
 
DODATOK č. 5 

ku katalógu CK Koala Tours, a.s. LETO 2018  
 
 

 
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu : 
 
Destinácia Egypt:  
 
Do ponuky zaraďujeme nové hotely na pobyty pre 8 dní (7 nocí)    
 
Oblasť Hurghada: 
 
Hotel SEA STAR BEAU RIVAGE ☼☼☼☼☼ 
 
Naše hodnotenie : 5* hotel Vám vo svojom areáli poskytne kvalitné ubytovanie a služby za priaznivú cenu. Odporúčame 
všetkým vekovým kategóriám, nadšencom vyhrievania sa pod egyptským slnkom na pláži, milovníkom šnorchlovania ako 
i klientom, ktorí chcú stráviť svoju dovolenku v blízkosti centra diania starej časti Hurghady – Dahar. Ten Vás počas 
večernej prechádzky vtiahne do sveta typických egyptských obchodníkov a bazárov, kde sa oplatí zjednávať.  
 
Poloha:  
Hotel je situovaný na okraji Hurghady na ploche 22 000 m2 • cca 2 km od časti Dahar • cca 10 km od letiska v Hurghade • 
pri vlastnej  piesočnatej pláži s neďalekým koralovým útesom vhodným na šnorchlovanie 
 
Ubytovanie:  
Štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky pre dospelú osobu alebo 2 prísteliek pre deti • individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • telefón • SAT TV • wi-fi (za poplatok) • trezor • minibar (za poplatok) • set na prípravu kávy 
a čaju • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa  
 
Vybavenie:  
Vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia „El Khyam“ • 2 a´la carte reštaurácie (talianska „La Nonna“ a rybia 
„Samakmak) • BBQ kútik • pizzeria (za poplatok) • bar pri bazéne • kaviareň otvorená 24 hod • orientálna kaviareň • 
plážový bar •  disco bar • 2 bazény z toho 1 z nich s vyhradenou časťou pre deti (ležadlá, osušky a slnečníky pri 
bazénoch zdarma) • detský klub a detské ihrisko • nákupná arkáda s obchodíkmi • futbalové a volejbalové ihrisko • Health 
club –fitness, sauna jacuzzi, turecké kúpele, masáže (za poplatok) • bankomat • zmenáreň • služby práčovne a čistiarne • 
lekár (na vyžiadanie) • internet a wifi (za poplatok) • 
 
Stravovanie: formou all inclusive 
 
ULTRA ALL INCLUSIVE  – raňajky, obedy a večere formou švédskych stolov vrátane nápojov • tématické večere • 
neskoré raňajky • neskoré večere, polnočné občerstvenie • popoludní zmrzlina pre deti • detské menu v hlavnej 
reštaurácii • káva a čaj • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje a občerstvenie sú podávané v časoch stanovených 
hotelom • 1 x za pobyt večera v a´la carte reštaurácii „La Nonna“ (rezervácia vopred) • hotelový animačný program • 
slnečníky, ležadlá, plážové osušky pri bazéne i na pláži  
 
Pláže:  
široká a priestranná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do vody s koralovým podložím (ležadlá, osušky a slnečníky 
zdarma) • cca 50 m od brehu nádherný koralový útes vhodný na šnorchlovanie • na pláži služby potápačského centra 
a aquacentra (za poplatok) 
 
Šport a zábava:  
denné športové animácie s hotelovými animátormi • plážový volejbal • plážový futbal • vodné pólo • vodný aeorbic •stolný 
tenis • detská diskotéka • večerné show • diskotéka (nápoje po 24:00 sú spoplatnené) • Potápačské centrum a Aqua 
centrum (za poplatok) • biliard (za poplatok) • minigolf (za poplatok)  
 
Oficiálne hodnotenie:  
***** 
Webstránka:  
www.seastarbeaurivage.com 
  
  
 
 



kód zájazdu   8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 

dátum odletu BA   4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 

dátum príletu BA   11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 

počet nocí   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

osoba základné lôžko   550 550 550 550 550 550 550 550 580 580 
dospelá osoba na prístelke   520 520 520 520 520 520 520 520 550 550 
1. dieťa do 14 r. na prístelke   250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
2. dieťa do 7 r. na prístelke   250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
2. dieťa 7 - 14 r. na prístelke   350 350 350 350 350 350 350 350 380 380 
            
kód zájazdu 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521 

dátum odletu BA 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 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 

osoba základné lôžko 580 580 580 580 580 580 580 550 550 550 550 
dospelá osoba na prístelke 550 550 550 550 550 550 550 520 520 520 520 
1. dieťa do 14 r. na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
2. dieťa do 7 r. na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
2. dieťa 7 - 14 r. na prístelke 380 380 380 380 380 380 380 350 350 350 350 
            
príplatok za 1-lôžkovú izbu 15 € na noc pobytu          
 
V cene v € je zahrnuté: 7 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Povinné príplatky a príplatky platia podľa katalógu CK Leto 2018, str. 433  
 
Oblasť Marsa Alam: 
 
Hotelový complex SENTIDO ORIENTAL DREAM RESORT ☼☼☼☼☼ 

Naše hodnotenie : Elegantný 5* hotelový komplex svetoznámej hotelovej siete Sentido, postavený v nubijskom štýle, 
umiestnený v sviežej zelenej záhrade, ponúka svojim klientom chvíle plné relaxu na súkromnej pláži. Kontrast medzi 
púšťou, morom a horami dáva tomuto miestu magický nádych. Dychberúci západ slnka, tyrkysové more a nádherné 
koralové útesy vám iste učarujú. V kombinácii s kvalitnými službami all inclusive na vysokej úrovni, množstvom 
animačných programov pre dospelých či deti, výbornými podmienkami na šnorchlovanie či leňošenie na pláži, celkom 
určite prispeje k splneniu Vašich dovolenkových snov 
 
Poloha:  
Hotelový komplex situovaný v udržiavanej hotelovej záhrade • cca 35 km od letiska v Marsa Alam • 38 km od mesta El 
Quesir • na súkromnej hotelovej piesočnatej pláži 
 
Ubytovanie:  
Štandardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • väčšie rodinné izby s 2 prístelkami pre deti (za príplatok) • 
klimatizácia • telefón • SAT TV • Wi-fi (za poplatok) • trezor • set na prípravu kávy a čaju • minibar (voda doplnená denne, 
nealko nápoje 1 x za pobyt zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa s 
posedením  
 
Vybavenie:  
Komplex pozostávajúci z hlavnej budovy a bungalovov • vstupná hala s recepciou • lekár (na vyžiadanie) • hlavná 
reštaurácia „Shahrazad“ aj s vonkajším posedením • 2 a´la carte reštaurácie (talianska "La Trattoria" a rybia "Mangrove - 
1 x za pobyt večera v rámci all inclusive, nutná rezervácia) ) • Lobby bar • Plážový bar "Pergola" • 3 bary pri bazénoch • 
Indický bar "Bombay" • Disco bar • Orientálna kaviareň "Sultana Shisha corner" • počas večerných show bar pri amfiteátri 
• 3 bazény • 4 detské bazény • detské ihrisko • detský klub Nemo pre deti 4 - 12 r. • nákupná arkáda s obchodíkmi • Wi-fi 
pripojenie v lobby (zdarma)• futbalové a volejbalové ihrisko • Spa centrum: Sauna • jacuzzi • parný kúpeľ • fitness centrum 
• kozmetický salón a kaderníctvo (za poplatok) • bankomat • zmenáreň • služby práčovne a čistiarne 
 
Stravovanie: formou all inclusive 
 
ULTRA ALL INCLUSIVE  – raňajky, obedy a večere formou bufetu vrátane nápojov • neskorá večera • káva a koláčiky • 
 miestne alkoholické a nealkoholické nápoje a občerstvenie sú podávané v časoch stanovených hotelom • 1 x za pobyt 
večera v a´la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • plážový bar • wi-fi pripojenie zdarma v lobby bare • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazénoch i na pláži • hotelový animačný program  



 
Pláže: hotelová piesočnatá pláž s nádhernými koralovými útesmi • slnečníky, ležadlá a osušky na pláži i pri bazénoch sú 
poskytované zdarma • plážový snack bar  
 
Šport a zábava:  
denné športové animácie s hotelovými animátormi • večerný animačný program• futbal • stolný tenis • šípky • plážový 
volejbal • boccia • aerobic • vodný aerobic • vodné pólo • minigolf • amfiteáter • biliard • tenis (osvetlenie za poplatok) • 
potápačské centrum (za poplatok) • centrum vodných športov (za poplatok)  
 
Oficiálne hodnotenie:  
***** 
Webstránka:  
www.sentidohotels.com 
 
kód zájazdu   8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 

dátum odletu BA   06.05. 13.05. 20.05. 27.05. 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 

dátum príletu BA   13.05. 20.05. 27.05. 03.06. 10.06. 17.06. 24.06. 01.07. 08.07. 15.07. 

počet nocí   7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

osoba základné lôžko   630 630 630 630 630 630 630 630 660 660 
dospelá osoba na prístelke   600 600 600 600 600 600 600 600 630 630 
1. dieťa do 14 r. na prístelke   250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa do 14 r. na prístelke v 
rodinnej izbe 

  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

            
kód zájazdu 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621 

dátum odletu BA 15.07. 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09. 

dátum príletu BA 22.07. 29.07. 05.08. 12.08. 19.08. 26.08. 02.09. 09.09. 16.09. 23.09. 30.09. 

počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

osoba základné lôžko 660 660 660 660 660 660 660 630 630 630 630 
dospelá osoba na prístelke 630 630 630 630 630 630 630 600 600 600 600 
1. dieťa do 14 r. na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

2. dieťa do 14 r. na prístelke v 
rodinnej izbe 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

            
príplatok za 1-lôžkovú izbu 20 € na noc pobytu           
príplatok za izbu s priamym výhľadom na more 10 € / osoba / noc       
príplatok za rodinnú izbu: 30 € / izba / noc          
            
V cene v € je zahrnuté: 7 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.    
Povinné príplatky a príplatky platia podľa katalógu CK Leto 2018, str. 433       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destinácia Severný Cyprus:  
 
Do ponuky na Severný Cyprus zaraďujeme nové 11 a 12-dňové zájazdy s odletom z Bratislavy.  
 
Nové termíny – Severný Cyprus 11 a 12-d ňové letecké zájazdy:  
 

Kód zájazdu 7931 7932 7933 7934 7935 7936 7937 7938 7939 

Dátum odletu BA 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 

Dátum príletu BA 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9. 

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 

Cenová úroveň* 3 5 5 6 5 6 5 4 2 
 
*cenová úroveň zodpovedá farebnému označeniu v katalógu CK Leto 2018, str. 390-391 nasledovne: 
2 – modrá farba 
3 – tmavo zelená farba 
4 – bledo zelená farba 
5 – žltá farba 
6 – oranžová farba 
 
 
 
 
                                                                                                             
                                               Mgr. Oliver Kluch  
      

  

 

                                                                      Mgr. Oliver Kluch, riaditeľ CK Koala Tours, a.s. 

V Bratislave 03.05..2018 
 
Tento dodatok č. 5 k letnému katalógu Leto 2018 cestovnej kancelárie Koala Tours, a.s. platí od 03.05..2018.  

 

CK Koala Tours, a.s. , cestovná kancelária, Dunajská 8, 811 08 Bratislava,  
IČO: 35822244, DIČ: 2020285047, IČ DPH: SK2020285047,  
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 2835/B 


