannejšie ubytovanie v 2-lôž-
kových hotelových izbách (s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek), väčšinou 
i s vnútorným sedením v oddychovej zóne.
Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými lôžkami 
a 1-2 prístelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a dennú obývaciu časť, 
pričom vo vybraných kapacitách je apartmán obohatený i o vybave-
nú kuchynku. Obdobou je hotelové štúdio pre max. 5 osôb s 1 alebo 
2 miestnosťami a vlastným kuchynským kútom.  
Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko dostupných 
apartmánových domoch, resp. aparthoteloch bez stravovania, kde si 
stravu môžu pripraviť sami, resp. je možné si ju dokúpiť. V niektorých prí-
padoch je stravovanie (polpenzia, all inclusive) zahrnuté v cene. Apart-
mány a štúdiá sú naviac vybavené kuchynskou linkou so základným 
riadom, dvojplatničkou a chladničkou. Doporučujeme vziať si so sebou 
doplnkovú kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač na konzervy, nôž, 
prípadne potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne ubytovacích za-
riadení nižších tried a apartmánov nie sú vybavené mydlom ani inými 
hygienickými, či toaletnými potrebami. Apartmán je zariadenie vhodné 
zväčša pre 4 – 5 osôb a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené miest-
nosti slúžiace na prenocovanie, pričom spravidla v jednej z nich je vsta-
vaný kuchynský kút. Štúdio je určené pre 2 – 3 osoby a je to najčastejšie 
jedna miestnosť, ktorej vybavenie je rovnaké ako pri apartmáne. V Ta-
liansku sú zákazníci povinní uhradiť po príchode vratný depozit a v deň 
odchodu vyčistiť kuchyňu. V prípade, že je apartmán vrátený v riadnom 
stave s čistou kuchyňou a jej vybavením, depozit je pri odchode vrátený 
v plnej výške. 
Rozmer manželských lôžok v ubytovacích kapacitách v jednotlivých des-
tináciách sa môže líšiť, šírka manželského lôžka sa pohybuje od 120 cm. 
Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré 
je možné využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. V niektorých prípadoch 
ide o lôžko menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko, určené najmä pre 
deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3 a 4-lôžkových izieb, pri-
čom podlahová plocha týchto izieb môže byť totožná s plochou 2 lôžko-
vých izieb. V ponuke sú aj 4-lôžkové izby hotelového typu s 1 manželskou 
a 1 poschodovou posteľou. Treba si uvedomiť, že menšie pohodlie v 3 až 
4-lôžkovej izbe je zohľadnené nižšou cenou pre osoby na prístelke. Prí-
stelkou môže byť aj pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo, ležadlo, 
skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod.
Infant – medzinárodný pojem pre dieťa od 0 do 2 rokov, ktoré nemá 
nárok na žiadne služby (ubytovanie a stravovanie) a platí len povinné 
príplatky (poistenie, letiskové poplatky a iné). 
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Jednolôžkové izby – niektoré hotely ponúkajú aj 1-lôžkové izby, kto-
ré sú zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže sa stať, že poloha 
a vybavenie takýchto izieb nie sú tak dobré ako pri 2-lôžkových izbách 
(1-lôžkové izby napr. nemusia mať balkón a pod. ) Za 1-lôžkové izby sa 
väčšinou účtuje príplatok. V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá 
k dispozícii 1-lôžkové izby a 1 osoba obsadí 2-lôžkovú izbu, účtuje sa 
jej vždy príplatok za nevyužité druhé lôžko. Pokiaľ to situácia umož-
ňuje a klient - jednotlivec si to želá, môžeme po vzájomnej dohode 
dvoch jednotlivcov spojiť do 2-lôžkovej izby. V tom prípade im príplatok 
za 1-lôžkovú izbu nebude účtovaný. O výške príplatku za jednolôžkovú 
izbu sa informujte v pobočkách CK. 
Výhľad na more, resp. izba obrátená na morskú stranu – izba 
väčšinou s balkónom a s priamym alebo s bočným výhľadom na more, 
ktorému môže čiastočne brániť zeleň alebo časť budovy. Ide o bližšiu 
špecifikáciu umiestnenia izby, v tomto prípade s orientáciou k moru. 
Izby s balkónom – vo väčšine ubytovacích kapacít je zabezpečené 
ubytovanie v izbách s balkónom, resp. s terasou bezplatne. Avšak nie-
ktoré hotely disponujú iba istým konkrétnym počtom izieb s balkónom, 
preto môže byť v týchto kapacitách za izbu s balkónom inkasovaný ex-
tra príplatok.
Špeciálne požiadavky sú individuálne vami vyslovené priania ohľa-
dom ubytovania, napr. v konkrétnej izbe, resp. sedenia v autobuse..., 
ktoré nie sú za poplatok. Pri kúpe zájazdu môžete vysloviť špeciálnu 
požiadavku, ako napr. ubytovanie na prízemí, na poschodí, s výhľadom 
na bazén, resp. na more, ubytovanie vedľa známych, rodiny, alebo se-
denie v autobuse v prednej časti a pod. Taktiež je našou maximálnou 
snahou zabezpečiť pre vás ubytovanie v izbách vedľa seba a túto vašu 
požiadavku i vopred nahlasujeme na recepciu ubytovacieho zariadenia. 
Rozdelenie izieb je však plne v kompetencii hotela (ten vychádza z mo-
mentálnej obsadenosti izieb), z toho dôvodu sa najmä počas hlavnej 
sezóny môže stať, že napriek vašej požiadavke a našej snahe nebude-
te ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná o jednu rodinu, či skupinu osôb, 
nakoľko hotel nebude mať takéto izby k dispozícii. Naša CK sa bude ma-
ximálne snažiť tieto požiadavky splniť, avšak tie nemôžu byť pred od-
chodom na zájazd zo strany CK záväzne potvrdené, nakoľko sa nejedná 
o platenú službu. Pokiaľ sa špeciálne požiadavky nepodarí zaistiť, naša 
CK vám nemôže poskytnúť kompenzáciu ani zľavu, nakoľko na tieto po-
žiadavky nevzniká právny nárok. 
V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia v izbách 
riadená centrálne recepciou hotela, to znamená môže byť spustená po-
čas hodín uvedených na recepcii a počas sezóny vo vymedzenom obdo-
bí (zväčša od 15. 6. do 15. 9.)
CK Koala Tours, a. s. vám ponúka ubytovanie v prevažne garančne na-
kontrahovaných kapacitách. V praxi to znamená, že ubytovacie kapacity 
sú prostredníctvom nášho zahraničného partnera vopred dohodnuté 
a zaplatené. CK nemôže ovplyvniť čas prideľovania jednotlivých izieb. 
Táto činnosť je plne v kompetencii prevádzkovateľa ubytovacieho zaria-
denia. Podľa medzinárodných štandardov môžu byť klienti ubytovaní 
v deň príchodu až po 14.00 hod. , resp. (15.00 hod. ) a v deň odchodu 
sú povinní uvoľniť izbu, resp. apartmán, či štúdio do 10.00 hod., prí-
padne skôr (pokiaľ to vyžaduje časový harmonogram odchodu). Čas od-
chodu bude uvedený na informačnej tabuli, resp. v informačnej knihe 
CK, ktoré sa nachádzajú v každom ubytovacom zariadení. 
Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní 
sa na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších 
skupinách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať 
k dlhším čakacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát 
musí pokračovať v transfere s ostatnými turistami do ďalších hotelov. 
Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah 
a podmienky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubyto-
vacieho zariadenia sám zakúpením programov a tiež, že z rôznych dô-
vodov môžu kedykoľvek nastať výpadky siete wifi tak na izbe ako aj vo 

vyhradených priestoroch hotela. 
Dovolenka je pre turistov spojená aj s nočným životom a zábavou. Pre-
to sú niektoré strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je obvykle 
hlučná prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj. 

OSTATNÉ

Ležadlá a slnečníky na pláži sa prenajímajú za poplatok (pokiaľ nie je 
v katalógu uvedené inak). Ich počet je obmedzený a nezodpovedá pres-
ne počtu ubytovaných hostí v hoteli. Hotely zvyčajne neakceptujú ob-
sadenie si ležadiel na viacerých miestach pri bazéne a na terase súčasne 
alebo tiež skoro ráno pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. 
Hygienická nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. 
Preto z hygienických dôvodov kontroly a výmeny vody môžu byť bazény 
počas sezóny nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Zvyčajne sú bazé-
ny v hotelových zariadeniach počas letnej sezóny k dispozícii od 08:00 
do 18:00. O časovom harmonograme prevádzky tobogánov, šmykľaviek 
a iných hotelových atrakcií rozhoduje výlučne hotel, preto sa informujte, 
prosím, na recepcii o obmedzeniach. Vnútorné bazény môžu byť na zá-
klade rozhodnutia hotelového manažmentu počas letnej sezóny mimo 
prevádzky. Väčšina pláží je verejná a prístupná i miestnemu obyvateľstvu, 
kde nemožno vylúčiť možnosť využívania sprchy za poplatok. Čistenie 
pláží je obvykle v kompetencii obcí. CK nemôže vylúčiť, že klimatické 
podmienky, vietor, príliv a odliv a morské prúdy spôsobia nánosy, nápla-
vy napr. rias, vodných tráv a pod., čo môže viesť k obmedzeniam alebo 
zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však zo strany CK neovplyv-
niteľný a nezakladá zákazníkovi nárok na finančnú náhradu alebo kom-
penzáciu. CK ani hotely preto nezodpovedajú za medúzy v mori, kvalitu, 
čistotu, údržbu a stav pláže okrem prípadu, že sa jedná výlučne o súk-
romnú hotelovú pláž. Vzdialenosť k pláži udáva orientačnú vzdialenosť 
od pláže k najbližšej časti areálu ubytovacieho zariadenia (komplexu). 
V prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na pitie a varenie voda 
z vodovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvo-
rených fľašiach. V niektorých krajinách nie je voda z vodovodu vhod-
ná ani na umývanie zubov. V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so 
solárnym ohrevom vody tečie v podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo 
nepriaznivom počasí vlažná voda. Počas exponovaných hodín može 
taktiež dochádzať k zníženiu tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa 
znižuje distribúcia vody na vyšších poschodiach ubytovacích zariadení. 
V niektorých krajinách môže dochádzať k opakovaným (krátkodobým) 
výpadkom elektrickej energie a v zásobovaní vodou, čo má za následok 
i dočasnú nefunkčnosť klimatizácie a ostatných elektrických zariadení. 
K prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami 
patrí aj hmyz či výskyt domácich zvierat prípadne drobného vtáctva 
v exteriéri hotelov alebo na plážach. Ich výskyt však neznamená, že 
ubytovanie, resp. hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienic-
ké. Preto odporúčame i napriek snahe hotelierov o elimináciu hmyzu 
pribaliť si do príručnej batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať 
v izbách nechránené potraviny. 
Upozorňujeme, že hotel je oprávnený výnimočne a dočasne obmedziť 
niektoré hotelové služby alebo využívanie pláže kvôli mimoriadnej uda-
losti (napr. sobáš). V destináciách SAE a Tunisko sú zákazníci povin-
ní rešpektovať niektoré menšie obmedzenia hotelových služieb (napr. 
hudba, animácie) z dôvodu náboženských sviatkov - najmä ramadánu.
Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, 
lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...), je potrebné túto riešiť priamo 
s poisťovacou spoločnosťou v zmysle poistných podmienok, ktoré sú 
k dispozícii na všetkých pobočkách CK. 

KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Vzhľadom na to, že v jednotlivých krajinách sú rôzne kritériá a rôzne 
označenia kvality ubytovacích zariadení (mnohokrát sa stáva, že ubyto-
vacie zariadenia tej istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou svojich 
služieb môžu v rôznej miere líšiť), pre vašu objektívnu a jednotnú orien-
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táciu sme ich zaradili podľa vlastného hodnotenia. Počtom slniečok 
sme vyjadrili celkový dojem z jednotlivých zariadení, pričom berie-
me do úvahy nasledovné kritériá: kvalita ubytovania, kvalita a pestrosť 
služieb, celková poloha, vybavenie hotela, resp. areálu, bohatosť stravy 
a doplnkové služby (viď tabuľka). Pri ubytovacích zariadeniach hote-
lového typu (pavilón, vilka, depandance, bungalov) sa berú do úvahy 
i služby centrálnych budov a rekreačného areálu ako celku. Čím vyšší je 
počet slniečok, tým je ubytovacie zariadenie kvalitnejšie. Upozorňuje-
me, že toto naše hodnotenie nemusí vždy zodpovedať oficiálnej trie-
de používanej v hostiteľskej krajine. CK na základe spoľahlivej znalosti 
miestnych pomerov a v spolupráci so zahraničnými partnermi vybrala 
všetky ubytovacie kapacity tak, aby cena zodpovedala ich kvalite a zá-
roveň aj požiadavkám klienta. O ubytovacom zariadení, ako aj o rozsahu 
a štruktúre jeho základných služieb sa dočítate v našom katalógu. Hod-
notenie ubytovacích zariadení je uvedené v tabuľke. Niektoré ubytova-
cie zariadenia svojím vybavením, polohou, kvalitou a rozsahom služieb 
či inými charakteristikami čiastočne spĺňajú požiadavky vyššej triedy. 
Takýmto zariadeniam sme pridali polslniečko: s 

Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu triedu v zmysle platnej legislatívy 
štátu, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza. 

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACÍT 

V našom katalógu nájdete popis a ilustračné, hotelové a nami vyhotovené 
fotografie ubytovacích zariadení. Každé ubytovacie zariadenie má niekoľ-
ko typov izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vybavením, resp. môžu mať iný 
dizajn, farbu, atď. Upozorňujeme, že vzhľadom k tomu, že hotely môžu izby 
zariadiť v rôznych farebných, dekoratívnych, sanitárnych či nábytkových preve-
deniach, fotografia hotelovej izby v katalógu nemusí presne zodpovedať vám 
pridelenej izbe, prípadne interiér, či exteriér ubytovacieho zariadenia môžu byť 
vzhľadom na čas vyhotovenia fotografie odlišné (napr. iný typ nábytku, iné fa-
rebné prevedenie a pod.) Izba, ktorú si v našej CK zakúpite, však vždy spĺňa opis 
vybavenia uvedený v časti ubytovanie pri každom hoteli v katalógu. Súčasťou 
katalógu sú i takzvané ilustračné fotografie, ktoré dopĺňajú predstavu o danej 
destinácii. Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia ako aj popis 
hotelových služieb zodpovedá skutočnosti známej k 04. 11. 2016. CK nemôže 
zodpovedať za prípadné zmeny, ktoré nastali neskôr (napr. začatie stavebnej 
činnosti v okolí a pod.) Rovnako nie je v kompetencii CK ovplyvniť nepred-
vídané vplyvy životného prostredia na kvalitu služieb (ako napr. krátkodobé 
znečistenie mora a pláží v dôsledku nepriaznivého počasia, búrky a iné živelné 
pohromy, ktoré môžu viesť k dočasnému obmedzeniu spotreby vody, či elek-
trickej energie, ďalej napr. zmena majiteľa ubytovacej kapacity a tým i zmena 
rozsahu služieb, doplnkových služieb a pod.) CK Koala Tours, a. s. ako i majite-
lia – prevádzkovatelia jednotlivých ubytovacích kapacít taktiež nemôžu niesť 
zodpovednosť za vzhľad či úpravu pozemkov susediacich s danou kapacitou, 
nakoľko tieto pozemky nie sú jej súčasťou.

VOUCHER

Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, ktoré sú uve-
dené v zmluve o obstaraní zájazdu. Tieto služby ste si zakúpili a budete 
ich čerpať. Pri ubytovaní sa väčšinou odovzdáva majiteľovi apartmá-
nového domu, resp. na recepcii hotela alebo priamo delegátovi, ktorý 
zastupuje CK v mieste pobytu. Na účastníckom poukaze je uvedený čas 
a miesto odchodu autobusu, resp. čas a miesto zrazu na letisku. Pri in-
dividuálnej doprave je uvedené miesto a orientačný čas možnosti uby-
tovania sa v danej kapacite. Voucher obdržíte po zaplatení celej čiastky 
zájazdu, približne 7 dní pred odchodom zájazdu. Bližšie informácie 
o vami vybranej krajine a o doprave obdržíte spolu s voucherom. V prí-
pade, že máte o dané informácie záujem ešte pred samotnou kúpou zá-
jazdu, tieto podrobnejšie informácie sú k nahliadnutiu na každej pobočke 
CK. Informácie sú orientačné, čerpané z predchádzajúcej letnej sezóny. 

DELEGÁT CK, RESP. STÁLY ZÁSTUPCA CK

O vašu bezproblémovú dovolenku sa budú starať skúsení slovensky, resp. 
česky hovoriaci delegáti so znalosťami miestnych pomerov, ktorí orga-
nizujú informačné stretnutia, transfery z letiska a na letisko a sprostred-
kúvajú predaj fakultatívnych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas vášho 
pobytu akýkoľvek problém, delegát je vám k dispozícii osobne i tele-
fonicky na telefónnom čísle, ktoré je uvedené na informačnej tabuli CK 
v každom ubytovacom zariadení. Delegát je osobou, ktorá je oprávnená 
prijímať a vybavovať reklamácie počas vášho pobytu. Delegát CK nemusí 
byť ubytovaný vo vami zakúpenom ubytovacom zariadení. 
Sprievodca CK – so sprievodcom CK sa stretnete zväčša pri poznáva-
cích a pobytovo-poznávacích zájazdoch. Pri poznávacích zájazdoch sa 
sprievodca venuje skupine počas zájazdu, poskytuje odborný výklad 
a obvykle je ubytovaný v tom istom ubytovacom zariadení. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY 

Vo všetkých nami ponúkaných destináciách sprostredkováva delegát 
predaj fakultatívnych výletov v miestnej mene priamo na mieste váš-
ho pobytu. Za organizáciu výletu (ktorý si zakúpite u delegáta) a jeho 
program plne zodpovedá zahraničná partnerská CK, pričom ponuka 
a popis jednotlivých vybraných výletov v katalógu CK sú orientačné. 
Presný popis i program však nájdete v info knihe, časový harmono-
gram i ceny jednotlivých fakultatívnych výletov sú uvedené aj na in-
formačnej tabuli CK nachádzajúcej sa v každom ubytovacom zariadení 
CK a podrobne vás o nich budú informovať priamo na mieste pobytu 
naši delegáti. V prípade akejkoľvek nespokojnosti s organizáciou, resp. 
s priebehom výletu zakúpeného u delegáta, je nutné reklamáciu riešiť 
priamo na mieste s organizátorom výletu – partnerskou CK a to pro-
stredníctvom nášho delegáta, nakoľko sa nejedná o produkt našej CK, 
ktorá nie je kompetentná tieto reklamácie riešiť. 

CESTOVANIE S DEŤMI 

Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a určení spôsobu 
ubytovania (príp. typu lôžka) dieťaťa je dosiahnutý vek dieťaťa a počet 
dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. V každom cenníku je 
uvedené, do akého veku môže dieťa čerpať prípadné nižšie ceny služieb 
a zľavy, resp. do akého veku a za akých podmienok má dieťa ubytova-
nie, resp. stravovanie, príp. služby all inclusive, resp. ultra all inclusive 
zadarmo. Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa nesmie dovŕšiť 
v deň príletu, resp. návratu do SR (dieťa do 2 rokov nesmie v deň príletu 
do SR dovŕšiť 2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu, resp. návratu 
do SR dovŕšiť 12 rokov a pod.). Detskú postieľku vyžiadame na základe 
vášho želania, v prípade, že ňou hotel disponuje. Niektoré hotely posky-
tujú detskú postieľku zdarma, iné za poplatok a v niektorých hoteloch 
nemajú detské postieľky vôbec k dispozícii. Odporúčame vám vopred sa 
informovať v CK. Vzhľadom na špecifické osobné potreby malých detí 
(špeciálna detská strava, plienky, nočník a pod. ) odporúčame zobrať so 
sebou dostatočné množstvo zásob a vybavenie na celý pobyt, keďže 
ubytovacie zariadenia takéto vybavenie neposkytujú, ani nepredávajú. 
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SS jednoduché ubytovacie zariadenia vybavené starším nábyt-
kom, vlastné hygienické zariadenie, obmedzená ponuka doplnkových 
služieb, vhodné pre menej náročných zákazníkov

SSS ubytovacie zariadenie strednej triedy so štandardnými do-
plnkovými službami (prevažne s bazénom, klimatizáciou a TV, príp. 
iné) pre stredne náročných  zákazníkov

SSSS ubytovacie zariadenie vyššej strednej triedy, kde pes-
trosť a rozsah služieb uspokoja i náročnejších zákazníkov

SSSSS zariadenie vyššej triedy, kde poloha a celková úroveň 
ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb uspokojí aj nároč-
ných zákazníkov

SSSSSS hotely pre našich najnáročnejších zákazníkov



KLUBOVÁ DOVOLENKA

V sezóne 2017 vám opäť ponúkame počas prázdninových mesiacov (júl, 
august) animačný program, ktorý v rámci klubovej dovolenky pod ná-
zvom “KLUBOVÁ DOVOLENKA“ zabezpečujeme vo vybraných ubytova-
cích kapacitách. Skúsení slovensky hovoriaci animátori pre vás pripravia 
animačný program pre deti i dospelých, resp. v hotelových komplexoch 
vyššej triedy je spravidla slovenský animátor súčasťou medzinárodného 
animačného tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, moderné uvoľňovacie 
cvičenia, aerobik či detský mini klub určite spríjemnia chvíle odpočinku 
vám aj vašim deťom. Upozorňujeme však, že animátori nezodpovedajú 
za neplnoleté deti, ktoré sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný po-
pis aktivít je uvedený vždy priamo pri danej ubytovacej kapacite označe-
nej ikonou “KLUBOVÁ DOVOLENKA“. Klubové aktivity sú zvyčajne určené 
pre deti vo veku 4 - 12 rokov a tiež pre dospelých, ich presný program 
nájdete po príchode do ubytovacej kapacity na informačnej tabuli CK. 

DOPRAVA

Individuálna doprava – pokiaľ ste sa rozhodli použiť vlastné auto 
ako spôsob dopravy, pri preberaní účastníckeho poukazu obdržíte bliž-
šie orientačné informácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných 
hmôt, ubytovania atď. (týka sa destinácií Chorvátsko, Čierna Hora, Albán-
sko, Bulharsko, Taliansko). Pri individuálnej doprave začína zájazd o deň 
neskôr a končí sa o deň skôr, ako sú termíny pre autobusovú dopravu. 
Po príchode do ubytovacej kapacity sa môžete ubytovať na základe účast-
níckeho poukazu (voucher), podľa pokynov i bez asistencie delegáta. 
Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšetkým au-
tobusmi našich zmluvných partnerov. Dobrý technický stav a servis, ako 
i dlhoročné skúsenosti profesionálnych vodičov sú zárukou bezproblé-
movej a bezpečnej jazdy. Počas cesty sa uskutočňujú pravidelné tech-
nické prestávky v dĺžke cca 20 minút, počas ktorých je možné zakúpiť si 
teplé i studené nápoje. Vzhľadom k tomu, že nami ponúkaná autobuso-
vá doprava do Chorvátska, Čiernej Hory, Albánska, Bulharska a Talianska 
je kyvadlová (tj. nepravidelná, charterová), ako i vzhľadom k možným 
nepredvídateľným okolnostiam počas cesty, ktoré ako CK nemôžeme 
žiadnym spôsobom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia na cestách, 
nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické pod-
mienky, prípadné technické problémy a pod. ), môže dôjsť k meškaniu 
dopravy pri ceste do ako i z letovísk oproti plánovaným časom príchodu, 
resp. odchodu. 
Trasy cesty sú stanovené nasledovne:  do Chorvátska cez Maďarsko, 
do Čiernej Hory cez Maďarsko a Chorvátsko, do Albánska cez Maďarsko, 
Chorvátsko a s prestupom v Čiernej Hore, do Bulharska cez Maďarsko, 
Srbsko alebo Rumunsko, do Talianska cez Rakúsko. Pri poznávacích a po-
bytovo-poznávacích zájazdoch je trasa autobusu uvedená v opise progra-
mu daného zájazdu. 
Čas prepravy - pri autobusových pobytových zájazdoch je nutné si uve-
domiť, že čas prepravy do destinácie sa líši v závislosti od vami zvoleného 
letoviska a ubytovacej kapacity, preto časy prepravy, o ktorých ste sa in-
formovali v pobočkách, považujte za orientačné. Týka sa to i poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdov. 
Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí miesten-
ku zdarma všetkým zákazníkom autobusových zájazdov v takom poradí, 
v akom za zájazd zaplatili. V praxi to znamená, že klient, ktorý si zájazd 
objedná a zaplatí skôr, má zaistené miesto v prednej časti autobusu, po-
kiaľ to zasadací poriadok daného typu autobusu umožňuje. V autobusoch 
sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú ob-
medzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsa-
dzované bez nároku na zľavu.
Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme 
diaľkovými klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vyso-
kými sklopnými sedadlami, predajom teplých a studených nápojov, pl-
nou klimatizáciou a izolačným zasklením. 

Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie auto-
busov určujúcim faktorom. Diaľkový klimatizovaný autobus môže byť 
aj značky Karosa, ak spĺňa vyššie uvedené kritériá. Preprava klien-
tov po území SR môže byť v prípade malého počtu záujemcov o zvoz 
zabezpečovaná zvozovým mikrobusom, osobným autom alebo au-
tobusom, ktorý nemusí spĺňať kritériá diaľkového klimatizovaného au-
tobusu. Doprava diaľkovým klimatizovaným autobusom je garantovaná 
od hraníc SR.  
Nástupné miesta – za nástupné miesta CK Koala Tours, a. s. je považo-
vaná Bratislava, resp. Košice (naplánovanie trasy a hlavného výstupného 
miesta Bratislava alebo Košice je pri spiatočnej ceste plne v kompeten-
cii nášho zmluvného prepravcu, ktorý zohľadňuje prísne bezpečnostné 
normy). Nástupné miesta a zvoz z miest Senec, Trnava, Piešťany, Tren-
čín, Nitra, Komárno, Dunajská Streda, Banská Bystrica, Lučenec, Žilina, 
Poprad, Prešov, Košice, Michalovce je doplnková služba našej CK. Pre 
realizáciu zvozu z vybraného nástupného miesta je prvoradý záujem 
klientov. V prípade, že bude v danom meste minimálne 10 záujemcov, 
CK vie takúto službu zabezpečiť.
V prípade, že budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané 
tým, že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, kto-
rá je pre autobusy pomerne obmedzená a ktorá je často kontrolovaná zo 
strany polície aj spätne, prostredníctvom tachografických krúžkov. 
Cestujúcim zabezpečíme prepravu z jednotlivých nástupných miest 
na území SR do miesta ich pobytu, t. j. až do prístupnej blízkosti uby-
tovacieho zariadenia. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že autobu-
sy sa nedostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích 
zariadení, nakoľko sú často miestne komunikácie úzke, resp. zabloko-
vané parkujúcimi autami individuálne cestujúcich klientov. Vzhľadom 
k pomerne veľkému počtu letovísk, do ktorých organizujeme prepravu, 
môže v rámci jednotlivých autobusov dochádzať pri ceste do letovis-
ka, resp. pri návrate k prestupom, odkiaľ klienti pokračujú po príchode 
prestupového autobusu. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu 
cestujúcich z jednotlivých nástupných miest alebo letovísk (v mimose-
zónnych termínoch autobusy zachádzajú do väčšieho počtu letovísk, pri-
čom si vyhradzujeme právo určenia trasy, resp. zmeny). 
Kombinovaná doprava – patrí vďaka cenovej výhodnosti a svojej poho-
dlnosti k obľúbenému spôsobu dopravy. Naša CK vám ponúka tento typ 
v okrajových termínoch (v júni a v septembri) v Čiernej Hore a v Albán-
sku. Ide o kombinácie diaľkový klimatizovaný autobus–lietadlo, resp. 
lietadlo–diaľkový klimatizovaný autobus. 
Orientačné ceny zvozových prepráv sú polovicou cien zvozových pre-
práv pri leteckej a autobusovej doprave. Podrobné informácie žiadajte 
v pobočkách CK Koala Tours, a. s. 
Letecká doprava – je prevažne zabezpečená leteckou spoločnosťou 
TRAVEL SERVICE, a.s. formou charterových letov (lety organizované na-
šou CK, nie pravidelné linky) a jej dcérskou spoločnosťou Smartwings 
formou pravidelných liniek novými modernými lietadlami typu Boe-
ing 737-800 new generation, resp. Airbus A320. Zmena typu lietadla 
je vyhradená prepravcom. V menšej miere využívame aj služby iných 
leteckých prepravcov, napríklad Tailwind Airlines (Cyprus), Fly Dubai, 
Montenegro Airlines, Malta Air, Air Cairo, Air Berlin (Kampánia) a iné. 
Letenky sú v ekonomickej triede. 
Servis počas letu (okrem letov na poznávacie a pútnické zájazdy a le-
tov do Ríma s leteckou spoločnosťou Air Berlin) - počas letov trvajúcich 
menej ako 2 hod. sú na palube lietadla servírované studené a teplé 
nealkoholické nápoje, pri letoch trvajúcich viac ako 2 hod. je na palu-
be lietadla servírovaná studená strava, studené a teplé nealkoholic-
ké nápoje.  Pri výbere nášho hlavného leteckého partnera, spoločnosti 
TRAVEL SERVICE, sme zohľadnili profesionálnu úroveň služieb a česky, 
resp. slovensky hovoriaci personál. V našej ponuke sú zväčša denné lety, 
v obmedzenej miere lety večerné, či nočné. Zamedziť prípadnému meš-
kaniu lietadla nie je v kompetencii CK. CK nemajú vplyv ani na určova-

426

K
O

A
L

A
 T

O
U

R
S

 |
 L

E
T

O
 2

0
1

7
 |

 W
W

W
.K

O
A

L
A

.S
K

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
KOALA TOURS 2017



nie letových časov, ani nie je v moci CK ovplyvniť prípadné meškanie 
(technické, prevádzkové dôvody, vplyv počasia, príp. iné) alebo zmenu 
odletových časov.  
Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity 
a odovzdávaní batožiny - tzv. “check-in” a CK nemá na toto prideľovanie 
vplyv. Bližšie informácie ohľadom batožiny, váhových a bezpečnostných 
limitov a pod. sú uvedené v pokynoch na cestu, ktoré dostanete spolu 
s voucherom. 
Upozorňujeme, že let môže z hľadiska dĺžky trvania čiastočne, aj cel-
kom presahovať do nasledujúceho dňa. V prípade nočných letov, kedy je 
príchod alebo odchod do/z hotela realizovaný v nočných alebo skorých 
ranných hodinách, hotel účtuje celú noc, teda celú cenu ubytovania 
(od 14,00 h. do 09,00 h. nasledujúceho dňa).  Zmeny letových časov sa 
nedajú vylúčiť a môžu sa uskutočniť aj niekoľko hodín pred plánovaným 
odletom v dôsledku nepriaznivého počasia, prevádzkových problémov 
letísk alebo leteckých spoločností, preplnenia vzdušných letových trás 
a pod.
Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť. Odporúča-
me vám dostaviť sa na letisko min. 2 hodiny pred plánovaným časom 
odletu. V prípade vášho oneskorenia alebo omeškania CK nezodpovedá 
za vzniknuté komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu 
ani v prípade nevycestovania.
Väčšina destinácií má priame letecké spojenie (z Bratislavy, resp. Košíc, 
resp. Popradu, resp. Sliača priamo na letisko cieľovej destinácie), avšak pri 
vybraných destináciách je možný let s medzipristátím na letisku mimo 
cieľovej destinácie.
Transfery v cieľovej destinácii z letiska, resp. na letisko sú zväčša za-
hrnuté v cene povinných príplatkov (pokiaľ nie je uvedené inak).  CK 
uvádza počet km ubytovacej kapacity od letiska, avšak samotná dĺžka 
transferu sa môže líšiť a počet km sa môže navýšiť v závislosti od trasy 
a jednotlivých výstupných a nástupných miest. Trasu transferu na letis-
ko, resp. z letiska určuje zahraničný obchodný partner a CK dané nevie 
ovplyvniť. Transferový autobus môže byť sprevádzaný delegátom CK, 
pomocným sprievodcom alebo animátorom CK. Vo vybraných destiná-
ciách môže byť samotný transfer bez delegáta, resp. sprievodcu/animá-
tora CK.
ZDRAVOTNÉ PREDPISY A FORMALITY

Do žiadnej z nami ponúkaných destinácií nie je nevyhnutné vybavovať 
zvláštne povinné zdravotné formality a očkovanie. 
CENNÍKY

Všetky ceny uvedené v tomto katalógu sú v eurách (€, EUR), ak nie je 
uvedné inak. Ubytovacie služby sú v plnej miere účtované za každú, aj 
začatú noc ubytovania, a to v súlade s medzinárodnými štandardami. 
V katalógu nájdete prehľadné cenníky k leteckým zájazdom, zoradené 
sú podľa jednotlivých destinácií. Ceny sú kalkulované na počet preno-
covaní, vrátane uvedeného stravovania podľa cenníka (ak sa nachádza 
v popise ubytovacej kapacity) a vrátane leteckej dopravy v ekonomickej 
triede (okrem leteckých zájazdov do Albánska, Bulharska a Čiernej Hory, 
kedy sa cena letenky extra pripočítava k cene ubytovania a stravovania). 
Cena zahŕňa taktiež služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH, príp. 
klub. 
Pri leteckých zájazdoch platí, že v deň príchodu do hotela, resp. v deň 
odchodu z hotela je v cene zájazdu zahrnutá strava, resp. all inclusive 
alebo ultra all inclusive podľa času skutočného príchodu do hotela, resp. 
odchodu z hotela v zmysle vlastných hotelových pravidiel poskytovania 
stravovacích, resp. all inclusive/ultra all inclusive služieb. Tieto sa zvy-
čajne poskytujú najskôr od 14,00 h. do 22,00 h. v deň príchodu a naj-
neskôr do 10,00 h. alebo 12,00 h. v deň odchodu.
K zájazdom individuálnou, resp. autobusovou dopravou sú cenníky uve-
dené podľa jednotlivých destinácií v prehľadnej forme podľa termínov. 

Cena je pri jednotlivých termínoch kalkulovaná na počet prenocovaní. 
Ak sa v popise ubytovacieho zariadenia nachádza forma stravovania, 
uvedené je zahrnuté v cene zájazdu podľa špecifikácie v cenníku. V cene 
sú ďalej zahrnuté služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH. V prípade 
autokarovej dopravy sa k cene zájazdu pripočítava cena dopravy kalku-
lovaná s nástupom a výstupom v Bratislave, resp. pri vybraných desti-
náciách a termínoch i z Košíc.
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné pois-
tenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd 
o 2%. 
POVINNÉ PRÍPLATKY

Letiskový poplatok a bezpečnostnú taxu, kúpeľný poplatok, resp. po-
bytovú taxu a víza si inkasujú niektoré správy štátov, letiská či iné in-
štitúcie a klient si ich buď kúpi priamo sám (napr. víza), alebo mu ich 
zaobstará CK pri kúpe zájazdu. 
- letiskový poplatok, bezpečnostná taxa, emisné a servisné 

poplatky vrátane transferov v cieľovej destinácii – je z časti 
poplatok, ktorý inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. Pou-
žívajú ich na krytie nákladov spojených s odbavovaním a ďalším 
servisom na letisku, a tiež povinných poplatkov spojených s letec-
kou prepravou. Časť daného poplatku slúži na zaplatenie prepravy 
luxusnými klimatizovanými autobusmi z letiska do ubytovacej ka-
pacity a pri odlete z ubytovacej kapacity na letisko. Tieto poplatky sa 
štandardne účtujú v jednej cene. 

- poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien          
pohonných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo pa-
livový príplatok je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny dopravných 
nákladov pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov. 

- poplatok za vízum a odletovú taxu – do nami ponúkaných des-
tinácií sú pre slovenských občanov víza povinné pre vstup do Egypta. 
V Tunisku sa hradí odletová taxa formou kolku. Informáciu o spôsobe za-
bezpečenia víz a kolkov obdrží klient pred zakúpením zájazdu v CK. 

- kúpeľný poplatok, resp. pobytová/turistická/ekologická 
taxa a servisný poplatok. Poplatky sú povinné v Chorvátsku, 
Čiernej Hore, Albánsku, Bulharsku a v SAE a platia sa pri kúpe zá-
jazdu priamo v CK. Pobytová taxa/ekologická taxa (daň) na Malte, 
v Taliansku a v Španielsku v závislosti od konkrétneho regiónu musí 
byť uhradená priamo na mieste pobytu v hoteli.

Poznámka: deti na prístelkách, ktoré platia pri leteckých pobytových zá-
jazdoch špeciálnu zníženú pevnú cenu letenky, ktorá je rovnaká vo všet-
kých termínoch zájazdov (99 €, 149 €, 199 €, 250 €, 290 €, resp. v SAE 
390 €), a všetky povinné príplatky, majú ubytovanie, prípadne stravova-
nie, resp. (ultra) all inclusive zdarma.

PRÍPLATKY

- poplatok za komplexné cestovné poistenie vrátane pois-
tenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb 
CK vo výške 2,70 € (KOMFORT) alebo 3,70 € (PLUS) na osobu a deň  
počas celej dĺžky zájazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k vašej 
ochrane v prípade nepredvídateľných udalostí. Podrobné informá-
cie si, prosím, vyžiadajte na niektorej z našich pobočiek, prípadne 
od autorizovaného predajcu. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dovoľujeme si informovať klientov našej cestovnej kancelárie, že za-
čiatkom roka 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alter-
natívnom riešení spotrebiteľských sporov. V zmysle tohto zákona má 
spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu 
pri súčasnom splnení nasledovných podmienok :

• spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vy-
bavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil 
jeho práva, obrátil sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a
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• predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpove-
dal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a 
jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.
Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na 
stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ Na stránke 
Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné 
informácie vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ CK Koala Tours, a. s. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava 
(ďalej len CK) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:
1. organizácie, tvorby, realizácie zájazdov ako kombinácie služieb a posky-

tovanie samostatných služieb cestovného ruchu v rozsahu: titul, meno, 
priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, tele-
fónne číslo, podpis,

2. archivácie a možnosti overenia účasti na zájazde v minulosti v rozsahu: 
titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum naro-
denia, telefónne číslo, podpis,

3. priameho marketingu CK a jej marketingových partnerov (tretích strán) 
spojeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov v roz-
sahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa zákazníka,

4. sprostredkovania poistenia medzi zákazníkom a poisťovacou spoloč-
nosťou v rozsahu: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová 
adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, podpis.

CK pri spracúvaní osobných údajov tieto spracúva v automatizovanom 
a v inom ako automatizovanom informačnom systéme.
CK informuje, že osobné údaje dotknutej osoby bude uchovávať v cestov-
ných zmluvách o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) v automatizovanej 
a v inej ako automatizovanej podobe počas 4 rokov od uzatvorenia zmluvy 
v súlade s vymedzením archívnej lehoty v registratúrnom poriadku a zlikvi-
duje ich ihneď po obdržaní písomného odvolania súhlasu alebo po uplynu-
tí lehoty uvedenej v platnom registratúrnom pláne a poriadku.
CK vyhlasuje, že spracúvané osobné údaje použije len na vyššie uvede-
né účely. V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č.122/2013 
Z.z. CK predpokladá, že osobné údaje budú poskytované tretím stranám 
a sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. sub-
jektom spolupracujúcim s CK, ktorými sú ubytovacie zariadenia, partner-
ské CK, zasielateľské spoločnosti, Slovenská pošta, tlačiarenské spoločnosti, 
letecké spoločnosti, dopravné spoločnosti a poisťovňa, pričom môže dôjsť 
k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov. 

Doplňujúce informácie:
• Osoby oprávnené získavať osobné údaje v mene CK sú označené me-

novkou (menom a priezviskom) a funkciou na pracovnom stole v pre-
vádzkarni CK.

• Právnym základom spracúvania osobných údajov pri realizácii zájazdov 
je plnenie Zmluvy, v ktorej vystupujú dotknuté osoby buď ako jedna zo 
zmluvných strán alebo ako účastníci zájazdu, ktorí budú podľa Zmluvy 
služby čerpať.  Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 
Zmluvy.

• Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje 
a bez zbytočného odkladu informovať CK o zmene vo svojich osobných 
údajoch. Za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich po-
skytol.

• Zákazníci majú právo písomne namietať v CK proti poskytovaniu a vy-
užívaniu ich osobných údajov v poštovom styku za účelom zasielania 
ponukových a propagačných materiálov. CK v takom prípade vyhovie 
ich námietke do 30 dní od doručenia žiadosti.

• Prevádzkovateľ prehlasuje, že neposkytnutím osobných údajov za úče-
lom sprostredkovania poistenia alebo účelom priameho marketingu 
spojeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov ne-
vzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

CK oznamuje, že zákazníkom garantuje a zaručuje všetky práva, ktoré majú 
v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení, a že po-
skytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy 
na základe všeobecných obchodných podmienok určených predávajúcim. 
Poskytnuté údaje budú sprístupnené len zamestnancom CK a osobám, kto-
ré sú oprávnené ponúkať, predávať a poskytovať služby CK, ako aj osobám, 
ktoré dodávajú služby pre CK (vrátane cezhraničného toku), a to najmä 
za účelom ponuky, predaja alebo poskytovania služieb pre CK a jej marke-
tingových aktivít.

Tento katalóg Leto 2017 je ponukovým a propagačným materiálom CK Ko-
ala Tours, a. s. , Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 822 244, zapísaná 
v Obchod. registri Okr. súdu Bratislava I, odd. : Sa, vl. č. 2835/B.

Poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok 

Ceny leteniek, resp. ceny leteckých zájazdov boli kalkulované na základe referenčnej ceny leteckého paliva na úrovni 450 - 600 USD/MT. Na základe sku-
točnej ceny leteckého paliva oznámenej leteckou spoločnosťou pre kalendárny mesiac apríl 2017, keď bude vyššia než 600 USD/MT, je letecká spoločnosť 
oprávnená zvýšiť dopravné náklady, resp. ceny leteniek v období máj až október 2017 pre CK a následne CK je oprávnená v súlade s §741c Občianskeho 
zákonníka a článkom II ods. 2 písm. a) Zmluvných vzťahov jednostranným úkonom zvýšiť ceny leteckých zájazdov o tzv. "poplatok za zvýšenie doprav-
ných nákladov vrátane cien pohonných látok". V takom prípade CK bude účtovať všetkým zákazníkom okrem tých, ktorí uhradia do 31.3.2017 celú cenu 
zájazdu, poplatky nasledovne:
   Destinácia         
Letecké zájazdy do   Bulharska, Albánska, Čiernej Hory, Thessaloník, na ostrovy Korfu a Zakynthos + 20 Eur/osoba 
Letecké zájazdy do   Tuniska, Talianska, na Rodos, Krétu, Maltu, do Izraela, poznávacie a pútnické zájazdy + 25 Eur/osoba 
Letecké zájazdy do   Egypta, Turecka, Španielska, Spojených arabských emirátov, na Malorku a na Cyprus   + 30 Eur/osoba 
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I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Cestovná kancelária Koala Tours, a.s., so sídlom Dunajská 8, 811 08 

Bratislava, IČO 35 822 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresné-
ho súdu Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 2835/B, ktorá do zmluvného vzťa-
hu vstupuje prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo 
splnomocnených externých autorizovaných predajcov (ďalej iba CK) a 

b) objednávateľ (zákazník) - fyzická alebo právnická osoba spôsobilá 
k právnym úkonom, ktorý uzatvoril s CK zmluvu o obstaraní zájazdu, 
resp. zájazd objednal písomnou objednávkou, a/alebo osoba, v pro-
spech ktorej sa zmluva uzatvorila, zájazd písomne objednal, resp. 
na ktorú sa zájazd previedol, pričom v tomto prípade podpisujúci ob-
jednávateľ potvrdzuje, že je riadne splnomocnený uzatvoriť zmluvu 
v jej mene a v jej prospech. Za neplnoletú osobu Zmluvu podpisuje 
jej zákonný zástupca.

2) Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom sa riadi ustanovenia-
mi zák. č. 281/2001 Z.z. a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. 
v znení neskorších predpisov a týmito Zmluvnými vzťahmi. Vzniká 
uzatvorením zmluvy o obstaraní zájazdu, resp. potvrdením písomnej 
objednávky (ďalej len Zmluva), čím objednávateľ vyslovuje súhlas 
s uzatvorením Zmluvy a so zmluvnými vzťahmi. Za plnenie zmluv-
ných záväzkov osôb uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za pl-
nenie svojich vlastných záväzkov.

3) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontak-
tu) zmluvný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním 
ceny za zájazd (zaplatenie fakturovanej sumy na účet CK je jed-
noznačným prejavom slobodnej a vážnej vôle objednávateľa vstúpiť 
do zmluvného vzťahu s CK, prijatím všetkých zmluvných podmienok 
a zároveň aj vyjadrením súhlasu s nimi), resp. podpísaním Zmluvy 
(rozhodujúci je okamih, ktorý nastane skôr).

4) Obsah Zmluvy vyplýva z ponuky tohto katalógu, dodatočnej ponuky 
CK (napr. akcie, dotlač), objednávateľom potvrdených objednávok 
(napr. forfaitové zájazdy) a je v súlade s týmito Zmluvnými vzťahmi.

5) Zmluvou sa CK objednávateľovi zaväzuje, že objednávateľovi obstará 
zájazd a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu.

6) Objednávateľ vo svojom mene a v zastúpení všetkých účastníkov zá-
jazdu podpísaním Zmluvy udeľuje tento súhlas na spracovanie a po-
skytnutie ich osobných údajov za podmienok a účelmi uvedenými 
v časti katalógu Všeobecné informácie – ochrana osobných údajov. 
Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu 4 rokov 
s vymedzením archívnej lehoty a sprostredkovania poistenia, ktoré 
sa riadia registratúrnym poriadkom v zmysle požiadaviek zákona č. 
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v platnom znení. V ostat-
ných prípadoch súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákaz-
ník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 
1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom CK a údaje 
budú následne vymazané. Tento súhlas so spracovaním osobných 
údajov sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov, poš-
tu a doručovacie spoločnosti. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom 
mene aj v mene ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zá-
kona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním pre-
ukázateľne disponuje. Súhlas sa udeľuje v celom rozsahu a vrátane 
cezhraničného toku na poskytnutie údajov do cudziny (štátov, kam 
účastníci zájazdu pocestujú). Objednávateľ čestne vyhlasuje, že pred 
podpisom zmluvy o obstaraní zájazdu on ako aj všetci účastníci zá-
jazdu, ktorých osobné údaje na základe ich súhlasu CK poskytol, boli 
oboznámení a poučení o všetkých svojich zákonných právach a pod-
mienkach spracúvania svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 
122/2013 Z.z. v platnom znení, najmä však o ustanoveniach § 28 
tohto zákona ako aj o celom obsahu Zmluvy. Objednávateľ zájazdu 
v prípade poskytnutia zájazdu do krajín, ktoré nezaručujú primera-
nú úroveň ochrany osobných údajov, prehlasuje, že bol oboznáme-

ný v súlade s § 31 ods. 3 článok a) a b), že daná krajina (viď. Katalóg 
Leto 2017) nezaručuje primeranú úroveň ochrany jeho osobných 
údajov, čo potvrdzuje podpisom Zmluvy. CK do tretích krajín, ktoré 
nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, poskytuje 
osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia vý-
lučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.

II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZÁJAZDOV

1) Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednaný-
mi dohodou medzi CK a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena 
je uvedená v Zmluve. 

2) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom 
v zmysle § 741c Obč. zákonníka zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok, ktoré 
nastalo po 04. 11. 2016 (nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili celú 
cenu zájazdu do 31. 3. 2017),

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prí-
stavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu,

c) zmene kurzu eura použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac 
ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21.dňa pred začiatkom zájazdu 
(nevzťahuje sa na klientov, ktorí zaplatili zájazd v plnej výške). Pre výpo-
čet výmenného kurzu bol použitý kurz ECB k 04. 11. 2016.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zá-
jazdu, je CK na základe tejto dohody oprávnená cenu zájazdu uve-
denú v Zmluve jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena 
alebo platba podľa odst. 2) písmena a) a b) oproti cene služieb 
a platieb zahrnutých v cene zájazdu. V prípade zmeny kurzu eura 
použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 % je CK 
oprávnená zvýšiť jednostranne cenu zájazdu maximálne o čiastku 
zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Toto zvýšenie ceny 
je pre objednávateľa záväzné. 

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôsobu zvý-
šenia musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiat-
kom zájazdu, inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie 
rozdielu v cene zájazdu.

5) Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) a zahŕ-
ňajú len tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované. 
K cenám autobusových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo zá-
padného Slovenska účtuje príplatok 7 €, zo stredného a z východného 
Slovenska 10 €. K základným cenám zájazdov sa pripočítavajú príplat-
ky, resp. odpočítavajú zľavy uvedené v základnej ponuke na osobu 
a deň. Tieto služby sa môžu doobjednať len na dobu celého pobytu.

6) Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby 
na základnom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťa-
hujú na plavby s pobytom, poznávacie a pútnické zájazdy, akékoľvek 
povinné príplatky a iné nepovinné príplatky a poplatky za dopln-
kové služby, príplatky k autobusovej doprave a dopravu na letisko, 
víza a poistenie. Zľavy sa nevzťahujú ani na špeciálne znížené ceny 
leteniek pre osoby na prístelkách. V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

7) Na akciové ceny, publikované formou akciovej ponuky, sa nevzťahujú 
žiadne ďalšie zľavy.

8) Splnomocnený externý predajca nie je oprávnený dohodnúť s objed-
návateľom ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore s popisom alebo in-
formáciami uvedenými v tomto katalógu alebo iných materiáloch CK.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a ob-
jednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím. 
Zaplatenie ceny zájazdu (príp. preddavku) musí obednávateľ na po-
žiadanie CK preukázateľným spôsobom doložiť.
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2) Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je oprávnená 
požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy. Výška pred-
davkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť pred-
davok vo výške minimálne 50% ceny zájazdu (s výnimkou podmie-
nok predajných akcií platných do 31.1.2017) 

b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný 
uhradiť doplatok do celkovej ceny zájazdu,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred za-
čiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny zájazdu.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení ce-
lej ceny zájazdu. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvo-
dov nedodrží termíny alebo výšky platieb podľa článku III. ods. 2c) 
Zmluvných vzťahov, je CK oprávnená odstúpiť od uzavretej Zmluvy 
a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto 
Zmluvných vzťahov. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť CK zmluv-
nú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu i v prípade, ak do začiatku 
zájazdu objednávateľ neuhradil CK preddavok ani celú cenu zájazdu 
a CK od uzavretej Zmluvy neodstúpila.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:
a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb,
b) právo vyžadovať od CK informácie, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých 

a zaplatených služieb,
c) právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých 

službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy 

podľa článku VII. týchto Zmluvných vzťahov,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a po-

rušenia právnej povinnosti CK a jej vybavenie,
f ) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie pod-

robné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávate-
ľa dôležité a ktoré sú cestovnej kancelárií známe, ak nie sú obsiahnuté už 
v Zmluve alebo v katalógu, ako i potrebné doklady,

g) právo písomne oznámiť CK najneskôr 14 dní pred začiatkom zájazdu, 
že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. 
Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že sú-
hlasí s uzatvorenou Zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti 
na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva 
objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne 
a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, 
ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú (čl. VI., bod 7),

h) právo na ochranu osobných údajov, ktoré objednávateľ uvádza v Zmluve 
a ostatných dokladoch, pred nepovolanými osobami,

i) v prípade kúpy pobytového zájazdu do 28.2.2017 právo uskutočniť 
do 31.3.2017 zmenu ubytovacieho zariadenia v rámci destinácie alebo 
termínu s pôvodnou zľavou platnou pri kúpe zájazdu.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnu-

tiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje 
v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie do-
klady podľa požiadavky CK,

b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ak necestujú s rodičmi, 
sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka a písomný súhlas zákon-
ného zástupcu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, 
ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

c) vopred nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov,

d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s čl. III. týchto Zmluvných vzťahov,
e) prevziať od CK doklady potrebné pre čerpanie služieb,
f ) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyža-

dované), byť zaočkovaný (pokiaľ je to vyžadované), dodržiavať paso-
vé, colné, devízové, zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako 
i zákony a zvyklosti krajín a miest, do ktorých cestuje. Všetky náklady, 
ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu. 
Vlastným cestovným dokladom musia disponovať aj deti bez ohľadu 
na vek.

g) riadiť sa pokynmi CK, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zá-
stupcu CK a dodržiavať stanovený program, 

h) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku 
na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo CK a uhradiť 
prípadnú spôsobenú škodu,

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodáva-
teľom služieb podľa článku VIII. týchto Zmluvných vzťahov,

j) zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obme-
dziť alebo popudiť ostatných účastníkov zájazdu, alebo spôsobiť 
zhoršenie vlastného zdravotného stavu,

k) dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase,
l) bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov, predovšetkým telefonického 

kontaktu,  e-mailu a poštovej adresy, slúžiacich k prípadnému ozná-
meniu zmeny náležitostí Zmluvy alebo pokynov na cestu,

m) pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kon-
taktu) uhradiť zálohovú faktúru do 3 dní od jej vystavenia, a zaslať 
ním podpísanú Zmluvu doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 
dní od jej obdržania. V prípade, že objednávateľ tento záväzok ne-
splní, CK má právo zrušiť rezerváciu resp. odstúpiť od Zmluvy. Pri 
kúpe zájazdu do 10 dní pred odchodom alebo pri posledných voľ-
ných miestach má cestovná kancelária právo požiadať Objednávateľa 
o priamy vklad na účet,

n) overiť si pred kúpou zájazdu prepravné podmienky pri zdravotných 
obmedzeniach, ochoreniach alebo po úrazoch.

3) K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účast-
níkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj 
s ďalšími informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä ich však informo-
vať o rozsahu a kvalite služieb,

b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov,
c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s CK nie je za-

bezpečený sprievodca CK (iba pre komunikačné účely). 

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK 

1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. týchto 
Zmluvných vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti 
a práva CK.

2) CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých pod-
statných skutočnostiach, ktoré sú jej známe, a ktoré môžu mať vplyv 
na rozhodnutie záujemcu o kúpe zájazdu.

3) CK nie je povinná poskytnúť objednávateľovi plnenia nad rámec vo-
pred potvrdených a zaplatených služieb.

4) CK je povinná mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe 
ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, 
keď CK z dôvodu svojho úpadku:

a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí 
do SR, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,

b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu 
v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
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c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu 
a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol po-
skytnutý len z časti.

VI. ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB, ZRUŠENIE 
ZÁJAZDU

1) Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmien-
ku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhova-
ná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu 
nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou 
súhlasí, alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných po-
kút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť CK v lehote určenej CK 
v návrhu zmeny. 

2) Pre realizáciu každého zájazdu je stanovený minimálny počet 35 
účastníkov, pokiaľ nie je dohodnuté inak. CK má právo zrušiť zájazd, 
ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi CK a ob-
jednávateľom do 21 dní pred jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu 
bráni nedosiahnutie minimálneho počtu účastníkov. Ak CK z tohto 
dôvodu zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi pí-
somne oznámiť bez zbytočného odkladu.

3) CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené 
alebo nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych uda-
lostí (napr. vojna, teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živel-
né pohromy, šírenie nákazlivej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov 
a pod., resp. ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život 
objednávateľov), ktoré nebolo možné pri uzatváraní Zmluvy predví-
dať, a ktorým nebolo možné zabrániť.

4) Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho za-
čiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou 
Zmluvy podľa ods.1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK 
na základe novej Zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, kto-
rá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže 
takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby usku-
točnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej 
Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, 
je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednotlivých 
službách sú v nevyhnutných prípadoch možné, pričom CK bude ob-
jednávateľa o nich bezodkladne informovať. Ide najmä o zmenu trasy 
zájazdu, ubytovacieho zariadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategó-
riu a triedu, zmenu obsahu a časového rozvrhu poskytovania služieb all 
inclusive, časových harmonogramov programov a programu zájazdu, 
predĺženie zájazdu, miesta nástupu a výstupu, času a miesta odle-
tu alebo príletu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava 
z a na pôvodné miesto, meškanie lietadla, zmenu leteckej spoločnosti, 
čísla letu a typu lietadla, zrušenie autobusovej dopravy na letisko alebo 
z letiska, zrušenie autobusovej dopravy do Bratislavy a zmenu kategórie 
autobusu pri doprave po Slovensku,  ako aj zmeny, ktoré slúžia na opra-
vu zrejmých omylov a tlačových chýb. Autobusová doprava na letisko 
a z letiska sa uskutoční pri minimálnom počte 12 účastníkov. Doprava 
po Slovensku pri všetkých autobusových zájazdoch sa uskutoční pri 
minimálnom počte 10 účastníkov z jedného nástupného miesta. Ak 
navrhované zmeny vedú aj k zmene ceny zájazdu, CK uvedie novú cenu 
v návrhu.  Objednávateľ má možnosť písomne v určenej lehote oznámiť 
CK, že so zmenami nesúhlasí, a že odstupuje od Zmluvy. 

6) Ak po začiatku zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo 
ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť 
poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodklad-
ne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračo-
vanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb 
nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je CK povinná vrátiť objed-
návateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7) CK môže na základe individuálneho želania objednávateľa uskutočniť 

zmenu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu 
termínu zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zme-
nou, minimálne však vo výške 34 € za osobu.

8) CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskyt-
nuté nad rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom 
a ktoré boli poskytnuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

9) CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby 
nie je dôvodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade jej nedodania 
CK vráti objednávateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez 
ďalších náhrad.

10) Zvoz na letisko je samostatná doplnková služba cestovnej kance-
lárie k vybraným leteckým zájazdom. Zrušenie alebo zmena zvozu 
na letisko nie je zmenou podmienok zájazdu.

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1) CK môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvo-
du zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnu-
tých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o odstúpení 
od Zmluvy s uvedením dôvodov zasiela CK doporučeným listom 
na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve. Účinky odstúpenia 
od Zmluvy nastávajú dňom odoslania oznámenia.

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiat-
kom čerpania služieb: 

a) bez udania dôvodu,
b) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. Ozná-

menie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou zázna-
mu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho do sídla CK 
pošle doporučenou poštou, prípadne doručí iným preukázateľným 
spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom spísania 
záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia. 

3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy poruše-
nie povinností CK, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi 
od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objed-
návateľ povinný zaplatiť CK zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty 
je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpa-
ním služieb nasledovne:

•  46 dní a viac pred odchodom zájazdu: 
30 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  45 – 31 dní pred odchodom zájazdu: 
40 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  30 – 21 dní pred odchodom zájazdu: 
50 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  20 – 15 dní pred odchodom zájazdu: 
80 % z ceny objednaných služieb a poistné

•  14 – 6 dní pred odchodom zájazdu: 
90 % z ceny objednaných služieb a poistné

• 5 dní a menej pred odchodom zájazdu: 
100 % z ceny objednaných služieb a poistné

 Pri plavbách s pobytom, poznávacích a pútnických zájazdoch 21 dní 
a menej pred odchodom zájazdu: 100% z ceny objednaných služieb 
a poistné.

 V prípade odstúpenia od Zmluvy iba niektorých osôb z viacerých 
uvedených v Zmluve z jednotky ubytovacieho zariadenia na stra-
ne Objednávateľa, zmluvná pokuta sa rovná minimálne 90% z ceny 
objednaných služieb a poistné bez ohľadu na dátum odstúpenia, ak 
nezostanú obsadené a zaplatené všetky základné lôžka príslušnej 
jednotky ubytovacieho zariadenia. 

4) Ak nenastúpi objednávateľ na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu ces-
tovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo z dô-
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vodu nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 2) písm. f ) týchto Zmluvných 
vzťahov, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

5) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, 
ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež za-
počítava do stanoveného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň 
odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd pri individuálnej doprave.

6) CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku ale-
bo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň po-
vinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny 
zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.

7) CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na ná-
hradu, ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky ale-
bo navštíveného štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh 
zájazdu. Závažným narušením programu či priebehu zájazdu sa ro-
zumie protiprávne konanie alebo konanie pod vplyvom omamných 
alebo návykových látok, alkoholu alebo konanie v rozpore s dobrými 
mravmi alebo nerešpektovanie organizačných pokynov sprievodcov, 
delegátov či miestnych zástupcov CK k programu a priebehu zájazdu. 

8) Žiadosť objednávateľa o zmenu termínu, ktorý si tento u CK objednal 
a bol CK potvrdený, nezakladá dôvod zbavenia sa povinnosti zo stra-
ny objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie skôr objedna-
ného zájazdu.

VIII.  REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK, 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne 
dohodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie 
chybne poskytnutej služby a na reklamáciu. Objednávateľ je povinný 
uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodklad-
ne, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného 
zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objed-
návateľ a CK sa snažia poskytnúť si navzájom maximálnu súčinnosť. 

2) Ak nie je možné okamžite zjednať nápravu, o uplatnení práva na od-
stránenie chybne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný 
záznam v spolupráci so zástupcom CK. Záznam podpíše zástupca CK 
alebo dodávateľa služby a objednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár. 
Zástupca CK sa tak môže vyjadriť k predmetu chybne poskytnutej 
služby. Tento potvrdený záznam objednávateľ predloží CK na uznanie 
nárokov z reklamácie. Zástupca CK nie je povinný vyjadriť sa k bo-
dom, ktoré sa netýkajú služieb CK obsiahnutých v Zmluve. Písomný 
záznam nie je v zmysle platnej právnej úpravy reklamáciou.

3) Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť u CK 
bezodkladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zá-
jazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal 
zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo zaniká. K reklamácii objed-
návateľ prikladá písomný záznam, vypracovaný podľa predchádza-
júceho bodu. Reklamácia zaslaná iba elektronickou poštou (e-mail) 
sa nepovažuje za platne podanú, pokiaľ nie je spätne potvrdené jej 
zaregistrovanie. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedený-
mi podmienkami CK odpovie písomnou formou najneskôr do 30 dní 
od ich doručenia.

4) CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajú-
cich z uzatvorenej Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má plniť 
CK alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. 
CK nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zá-
jazdu, ktoré si objednávateľ objedná na mieste u sprievodcu, hotela 
alebo inej organizácie (napr. fakultatívne výlety). Ak pláž nie je sú-
časťou hotelového areálu a majetkom hotela s prístupom výhradne 
len pre hotelových hostí, CK ani hotel nezodpovedajú za jej čistotu, 
údržbu a vybavenie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy 
spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy 

poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom 
poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poist-
ného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých 
objednávateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené 
a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká objednávate-
ľovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) CK upozorňuje na prípadné meškanie dopravných prostriedkov 
a na možnosť jeho vzniku z dôvodov zhoršenej prejazdnosti ciest 
a hraničných prechodov, z dôvodu nepriaznivého počasia, plných 
vzdušných koridorov resp. z technických a prevádzkových dôvodov.

8) V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmlu-
ve (napr. pri poruche autobusu), CK hradí cestovné náklady v rámci 
územia SR vo výške cestovného vlakom 2 tr., resp. autobusom pravi-
delnej autobusovej linky.

9) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani ona, ani jej dodávate-
lia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, 
ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, kto-
rej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo 
v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. CESTOVNÉ POISTENIE

1) Súčasťou všetkých zájazdov CK na základe dohody zmluvných strán je 
komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia stornopoplatkov pre 
účastníkov zájazdu. Ceny komplexného cestovného poistenia sú uvede-
né v katalógu našej CK. Objednávateľ tiež prehlasuje, že obdržal od CK 
poistné podmienky a rozsah komplexného cestovného poistenia, s kto-
rým sa oboznámil aj v zastúpení s ním spolucestujúcich osôb.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťova-
cou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je po-
isťovňa v priamom vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha 
posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z toh-
to vzťahu. 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, ce-
nách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám zná-
mym v dobe tlače k 04.11.2016 a CK si vyhradzuje právo ich zmeny 
do uzatvorenia Zmluvy s objednávateľom. Všetky informácie uvedené 
v tomto katalógu boli zostavené na základe poznatkov a informácií, 
ktoré mala CK k dispozícii ku dňu vydania katalógu. CK si vyhradzu-
je právo na prípadné zmeny, ktoré sa mohli vyskytnúť po uzávierke 
tohto katalógu. Zdvorilo vás uisťuje, že vás bude o nich bezodklad-
ne informovať najneskôr do termínu zakúpenia vášho zájazdu. CK sa 
ospravedlňuje za prípadné neúmyselné chyby a preklepy, ktoré sa 
mohli pri spracovaní katalógu vyskytnúť.

2) Tieto zmluvné vzťahy sú platné a účinné od 21. 11. 2016 a spolu s katalógom 
sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy o obstara-
ní zájazdu objednávateľ potvrdzuje, že s týmito Zmluvnými vzťahmi ako aj so 
Všeobecnými informáciami bol oboznámený, sú mu zrozumiteľné, súhlasí 
s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma. Pre výklad pojmov budú použité vše-
obecné informácie uvedené v tomto katalógu CK.

KOALA TOURS 2017432
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www.europska.sk

Preh¾ad krytia
Komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT

Komplexné cestovné 
poistenie PLUS

Storno zájazdu a 
prerušenia cesty

Zrušenie zájazdu do Európy 4 000 € 8 000 €
Zrušenie zájazdu do Sveta 1 000 € 1 000 €

10% pre ochorenia 
vyžadujúce si hospitalizáciu

25% pre ochorenia 
nevyžadujúce si hospitalizáciu

€ 053 1   Prerušenie - nevyužité služby 1 500 €

Batožina Krádež, znièenie, poškodenie 700 € 1 000 €
ymus jentsiop 3/1 odicev énneC do 1/3 poistnej sumy

€ 041ynižotab einakšeM 200 €
€ 043ydalkod énetartS 400 €

Preddavok pri strate platobných 
prostriedkov

- 350 €

Lieèebné náklady Hospitalizácia, ambulantné ošetrenie, 
zubné ošetrenie, prevoz do vlasti 200 000 € 220 000 €

€ 007 1itsalv od íted avarpoD 2 000 €
€ 000 7ynarhcáz a ainartáp einetsioP 14 000 €

Návšteva chorého pri hospitalizácii viac 
ako 5 dní

- 90 € / noc, max 450 €

Poistenie 
zodpovednosti

Škody na zdraví a/alebo na majetku 100 000 € 200 000 €
Právna pomoc pri zadržaní políciou 1 700 € 3 400 €

€ 007 1aicuak / atákovda erp kovadderP 3 400 €

Úrazové poistenie Trvalé následky úrazu od 50% 17 000 € 34 000 €

Asistencia k 
motorovému vozidlu    

 

1,20 € / auto / deò

Asistenèné služby - vyh¾adanie servisu a 
konzultácia, technická pomoc a oprava na 
mieste, odťah a úschova vozidla, 
náhradné vozidlo, ubytovanie alebo 
doprava, repatriácia a vyzdvihnutie 
vozidla

1 500 € 1 500 €

Poistenie POHODA
5 € / os. / zájazd

v prípade úpadku CK - 
100% preplatenie 
uhradenej ceny zájazdu, 
zrýchlené vyplatenie 
poistného plnenia
(bez spoluúèasti)

1 500 € 1 500 €

Poistenie POHODA
8 € / os. / zájazd 3 000 € 3 000 €

Poistenie opustenej 
domácnosti                

 

1,20 € / domácnosť / deò

Povodne a záplavy, vandalizmus a 
vandalizmus po vlámaní, škody po 
zadymení, skratoch, rozbití skla, údere 
blesku, výpadku elektr. energie, 
odstránenie príèin a následkov 
havarijného stavu a poruchy, odomknutie 
zabuchnutých dverí

5 000 € 5 000 €
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Komplexné cestovné poistenie k zájazdom 2017

Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté 
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. má na rok 2017 uzatvorenú poistnú 
zmluvu v zmysle zákona 281/2001 Z.z. u poisťovate¾a Generali Poisťovòa, a.s., 
odštepný závod Európska cestovná poisťovòa so sídlom Lamaèská 
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IÈO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom 
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. è. 1325/B
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Spoluúèasť bez spoluúèasti

Generali Poisťovòa, a. s., odštepný závod 
Európska cestovná poisťovòa 
infolinka: +421 / 2 / 544 177 04, www.europska.sk
Lamaèská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
IÈO: 35 709 332, DIÈ: 2021000487, IÈ DPH: SK2021000487
Spoloènosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

NOVINKA

Informácie o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

ZMLUVNÉ VZŤAHY



BÁNOVCE NAD B.
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Námestie Ľ. Štúra 1796
tel.: 0950 541 160
e -mail: nikoleta.manova@invia.sk

BRATISLAVA
Invia.sk
Dunajská 4
tel.: 02/20648220 
e-mail: poradca@invia.sk
www.invia.sk
Travel.sk
Hviezdoslavovo námestie 7
tel.: 02/44872835 
e-mail: bratislava@travel.sk
www.travel.sk
DESIREA
OD Slimák
Halkova 1
tel.: 02/44 888 999, 0904 881 999, 
0917 881 999
e-mail: objednavka@desirea.sk
www.edovolenky.sk
Sunset Travel
Záhradnícka 26
tel.: 02/52623423, 0902223072
e-mail: sunsettravel@sunsettravel.sk

VICTORY REISEN
Námestie hraničiarov 8/a
tel.: 02/39605992
e-mail: info@victoryreisen.sk

SPECTRUM TRAVEL
Osuského 3/C
tel.: 0948 602 206
e-mail: jana@spectrumtravel.sk

EXTRAWELL-LMC
Dunajská 18
tel.: 02/52931579, 52634147 
e-mail: extra.well@extrawellplus.sk

VIP travel 
Panská 6
tel.: 02/54645154
e-mail: info@viptravel.sk

CA TRAVELINA 
Gercenova 3640/2
tel.: 0905 545 153
e-mail: travel@elsquare.sk

CA Travel Point
Dunajská 38
tel.: 0944316686
e-mail: ponuky@catravelpoint.sk

VERNE TRAVEL
Karadžičova 8, CBC I
(Business Centrum 
-oproti budove VÚB)
tel.: 0850 333 111
e-mail: verne@verne.sk

CK Túlavé topánky
Miletičova 3/A
tel.: 02/45529391, 0908024163
e-mail: info@cktulavetopanky.com

Enjoy Travel
Drieňova 1/M
tel.: 02/55644551, 0903 037 702
e-mail: enjoytravel@enjoytravel.sk

APPLE TRAVEL 
Bilíkova 22
tel.: 0948402204
e-mail: info@appletravel.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Kapitulská 3
tel.:  048/4151515
e-mail: banska.bystrica@invia.sk

KORAL TOUR
Dolná 23
tel.: 048/4156068-9, 0915 841 611
e-mail: koraltour@koraltour.sk

FAMIKO
Dolná 68
tel. : 048/4141500
e-mail: famiko@famiko.sk

CK AQUAMARIN
Horná 44
tel.: 048/4144708-9, 0903 458 458
e-mail: aquamarin@aquamarin.sk

BARDEJOV
CK REBEKA
Partizánska 45
tel.: 0915 154 585
e-mail: ckrebeka@ckrebeka.sk

OLIVIERI CA
Kellerova 1 / budova VUB banky/
tel.: 0908 346 858 
e-mail: info@olivierisro.sk

FRANKA TOUR
Radničné námestie 2
tel.: 054 / 47 95 820
 e-mail: ckfranka@ckfranka.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Radničné námestie 34
tel.: 054/4744774, 0948 335 184
e-mail: radomir.jancosek@invia.sk

CK Tančín
Dlhý rad 2561 (OD CENTRUM)
tel.: 0949 817617
e-mail: info@tancin.sk

BREZNO
CA KONO, s.r.o.
Nám. M. R. Štefánika 48
tel.:  048/6116729, 0902 088 680
e-mail: kono@kono.sk

ČADCA
CA ČAD – Tours
Ulica Malá 67
tel.: 0915 841 615, 0915 841 768
e-mail: cadtours@stonline.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Palárikova ulica 2845/26a
tel.: 0948905903
e-mail: cadca@invia.sk

CA SLNOVRAT 
Matičné nám. 1427 
tel.: 0911 12 17 55
e-mail: ckslnovrat@gmail.com

DETVA
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
M.R.Štefánika 2
tel.: 0915 901 616
e-mail: daniela.chlebnicanova@invia.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
VLB  Travel s.r.o. 
OS MÁJ C I
tel.: 042/4426804, 0911 297 792 
e-mail: vlb@vlbtravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Pod Hájom 952/1
tel.: 0911 889 277
e-mail: dubnica.nad.vahom@invia.sk

DUNAJSKÁ STREDA
CA CABE 
Hlavná ulica  5539/2 
tel.: 0905 483 795 
e-mail: cabeds@gmail.com

NEW SABA-TOUR
Alžbetino námestie
bývalá budova obvodného úradu
tel.: 031/5503796, 0905 260 739
e-mail: new.sabatour@gmail.com

GALANTA
TINA TRAVEL 
Zastávka u Jociho
Jas 1625
tel.: 031/7899839 
e-mail: tinatravelck@netcomga.sk

HLOHOVEC
HELOS
Námestie Sv. Michala 16
tel.: 033/7330621, 0905 272 636
e-mail.: helos@helos.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Pribinova 10
tel.: 0915 759 535
e -mail: hlohovec@invia.sk

HUMENNÉ
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Námestie Slobody 7
tel.:  057/4495090
e-mail: humenne@invia.sk

IVANKA PRI DUNAJI
LOTUS TRAVEL 
Školská 7
tel.: 0905 899 930 
e-mail: veronika@lotus-travel.sk
zajazdy@lotus-travel.sk

KEŽMAROK
CA MARCO POLLO, s.r.o.
Hviezdoslavova 2/193
tel. : 052/4523662, 0915 841 711
e-mail: marcopollo@marcopollo.sk

KOMÁRNO
TURANCAR
Palatínova 31
tel.: 035/7777545 
e-mail: komarno@turancar.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Rákocziho 234
tel.: 0919 298 424, 0919 358 330
e-mail: komarno@invia.sk

KOŠICE
CK VEVA TRAVEL 
Alžbetina 5
tel.: 055/ 6998062, 0911 996 573 
e-mail: info@ckveva.sk 
www.ckveva.sk
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Alžbetina 15
tel.: 0903 445 577
e-mail: kosice@invia.sk

EDEN cestovné centrum
Hlavná 70
tel.: 055/6226922, 0905 902 164
e-mail: ca@eden.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
ATRIUM OPTIMA
Moldavská cesta 32
tel.: 055/3093272
e-mail: lenka.chovancova@invia.sk

CA Ingrid Pastyrčáková
Továrenská 4
tel.: 0911 463 575 
e-mail: vladimir.pastyrcak@stonline.sk

BAEDEKER
CASSOVAR BC
Žriedlova 7
tel.: 055/7298931-3
e-mail: info@baedeker.sk

KROMPACHY
CA Plejsy tour/ Water-
-sprite Pavan
SNP 23
tel.: 0915 946 381, 0910 986 356
e-mail: plejsy.tour@centrum.sk

KREMNICA
CA SLOVAK FOLK TRAVEL 
Štefánikovo námestie 33/40 
tel.: 0905 153 692
e-mail: info@slovakfolktravel.sk

KRUPINA
TROPI TOUR
Svätotrojičné námestie 2
tel.: 045/5511555, 0915 494 077
e-mail: tropitour@tropitour.sk

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
EUROSUN 
Eva Mihaldová 
Belanského 218/63A
tel.: 041/4215449, 0903 279 024 
e-mail: eurosun@stonline.sk

LEVICE
Koala Levice 
Mlynská 1
tel.: 036/6307820, 0915 841 753
e-mail: levice@koala.sk 

LEVOČA
OÁZA TOUR
Nám. M. Pavla 27
tel.: 053/4514572, 0904 496 060
e-mail: oaza@levonetmail.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LIPTOUR CK
Štúrova 1036/32
tel. : 044/ 5514141
e-mail: pcr@liptour.sk

CA VIA SLOVAKIA
1. Mája 697/26
tel.: 044/2861045, 0903 634 064
e-mail: info@viaslovakia.sk

MAXIMUM TRAVEL
TUI ReiseCenter
Námestie Osloboditeľov 68
tel.: 0908535420
e-mail: zuzana@maximumtravel.sk

CA LIMIT 
Nám.Osloboditeľov 16
tel.: 044/5514947, 0908 911 466 
e-mail: limit@limit.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC Stop Shop
Ulica 1. mája 41
tel.: 0904 182 300
e -mail: liptovsky.mikulas@invia.sk

LUČENEC
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Železničná 25
tel.: 0915 977 593
e-mail: henrieta.halajova@invia.sk

MALACKY
EDEN CA 
Radlinského 14
tel.: 034/7723611, 0905 947 732
e-mail: ckeden@stonline.sk

POHODA – cestovná 
agentúra
Záhorácka 46/30
tel.: 034/7731099, 0911 504 666  
e-mail: ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
CA ŠÍP
Divadelná 5
tel. : 043/4237878, 0915 841 779
e-mail: sip@cksip.sk

Avanti Tours
Dúbravcova 3
tel.: 043/4131883
e-mail: avanti@enelux.sk

CA CESTA
Mudroňova 20
tel.: 043/4238556 , 0915 835 890
e-mail: vasacesta@vasacesta.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Andreja Kmeťa 22
budova CVČ Kamarát-oproti pošte
tel.: 0948 129 768
e-mail: martin@invia.sk

PEHA TOUR 
Kolónia 57
tel.: 0918 244 451, 0915 957 258
e-mail: pehatour@pehatour.sk

MEDZILABORCE
M-TOUR
A.Warhola 195/28
tel.: 0944 382 078
e-mail: mtour.ml@gmail.com

MICHALOVCE
AMFORA
Nám. Osloboditeľov 1
tel.: 056/6432774 
e-mail: amfora@amfora.sk

PARTNER MICHALOVCE 
Nám. Osloboditeľov 24 
tel.: 056/6431414, 0902 297 274
e-mail: partnermichalovce@gmail.
com

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Nám. Osloboditeľov 33
tel.: 056/6421621, 0903 632 135
e-mail: michalovce@invia.sk

MOST PRI BRATISLAVE
LF TRAVEL
Družstevná 915
tel. : 0915 841 970, 0903 433 549
e-mail: lftravel@lftravel.sk

NÁMESTOVO
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Hviezdoslavova 1/11 
tel.: 043/5523192, 0915 548 913
e-mail: namestovo@invia.sk

TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo nám. 201
tel.: 043/5523224
e-mail: namestovo@travel.sk

NITRA
OLIN TOUR 
Štefánikova 53
tel.: 037/7410252, 037/7416769 
e-mail: olintour@compclub.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Štefánikova 5
tel. :  037/7414234, 0915 792 408
e-mail: nitra@invia.sk

NOVÉ MESTO 
NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
tel.: 032/7719016-7 
e-mail: slovkurort@slovkurort.sk
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KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Čsl. Armády 69/7
tel.: 0907 862 450
e-mail: milan.gura@invia.sk

NOVÉ ZÁMKY
GÁBATOUR
M.R.Štefánika 9
tel.: 035/6400203, 0940 525 444
e-mail: gabatour@gmail.com

CA novotravel
Banskobystrická 4
tel.: 0948 388 434
e-mail: novotravel@novotravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Ernestova Bašta 10
tel.:  0917 828 674
e-mail: eva.mrazova@invia.sk

PEZINOK
LOTUS TRAVEL
Meisslova 6
tel.: 033/6405394, 0905/248 682 
e-mail: info@lotustravel.sk
www.lotustravel.sk
www.dowolenky.sk
Family travel, s.r.o.
M.R.Štefánika 2/3
tel.: 0918749418, 0905703546
e-mail: familytravel@familytravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Myslenická 2/C
tel. :  0948 773 302
e-mail: pezinok@invia.sk  

PIEŠŤANY
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Eugena Suchoňa 1701/3
tel.: 0917 088 056
e -mail: piestany@invia.sk

POPRAD
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC FORUM POPRAD
Námestie Sv. Egídia 3290/124
tel.:  0911 317 243
e-mail: poprad@invia.sk

CK KVALITA
Nám. Sv. Egídia 37
tel.: 052/7725125, 0905 300 400
e-mail: kvalita@kvalitatour.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
GOLDTRAVEL
Centrum 18/23
tel.: 042/4327248, 0915 841 608
e-mail: ca.goldtravel@gmail.com

CREOTOUR
Nám. A. Hlinku 25/30
tel.: 0905 953 940
e-mail: info@creotour.sk

CA TURIST TOUR
Slov. Partizánov 14
tel.: 042/4325311 
e-mail: jhnabors@mail.t-com.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
M park-CENTRUM 8/13
tel.: 0915 098 440
e -mail: povazska.bystrica@invia.sk

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL
Moyzesa 1
tel. : 046/5425740
e-mail: info@easytravelonline.sk

CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
tel.: 0911 797253, 0915 797253
e-mail: info@ckfuture.sk

PREŠOV
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Metodova 3
tel.: 0903 538 198
e-mail: presov@invia.sk

VV TOUR
Hlavná 38
tel.: 051/ 7710484, 0905 708 418
e-mail: vvtour@vvtour.sk

V.I.P. tours 
Mgr. Gabriela Haščáková
M.Benku 3
tel.: 051/7753308, 0915 841763
e-mail: viptours@stonline.sk

EZOTOUR 
Hlavná 2
tel.: 051/7734563
e-mail: ezotour@ezotour.sk

FRANKA TOUR
Hlavná 79
tel.: 051/7722067 , 0915 841 907
e-mail: ckfranka@ckfranka.sk

PÚCHOV
SPORT TOUR
Royová 806
tel.: 042/4635046, 0903 273 750
e-mail: predaj@sport-tour.sk

RIA TOUR
Moyzesova 1744
tel. :  042/4635034
e-mail: riatour@riatourck.sk

ROŽŇAVA
CA . ALOHA TOUR
Čučmianska dlhá 3
tel.: 0949 557765
e-mail: ca.alohatour@gmail.com

CA SunStar
Šafárikova 18
tel.: 0918488488
e-mail: sunstar@sun-star.sk

RUŽOMBEROK
CA PALMATRAVEL
Mostová 1415
tel.: 0917 433 057 
e-mail: palmatravel@palmatravel.sk

SENEC
TATRA – TRAVEL
Šafárikova 85
tel.: 02/45646464-5
e-mail: ck@tatra-travel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Lichnerova 12
tel.:  0948 171 158
e-mail: senec@invia.sk

SILU.SK s.r.o.
Letná 822
tel.: 0911 487 277
e-mail: silu@silu.sk

ALAN TRAVEL
Mierové nám. 19
tel.: 02/45258019 
e-mail: info@alantravel.sk

SENICA
Hellas Travel
J. Kráľa 739
tel.: 034/6516614
e-mail: hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ
WORLD WIDE TRAVEL
M.R.Štefánika 30
tel.: 031/7782211,  0915 73 13 46
e-mail: ckwwtravel@gmail.com

SKALICA
P – TOUR
Potočná 21
tel.: 034/6511469 
e-mail: skalica@dovolenkapodolsky.sk

SLOVAKIA TOUR
Potočná 118
tel.: 034/6646810, 0911 293 010
e-mail:slovakia-tour@mail.t-com.sk

PANDA TOURS 
Mokrý Háj 233
tel.: 0907 781 154
e-mail: pandatours@nextra.sk

AZTRAVEL CA
Dr. Clementisa 46
tel.: 0905 404 400
e-mail: info@aztravel.sk

SNINA
SUPERCESTOVKA.SK
Strojárska 2526 /CENTRUM/
tel.: 0940 387 873
e-mail: info@supercestovka.sk

SUPERCESTOVKA.SK
Strojárska 4031
Budova PSO
tel. 0948 10 63 66
e-mail: info@supercestovka.sk

Marcela Galandová 
GAMECO
Strojárska 1831
centrum – oproti DM drogérii
tel.: 0905 654684, 0907 979107
e-mail: ckgalanda@gmail.com

SPIŠSKÁ  NOVÁ VES
CA HORNÁD 
Zimná 61
tel.: 053/4297970, 0915 841 761 
e-mail: hornad@ck-hornad.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Letná 47
tel. :  0915 962 706
e-mail: spisska.nova.ves@invia.sk

STUPAVA
VIA STUPAVA
Hlavná 35
tel.: 02/65934316 
e-mail: via@viastupava.sk

ŠAĽA
WORLD WIDE TRAVEL
Hlavná 45
tel.: 031/7822000, 0915 73 13 46
e-mail:ckwwtravel@gmail.com

ŠAMORÍN
JACOB REISEN
Gazdovský rad 39/B
tel.: 031/5627911 
e-mail: jacobreisen@jacobreisen.sk

ŠAŠTÍN
P-TOUR 
Hollého 656
tel.: 034/6580004 
e-mail: sastin@dovolenkapodolsky.sk

TOPOĽČANY
CA HELAS
Obchodné centrum – JUH
D. Jurkoviča 2830
tel.: 038/5325377
e-mail: helas@e-cestovka.sk

CARPE DIEM 
J.Kráľa 4869
tel.: 0904 471 999 
e-mail: info@agenturacarpediem.sk

TREBIŠOV
CA KAMELOT
M.R. Štefánika 176
tel.: 056/6726619, 0915 895 642 
e-mail: kamelot@kamelot.sk

Invest M, s.r.o.
M.R.Štefánika 56/A /Berehovo/
tel.:  0905 642982
e-mail: investm@trenet.sk

TRENČÍN
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
J.Braneckého 12
tel.: 032/3811286
e-mail: trencin@invia.sk

FOX CA
Farská 5
tel.: 0908 663 160
e-mail: foxca@foxca.sk

CK Motýľ
HM TESCO
Belá 6469
tel.: 0905 962 041
e-mail: ckmotyl@ckmotyl.sk

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
tel.: 033/5514877 
e-mail: primatour@primatour.sk

PRIMATOUR
Trojičné námestie 10
tel.: 0915 841 988
e-mail: primatour@primatour.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC GALÉRIA TESCO
Veterná 40
tel.:  0911 14 12 13, 033/7433374
e-mail: trnava@invia.sk

TURANY
DOVOLENKY.COM, s.r.o.
Trusalová 1
tel.: 0905 208 208
e-mail: info@dovolenky.com

TURČIANSKE TEPLICE
YANKA CA
SNP 545/142
tel.: 0907 831 487
e-mail: yanka@centrum.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
ORKO tour
SNP 8
tel.: 0904 668 235, 0949 583 222
e-mail: orkotour.ca@gmail.com

VRANOV NAD TOPĽOU
CORAL CA
Námestie Slobody 2
tel.: 057/4426142
e-mail: coral_ca@stonline.sk

VRÚTKY
AVANTI TOURS
M.R. Štefánika 4
tel.: 043/4300827
e-mail: avanti@enelux.sk

dovolenka123 
ZUMIKRA, s.r.o.
1. ČSL  Brigády 12
tel.: 0918 909 950
e-mail: zumikra@dovolenka123.sk

ZLATÉ MORAVCE
KLAUDIA PAJEROVÁ CA
A. Hlinku 9
tel: 0905 745 645, 037/6423740
e-mail:kpajerova@post.sk

ZVOLEN
CA EXKLUSIV TRAVEL
Námestie SNP 12
tel.: 0914 130 419
e-mail: info@exklusivtravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Profi travel, s.r.o
Divadelná 4
tel. :  0911 124 777
e-mail: zvolen@invia.sk

ŽARNOVICA
Andrea Tour
Bystrická 480
tel.: 045/6812121
e-mail: andreatour@stonline.sk

ŽIAR NAD HRONOM
CA Supertravel
Nám. Matice Slovenskej 17
tel.: 0905 265 015
e-mail: info@supertravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Š. Moysesa 74
tel. :  0904 580 065
e-mail: ziar.nad.hronom@invia.sk

ŽILINA
CK SELINAN
Burianova medzierka 4
tel.: 041/5621478,5620789 
e-mail: selinan@selinan.sk

SMART  TRAVEL
Ing. Katarína Turčanová – TO 
SMART
Národná 3
tel.: 041/5003254 
e-mail: tosmart@tosmart.sk

TURANCAR
Zaymussova 72
Horný Val – predajňa SMER
tel. : 041/5007808-9
e-mail: zilina@turancar.sk

AQUA TOUR
J. Vuruma 144
tel.: 041/5625057, 0903 458 344 
e-mail: aquatour@isternet.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Pivovarská 2
tel. : 0902 444473, 041/72 444 72
e-mail: zilina@invia.sk

Milan Ruttkay 
MR TRAVEL
Antona Bernoláka 51
tel.: 0948 454739
e-mail: info@mrtravel.sk

Travel.Sk
J. M. Hurbana 1
tel.: 02/33 872835
e-mail: zilina@travel.sk

Kompletný zoznam viac 
ako 500 aktívnych predaj-
cov CK Koala Tours, a.s. 
nájdete na www.koala.sk

435

KOALA TOURS |  AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA |  KOALA TOURS |  AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA |  KOALA TOURS |



P
R

IA
M

E
 O

B
C

H
O

D
N

É
 

Z
A

S
T

Ú
P

E
N

IA
K

O
A

L
A

 
P

O
B

O
Č

K
Y Bratislava

Aupark Bratislava 
Einsteinova 18
02 / 54 41 84 43, 0915 841 912
aupark@koala.sk

Bratislava
Mickiewiczova 16
 02 / 52 96 52 24, 0915 841 901 
mic@koala.sk

Bratislava
Dunajská 8
02 / 52 93 10 18, 0915 841 904
dunajska@koala.sk

Nitra
Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61 
037 / 652 47 97, 0915 841 911  
nitra@koala.sk

Banská Bystrica
Dolná 47 
048 / 412 31 50, 0915 841 916 
bystrica@koala.sk

Trnava
 Štefánikova 47 
033 / 551 40 28 , 0915 841 824
trnava@koala.sk 

Trenčín
Palackého 5 
032 / 744 64 51, 0915 841 913
 trencin@koala.sk 

Žilina
 Aupark Žilina
Veľká okružná 59A
041 / 562 65 96, 0915 841 919
 zilina@koala.sk

Poprad
 Námestie sv. Egídia 44 
052 / 468 36 30, 0915 841 822  
poprad@koala.sk

Prešov
Hlavná 103
 051 / 286 32 10 , 0915 841 754
presov@koala.sk 

Košice
Alžbetina 27
055 / 623 35 44, 0915 841 920
kosice@koala.sk

Košice
Aupark Košice
Námestie Osloboditeľov 1
055 / 729 90 14, 0915 841 902
auparkke@koala.sk

Michalovce
Námestie Osloboditeľov 8
056 / 644 11 49, 0915 841 973
michalovce@koala.sk

Centrála 
KOALA TOURS 
Dunajská 8
811 08 Bratislava
02 / 52 93 10 18
info@koala.sk

Provízny predaj 
Mickiewiczova 2, Bratislava
02 / 52 49 05 30 – 31
FAX » 02 / 44 44 16 66
info@koala.sk

Internet ový predaj 
02 / 52 96 52 27, 0915 841 990
objednavky@koala.sk
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Dubnica nad Váhom
OS MÁJ C I
042 / 442 68 04, 0911 297 792
dubnica@koala.sk

Dunajská Streda
Hlavná ulica 5539/2, 0905 483 795 
dunajskastreda@koala.sk

Galanta
Jas 1625, Zastávka u Jociho
031 / 789 98 39, 0911 018 180 
galanta@koala.sk

Kežmarok
Hviezdoslavova 2/193
052 / 452 36 62, 0915 841 711
kezmarok@koala.sk

Kysucké Nové Mesto
Belanského 218/63A
041 / 421 54 49, 0903 279 024 
kysuckenm@koala.sk

Levice
Mlynská 1
036 / 630 78 20, levice@koala.sk 

Levoča 
Námestie Majstra Pavla 27
053 / 451 45 72, 0904 496 060
levoca@koala.sk

Liptovský Mikuláš
Štúrova 1036/32
044 / 551 41 41, lmikulas@koala.sk

Martin
Divadelná 5
043 / 423 78 78, 0905 115 646
martin@koala.sk

Most pri Bratislave
Družstevná 915
02 / 45 95 10 67, 0903 433 549
mostpriba@koala.sk

Nové Mesto nad Váhom
J. Gábriša 2535/10A
032 / 771 90 16-7 
novemesto@koala.sk

Považská Bystrica
Centrum 18/23
042 / 432 72 48, 0915 841 608
pbystrica@koala.sk

Prievidza
Moyzesa 1
046 / 542 57 40, 542 43 42
prievidza@koala.sk

Ružomberok
Mostová 1415
0917 433 057, ruzomberok@koala.sk

Senica
Janka Kráľa 739
034 / 651 66 14, senica@koala.sk

Snina
Strojárska 4031, Budova PSO
0948 106 366, snina@koala.sk

Stupava 
Hlavná 35
02 / 65 93 43 16, stupava@koala.sk

Šaľa 
Hlavná 45
031 / 782 20 00, sala@koala.sk

Topoľčany
Obchodné centrum JUH
038 / 532 53 77, topolcany@koala.sk

Trebišov
Milana Rastislava Štefánika 176
056 / 672 66 19, 0915 895 642
trebisov@koala.sk

Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 2
057 / 442 61 42, vranov@koala.sk

Zvolen
Námestie SNP 12
0914 130 419, zvolen@koala.sk

koala.sk
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Cestovať s Koalou má šmrnc!


