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milí cestovatelia

Cestovanie je život.
...povedal dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen

Mal pravdu. Cestovanie robí život krajším. Napríklad ja som uplynulé leto trávil 
dovolenku na bielych plážach Sardínie. Morské jaskyne Bue Marino pri Cala Gonone, 
kozí syr pecorino, sušená šunka prosciutto crudo či výborná torta alla ricotta...                            

Mgr. Oliver Kluch
riaditeľ Koala Tours

Ochutnáte Sardíniu v krásnom hoteli Palmasera ako ja?

Vďaka vám, vášmu veľkému záujmu sme predali najviac zájazdov za posledné 
roky. Aj do Talianska, ktoré je stále veľmi žiadanou dovolenkovou krajinou. Sme tomu 
veľmi radi, ďakujeme. Práve preto našu ponuku rozširujeme o niekoľko kvalitných ultra 
all inclusive hotelov na ostrovoch Sardínia, Sicília a v Kalábrii. Pridávame tiež 
obľúbené 11 a 12-dňové zájazdy z Bratislavy ako aj týždňové lety priamo z Košíc.

Mnoho noviniek nájdete aj v Grécku. Chcem upozorniť najmä na atraktívny 
Peloponéz s letmi do Atén a na luxusné hotely s výbornými službami za výnimočné 
ceny, napríklad Wyndham a Alkyon. Nezabudnuteľné bude pre vás kúpanie v magickej 
Modrej lagúne ostrova Comino na Malte, ale aj na piesočnatých plážach tuniského 
Hammametu. V destinácii Tunisko sme zaradili do katalógu i hotely zo známych sietí 
Iberostar, Vinci či Jaz. Ak máte radi skutočne teplé počasie, skúste obľúbený Marsa 
Alam v Egypte alebo Protaras na Cypre. 

Absolútne jedinečnou a bezkonkurenčnou ponukou budú v sezóne 2018 zájazdy 
do novej destinácie Slovinsko. Dovolenkujte s Koalou v rezorte pri historickom 
meste Piran alebo v romantickej Izole, odkiaľ sa dá výletovať do okolia, objavovať 
napríklad jaskyne v Postojnej. V Chorvátsku spomeniem dve exkluzívne miesta  
– all inclusive hotel Pula v letovisku Pula na Istrii a hotel Medena pri čarovnom 
Trogire, ktorý je mojou srdcovkou. A nesmiem zabudnúť na známe stredisko  
Budva v Čiernej Hore, kam budeme lietať aj z Košíc.

K minimálnym cenám patrí maximálna zľava v Skorom nákupe až 35%.   
A tiež obľúbený koncept ubytovania, stravovania či all inclusive pre vaše  
deti zdarma v predajnej akcii len do konca februára. 

Celý svet je plný zázrakov, na ktoré sme si zvykli tak, že ich nazývame 
všednými vecami... povedal Andersen. Žite aj cestovaním a doprajte si s rodinou 
i nevšedné čarovné chvíle. 

Prajem vám tie najkrajšie zážitky z dovolenkových potuliek s Koalou                                
a rozprávkový život plný zázrakov :o)



Taliansko – Sard ínia
12 – Palmasera Village SSSS+14 – Marmorata Village SSSS

Taliansko – Sicília
24 – Fiesta Garden Beach SSSSS26 – Portorosa SSSSS+

Taliansko – Kalábria
34 – Pizzo Calabro Resort SSSS+38 – Nicotera Beach SSSS+40 – Borgo di Fiuzzi SSSS+

Taliansko –Jadranské pobrežie
44 – Astoria SSS

Malta
54 – Ramla Bay Resort SSSSS56 – Seabank SSSSS

Španielsko
68 – Miramar Calafell SSSS70 – Mercury SSSS

Malorka
76 – Peymar SSS+

Bulharsko
82 – Double Tree by Hilton SSSS+90 – Royal Club Victoria SSSS+92 – Kotva SSSS+

112 – Tishina SSS+

Albánsko
122 – Rafaelo Resort SSSS126 – Dolce Vita SSSS

Čierna Hora 
132 – Tara SSSS+
136 – Korali SSS

Chorvátsko
140 – Pula SSS+
144 – Kačjak SS+
152 – Novi Resort & Spa  - hotel a apartmány SSSSS162 – Donat SSS+

168 – Medena SSS+

Slovinsko 
180 – San Simon  Resort SSS/ SSSS+

Grécko – Chalkidiki
186 – Aristoteles Beach SSSS188 – Mendi SSSS+

Grécko – Peloponéz
196 – King Saron SSSS+
198 – Wyndham Ramada Resort SSSSS

Korfu
204 – Sandy Beach Resort SSSS+206 – Corfu Senses Resort SSS+

Zakynthos
217 – Zante 

Imperial Beach SSSS

Kréta
228 – Dessole 

Blue Star SSSS+
230 – Talea Beach SSS+ 
Rhodos
240 – Dessole Olympos Beach SSSSS

242 – Evi SSS

Cyprus
258 – Tsokkos Gardens SSSS+268 – Acapulco Beach SSSSS+

Turecko
274 – IC Green Palace SSSSSS276 – IC Santai Family Resort SSSSSS

282 – LTI Serra Resort SSSSSS284 – Club Calimera Serra Palace SSSSSS286 – PrimaSol Serra Garden SSSSS

292 – Alba Resort SSSSS+

Tunisko
312 – PrimaSol El Mehdi SSSS+315 – Sentido El Borj Mahdia SSS+

Egypt
328 – Nubia Aqua Beach Resort SSSSS

SAE
342 – Hilton Double Tree  Marjan Island SSSSSS

Dávame do pozornosti

to najlepšie 
z našej ponuky! 

Hotely  
so skvelými 

zľavami 
za skorý nákup 

a výhodnými 
podmienkami  

pre deti  
a juniorov!



30 % pre stálych klientov a pre 
prvých 2018 nových klientov

+3 % na letecké pobytové 
zájazdy do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade plnej ceny 
zájazdu do 31. 12. 2017

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 €.

25 % pre stálych 
klientov a pre ďalších 
2018 nových klientov

+3 % na letecké 
pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 
do 31.  1.  2018

20 % pre všetkých 
klientov

+3 % na letecké 
pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 
do 28.  2.  2018

15 % pre všetkých 
klientov

+3 % na letecké 
pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov

+2 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 
do 31.  3.  2018

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. 2017, respektíve 31. 1. 2018, respektíve 28. 2. 2018.

+2 deti
len po 
99€35%

zľava až

len do 31. 12. 2017

+2 deti
+2 deti

len po 
149€ len po 

199€
30%

25%
20%

zľava až

zľava až

zľava až

len do 31. 1. 2018
len do 28. 2. 2018

len do 31. 3. 2018

4 KOALA ULTRA



SKORÝ NÁKUP

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, aktívne a expedičné 
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 2018 ponúkame možnosť 
bezplatnej výmeny zájazdu  

do 31. marca 2018 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 2018.

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. 2018

skvelé 
výhody!
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BULHARSKO
90 – Royal Club 

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

ALBÁNSKO
122 – Rafaelo 

   Resort SSSS, AI

ČIERNA HORA
136 – Korali SSS, AI

CHORVÁTSKO
140 – Pula SSS+, AI light
144 – Kačjak SS+, PP
168 – Medena SSS+, AI

CHALKIDIKI
186 – Aristoteles  

   Beach SSSS, AI

KORFU
204 – Sandy Beach 

   Resort SSSS+, UAI 
204 – Corfu Senses 

   Resort SSS+, AI light 

Zábavu a nezabudnuteľné zážitky pre celú rodi-
nu vám zaručí naša klubová dovolenka. Skúsení 
slovenskí animátori vo vybraných hoteloch, ozna-
čených piktogramom, budú počas vášho letného 
pobytu organizovať denné aj večerné programy 
a v mesiacoch júl a august vám tak letnú dovolen-
ku 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.

SARDÍNIA
12 – Palmasera  

Village SSSS+, UAI
14 – Marmorata 

VillageSSSS, UAI

SICÍLIA
22 – Fiesta Athénee  

Palace SSSSS, UAI
24 – Fiesta Garden  

Beach SSSSS, UAI
26 – Portorosa 

Resort SSSSS+, UAI

KALÁBRIA
34 – Pizzo Calabro  

Resort SSSS+, UAI
38 – Nicotera  

Beach SSSS+, UAI

MALTA
56 – Seabank  

Resort SSSSS, UAI

ZAKYNTHOS
216 – Palazzo 

   di Zante SSSS, AI
217 – Zante Imperial  

   Beach SSSS, Al 
217 – Zante Royal  

  Resort SSSS, Al

KRÉTA
230 – Talea Beach SSS+, AI

RHODOS
242 – Evi SSS, AI

CYPRUS
268 – Acapulco Beach     

   Resort SSSSS+, AI
270 – Salamis Bay 

   Conti SSSSS+, UAI

TURECKO
282 – LTI Serra 

   Resort SSSSSS, UAI
284 – Club Calimera Serra   

   Palace SSSSSS, UAI
286 – Primasol Serra  

   Garden SSSSS, UAI
292 – Alba Resort SSSS,UAl

AI - All Inclusive
UAI - ULTRA All Inclusive
PP - Polpenzia
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„Život je vaša krajina snov, 
neobmedzených možností!  
Tak začnite snívať. 
Krásne leto, priatelia.“

„Milujte sa a cestujte!

Mirka Partlová 
herečka, speváčka

Sagrada 
Familia

Barcelona 
Španielsko

Zádušný 
chrám 
kráľovnej 
Hatšepsut 
Luxor 
Egypt

Benalmádena 
Španielsko

...kamkoľvek.“

Spojenie oddychu s poznávaním 
je skvelá voľba ako stráviť dobrodružné leto! 

Zoberieme vás do Barcelony, na sopku Etnu, budete obdivovať pyramídy, okúpete sa v liečivých 

jazierkach Pamukkale, ochutnáte grécke tzatziki v Lindose pod majestátnou Akropolou a zistíte ako 

vyzerá známa pláž stroskotancov na Zakynthose.  Vynechať by ste nemali palác Achillion na Korfu, 

kde svoj malý raj našla cisárovna Sissi a ak máte radi zábavu, roztancujeme to na Slnečnom pobreží… 

V našej ponuke je veľa zaujímavých miest a my sa tešíme, že vám ich môžeme ukázať!

Cestovať s Koalou má šmrnc!

77



POBYTOVÉ ZÁJAZDY PRI MORI » 10 - 343

POZNÁVACIE ZÁJAZDY » 344 - 361

PÚTNICKÉ ZÁJAZDY » 362 - 365
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VAŠE DESTINÁCIE

MALORKA

ŠPANIELSKO

TALIANSKO

SLOVINSKO

SARDÍNIA

TUNISKO

Paríž

Maroko

Rím

Toskánsko

Portorož

Škandinávia

Nórsko

Island

Kaprun

Lurdy - púte

Fatima - púte

Camino de Santiago

Portugalsko

Istria

Jadranské
pobrežie

»345

»358

»337

»10

»74

»62

»138

»178

»346

»310

»345, 348, 362

»349

»344

»356

»355, 357

»355

»344

»42

»10

»363

»365



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 je grécky polostrov Peloponéz s kvalitnými plážo-
vými hotelmi, oblasť Jadranu sme rozšírili o Slovinsko a v našej 

ponuke nájdete i nové rezorty na nádhernom Smaragdo-
vom pobreží Sardínie, v talianskej Kalábrii a na ostrove 

Sicília. Skvelú rodinnú dovolenku si môžete vychut-
nať i v nových hoteloch na Tureckej riviére. 

9

Bratislava

Viedeň

KORFU

ALBÁNSKO
CHALKIDIKI

PELOPONÉZ

ZAKYNTHOS

KRÉTA
CYPRUS

RHODOS

TURECKO

EGYPT

BULHARSKO

CHORVÁTSKO

ČIERNA HORA

MALTA

SICÍLIA

KALÁBRIA

Košice

Poprad

Sliač

Budapešť

SLOVENSKO

Gruzínsko 
Arménsko

Po stopách 
sv. pátra Pia

Capri 

a Kampánia

Moskva
Kazaň

Púť do Efezu

Petrohrad

Izrael a Petra

Uzbekistan

Bajkal

Egypt nepoznaný

Izrael a Mŕtve more

Dalmácia

»361, 365

Spojené  arabské 
emiráty

Medžugorje
»138

Istanbul

»202

»120»362

»214

»218
»256

»236

»364

»272

»326

»80

»184

»338

»360

»354

»154

»130

»52

»349

»351, 352
»353

»350, 352

»20

»32

»192

»347

»359

»347, 363

»364

»346
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S A R D Í N I A

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.

 rozloha 24 090 km2

 počet obyvateľov 1 675 411

 hlavné mesto CAGLIARI

 mena euro

Olbia

CAGLIARI

Golfo Aranci

Cala Gonone
Orosei

Costa Smeralda

La Maddalena

Porto Cervo

Caprera

Santa Teresa 
Gallura

Marina di Sorso
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Pláž Capriccioli | Costa Smeralda
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Cala 
Gonone

S.Teresa 
Gallura

Sardínia je druhým najväčším ostrovom Stredomoria a najkrajším 
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 východu 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 

najneuveriteľnejších miestach strmých svahov.

Dušu tomuto jedinečnému kúsku zeme dáva jedna z miestnych 
rarít a tou sú stáda divokých koní, žijúcich voľne v prírode. Dych 

vyrážajúci pocit vo vás zanechá Smaragdové 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 kombinácii s magickým 

morom a romantickými plážami, ktorých čaro vás úplne dostane!

Toto kedysi malé rybárske mestečko sa 
nachádza v známom zálive Orosei, ktoré 
je preslávené dych vyrážajúcimi plážami 
pripomínajúcimi skutočný Karibik. Odpo-
rúčame absolvovať výlet loďou, ktorou si 
prezriete celé ohromujúce pobrežie s pri-
vátnymi plážami obkolesenými mohut-
nými vápencovými útesmi a morskými 
jaskyňami pripomínajúce dokonalé ume-
lecké diela. Zmrzlina na pobrežnej pro-
menáde chutí skutočne "buonissimo".

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 Longosardo, ktorú odporú-
čame navštíviť v rámci fakultatívneho vý-
letu. Miestne trhy a obchodíky nadchnú 
všetkých milovníkov nakupovania.

 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 komplex končiaci 
priamo pri nádhernej hotelovej pláži pre-
miešanej drobnými kamienkami s ružo-
vým sfarbením a magickým výhľadom na 
pohorie • v blízkosti jednej z najkrajších 
pláží Sardínie, Cala Luna • cca 5 min. od 
mestečka Cala Gonone s malým prísta-
vom, nákupnými a zábavnými možnosťa-
mi (dostupné pešou promenádou priamo 
od hotelovej pláže)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná hotelová reštaurácia • reštaurá-
cia „I Ginepri“ so špecialitami z grilu • bar 
pri bazéne • bar na terase (extra platba) • 
rozľahlý hotelový bazén so slanou vodou 
• bazén v časti Borgo (len pre izby typu Su-
perior) • detské ihrisko • minimarket • am-
fiteáter • požičovňa áut (za poplatok) • wifi 
v priestoroch recepcie zdarma • pravidel-

ný zvoz na pláž hotelovým minibusom • 
denný a večerný animačný program aj v 
slovenskom jazyku

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandard-
né izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
v hlavnej budove alebo v hotelových vil-
kách umiestnených v hotelovej záhrade • 
možnosť ubytovania v izbách Superior v 
hotelovej časti Borgo (za príplatok, na vy-
žiadanie) • vo všetkých izbách: minichlad-
nička • klimatizácia • telefón • trezor • SAT 
TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón alebo terasa s posedením  

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou bohatých švéd-
skych stolov v hotelovej reštaurácii 
(voda, biele a červené víno, čapova-
né pivo, čapované soft nealkoholic-

 NÁŠ NÁZOR » pre milovníkov pravej 
talianskej atmosféry ponúkame do-
volenku v hotelovom rezorte Palma-
sera Village, ktorý vyrástol priamo nad 
krásnou plážou s nevšedným ružovým 
hrubozrnným pieskom, v zálive Oro-
sei s najkrajšími plážami a morskými 
jaskyňami ostrova. Pôsobivý hotelový 
komplex pozostáva z viacerých  bu-
dov, ktoré sú starostlivo vsadené do 
záhrady plnej kvetov a košatých boro-
víc ponúkajúcich túžobný tieň počas 
horúcich dovolenkových dní. Blízke 
mestečko Cala Gonone s atraktívnym 
prístavom budete mať priamo na 
dosah vďaka pobrežnej promenáde. 
Zažite neopakovateľné dovolenkové 
chvíle v našej tohtoročnej novinke.

www.palmaseravillage.com

Palmasera Vi l lage SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 367

Cala Gonone

od 553 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov  od 1.205 €

izba Superior 

hotelová pláž
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ké nápoje, podávané počas obedov a 
večerí) • voda, čapované nealkoholic-
ké napoje, červené a biele víno, čapo-
vané pivo, 1 druh vodky, 1 druh rumu, 
1 druh ginu, 1 druh whisky, limoncel-
lo podávané v bare pri bazéne v čase 
od 10:00 - 23:00 hod. (počas dňa 2x 45 
min. prestávka) • káva, kapučíno, čaj s 
citrónom podávané v bare  • ľahšie ob-
čerstvenie v čase od 16:00-18:00 hod 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na 
pláži zdarma • hotelové  medzinárod-
né animácie a detský miniklub aj v slo-
venskom 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.

tzg

https://koala.sk/dovolenka/sardinia/palmasera-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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S A R D Í N I A

POLOHA » v jednej z najkrajších oblastí 
Sardínie, priamo pri prekrásnej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
a s výhľadom na Korziku • cca 7 km od vy-
hľadávaného mestečka Santa Teresa 
Gallura s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami (hotelový autobus) • cca 60 km 
od letiska v Olbii

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • pool bar • plážový 
bar • hotelový bazén s terasou na slne-
nie (slnečníky a ležadlá zdarma) • detský 
bazén • detské ihrisko, preliezky • mini-
market • amfiteáter • požičovňa áut (extra 
platba) • wifi v priestoroch recepcie zdar-
ma • kongresová sála • v areáli sa nachá-
dza viacero športových ihrísk • tenisové 
kurty • basketbalové ihrisko • volejbalo-
vé ihrisko • mini-golf • plážový volejbal • 

stolný futbal • boccia • kajak a malé pla-
chetnice zdarma ostatné vodné športy na 
pláži (za poplatok) • hotelový vláčik pre-
mávajúci denne po areáli hotela v čase od 
07:30 - 24:00 (zdarma)

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 • minichladnička • SAT TV 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 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-

 NÁŠ NÁZOR » v jednej z najkrajších 
častí ostrova priamo nad očarujúcou 
plážou sa rozprestiera rezort Marmorata 
Village,  ktorý víta svojich hostí nádher-
ným terasovitým areálom končiacim 
až priamo na širokej pláži pokrytej 
jemným bielym pieskom.  O zábavu sa 
postarajú profesionálni hoteloví i slo-
vensky hovoriaci animátori.  Milovníci 
dobrého jedla budú nadmieru spokojní 
s ponukou jedál medzinárodnej ku-
chyne, obohatenú o miestne špeciality, 
pripravené špičkovými kuchármi. Od-
porúčame stredne náročným klientom, 
ktorým garantujeme prežitie vysníva-
nej klubovej dovolenky s kvalitnými all 
inclusive službami v blízkosti jednej z 
najkrajších pláží Sardínie.

www.marmoratavillage.com

Marmorata Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 366

Santa Teresa Gallura

od 546 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov  od 1.191 €



ko
ala.sk

15

alkoholické nápoje (voda, kola, oran-
žáda, čaj, 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 alkoholické 
nápoje (miestne čapované pivo, bie-
le víno, červené víno, 1 druh likéru, 
whisky a  vodky) podávané v bare pri 
bazéne (v čase od 10:00-23:00 hod.) 
a miestne čapované pivo podáva-
né v plážovom bare (v čase od 10:00 
- 18:00 hod.) • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži • 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.

tyg

https://koala.sk/dovolenka/sardinia/marmorata-village/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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S A R D Í N I A

POLOHA » priamo pri krásnej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
a s jemným bielym pieskom v oblasti Gol-
fo Aranci • cca 20 km od medzinárodného 
letiska v Olbii • cca 35 km od Porto Cervo 
s luxusným jachtovým prístavom a boha-
tými nákupnými možnosťami

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • pool bar • plážo-
vý bar • hotelový bar s panoramatickým 
výhľadom na more • sladkovodný bazén 
pre deti i dospelých • amfiteáter • wifi v 
priestoroch recepcie zdarma • hotelový 
minimarket • wellness centrum (masá-
že za extra platbu) • stolný tenis • tenisové 
kurty (večerné osvetlenie extra platba) • am-
fiteáter • plážový volejbal • škola potápa-
nia (extra platba) • futbal • boccia • bohatá 
ponuka vodných športov na pláži (extra 

platba) • lukostreľba • medzinárodné hote-
lové animácie a detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky s balkónom resp. terasou 
s posedením • priestranné rodinné izby 
až pre 4 osoby s balkónom, resp. terasou 
s posedením • vo všetkých izbách sa na-
chádza: klimatizácia • telefón • trezor • SAT 
TV • minichladnička • 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 hlav-
nej hotelovej reštaurácií (perlivá a ne-
perlivá voda, tradičné sardínske biele 
a červené víno, čapované nealkoholic-
ké nápoje, čapované pivo, podávané 
počas obedov a večerí) • miestne ne-

 NÁŠ NÁZOR » sme veľmi hrdí na to, že 
vám aj tento rok môžeme splniť sen o 
krásnej rodinnej dovolenke na ostrove 
Sardínia a ponúknuť vám skvelý all in-
clusive pobyt v najkrajšej časti ostrova, 
na Smaragdovom pobreží, v rozsiah-
lom hotelovom komplexe Colonna 
Beach, ktorého areál končí až priamo na 
krásnej hotelovej pláži pokrytej jem-
ným bielym pieskom. Veľký bazénový 
komplex s terasou na slnenie ponúka 
zábavu od rána do večera v spoločnos-
ti skúsených hotelových animátorov. 
Ubytovanie v budovách umiestnených 
na miernom svahu, ktorých izby sú 
zariadené v typicky sardinskom štýle 
vám zaručia nerušené chvíle oddychu. 
Vhodné pre všetky vekové kategórie.

www.valtur.it/sardegna/colonna-beach

Colonna Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 367

Golfo Aranci

od 626 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.351 €



ko
ala.sk

17

alkoholické nápoje (voda, kola, oran-
žáda, čaj s citrónom, káva s mliekom) 
podávané v bare pri bazéne v čase 
od 9:00 - 24:00 hod. a v plážovom bare 
(10:00-18:00 hod.) • miestne alkoho-
lické nápoje (miestne čapované pivo, 
biele víno, červené víno, 1 druh likéru, 
1 druh whisky a 1 druh vodky) podá-
vané v bare pri bazéne (v čase od 9:00-
24:00 hod.) a miestne čapované pivo 
podávané v plážovom bare (v čase 
od 10:00 - 18:00 hod.) • ľahšie snac-
ky podávané v hotelovom režime • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma • futbal • boccia • lukostreľba 
• plážový volejbal • stolný tenis • te-
nis • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub pre deti od 4-12 
rokov

tug

https://koala.sk/dovolenka/sardinia/colonna-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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S A R D Í N I A

POLOHA » hotelový rezort končia-
ci priamo pri nádhernej hotelovej pie-
sočnatej pláži a s pozvoľným vstupom 
do mora, ktorý ocenia najmä rodiny 
s deťmi • k dispozícií plážový bar s ná-
pojmi • cca 5 km od mestečka Marina di 
Sorso s nákupnými a zábavnými mož-
nosťami • približne 15 km od mesta Sas-
sari s bohatými kultúrnymi pamiatkami 
• cca 47 km od obľúbeného historické-
ho 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 a s posedením • klimatizova-
ná reštaurácia s vnútorným aj vonkaj-
ším posedením • plážový bar s ponukou 
osviežujúcich nápojov • hotelový bazén 

pre deti aj dospelých • panoramatic-
ká slnečná terasa s výhľadom na more • 
bar pri bazéne • viacúčelové outdooro-
vé ihrisko (vhodné na tenis, futbal) • am-
fiteáter pre večerné šou • TV miestnosť 
• medzinárodné hotelové animácie pre 
deti a dospelých • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži zdarma (plážové osušky 
za poplatok) • aerobik • vodná gymnas-
tika • stolný tenis • detský miniklub pre 
deti od 4 do 12 rokov • wifi v priestoroch 
recepcie zdarma

UBYTOVANIE » v typickom sardín-
skom štýle zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimati-
zácia • telefón • minibar(dopĺňanie za po-
platok) • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušičom na vlasy) • balkón 
alebo terasa s posedením 

 NÁŠ NÁZOR » hotelový komplex s 
rodinnou atmosférou sa nachádza v 
jednej z najkrajších oblastí Sardínie 
s očarujúcimi plážami a zálivmi pri-
pomínajúcimi skutočný Karibik. Na 
mimoriadne krásnej pláži a morom 
hrajúcim rôznymi odtieňmi modrej 
určite zabudnete na všetky starosti 
všedných dní a budete si užívať vašu 
vysnívanú dovolenku. V prázdninovom 
raji menom Club del Golfo nájdete tú 
správnu kombináciu vynikajúcej polohy, 
atraktívneho prostredia, kvalitného uby-
tovania v elegantne zariadených izbách 
v typickom sardínskom štýle a chutnej 
stredomorskej kuchyne. Odporúčame 
fanúšikom ostrovnej dovolenky, ktorí v 
prvom rade ocenia kvalitu kúpania sa v 
kombinácií s all inclusive službami.

www.aeroviaggi.it

Club del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 367

Marina di Sorso

od 626 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.351 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy, večere formou švédskych 
stolov v hlavnej reštaurácií (voda, 
tradičné biele a červené víno, čapo-
vané nealkoholické nápoje, podáva-
né počas obedov a večerí) • miestne 
nealkoholické nápoje (voda, cola, 
oranžáda, čaj, káva) v bare pri bazéne 
od 10:00 do 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) 
v bare pri bazéne (10:00 -2 3:00 hod.) 
a miestne čapované pivo v plážovom 
bare (10:00 - 18:00 hod.) • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži • futbal • 
boccia • lukostreľba • plážový volejbal • 
stolný tenis • tenis • hotelové animácie  
• detský miniklub

tug

https://koala.sk/dovolenka/sardinia/club-del-golfo/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 Cefalú
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. 

Cefalú je očarujúce prímorské letovisko s prí-
stavom, odpočívajúce pod obrovskou skalou 
La Rocca len necelých 15 km od  mestečka 
Campofelice di Roccella a 12 km od sicílskej 
dedinky Pollina. Je preplnené úzkymi kamen-
nými uličkami, ktoré dýchajú históriou staro-
vekého Grécka. Najstaršia normanská kated-
rála na  Sicílii sa nachádza priamo na  Piazza 
Duomo. V Cefalú by ste mali navštíviť múze-
um Mandralisca, nakúpiť suveníry, alebo si 
posedieť v  niektorej z  početných reštaurácií 
a  ochutnať vynikajúce sicílske víno, či obľú-
bený nápoj z citrónovej kôry, tzv. Limoncello.

 rozloha 25 426 km2

 počet obyvateľov 5 100 000

 hlavné mesto PALERMO

 mena euro

Campofelice 
di Roccella

PALERMO Taormina

Cefalú

Ispica

Pollina
Marina 

di Portorosa

Catania

Syrakúzy

Už pred storočiami bol najväčší 
ostrov Talianska nazývaný perlou 
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 zaradených do zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva 
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Ispica
Marina di 
Portorosa

Na skok od provinčného mesta Ragusa 
leží jedno z najkrajších mestečiek južného 
pobrežia Sicílie, slávna Ispica, ktorá sa pýši 
nádhernými palácmi a  barokovými kos-
tolmi.  Medzi najnavštevovanejšie kostoly 
tohto mestečka  patria nepochybne kos-
tol Santa Maria Maggiore, či sv. Bartolo-
meja alebo palác Bruna z Belmonte, ktorý 
sem chodia obdivovať tisíce turistov z ce-
lého sveta. Milovníci histórie a kultúry si 
tu určite prídu na svoje.

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 zanecha-
jú 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°

Staroveké grécke divadlo | Taormina

organizácie UNESCO. Na rozdiel od zvyšku Talianska, práve tento ostrov 
je považovaný za ešte pestrejší a plný protikladov, keďže sa svojou 
rôznorodosťou 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 farieb, 
silných emócií a bohatých tradícií.
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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 wifi 
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) 

 NÁŠ NÁZOR » priamo pri zlatistej pláži 
Tyrhénskeho mora odpočívajú v tieni 
subtropickej záhrady špičkové hote-
ly  Athénee Palace a Garden Beach, 
ktoré spolu s luxusnými bungalovmi 
tvoria nádherný komplex Fiesta Sicilia 
Resort. Resort patrí medzi "bestseller" 
dovoleniek na Sicílii. Návštevníci kom-
plexu určite ocenia možnosť využívať 
všetky doplnkové služby, ktoré ponú-
kajú oba hotely v celom areáli. Tento 
prázdninový raj je ideálnym miestom 
pre dovolenkárov hľadajúcich pokoj a 
relax rovnako ako aj pre všetkých tých, 
ktorí túžia po aktívnom oddychu, 
športovom a animačnom programe v 
spoločnosti profesionálnych animáto-
rov, dokonca slovensky hovoriacich. 

www.fiestahotelgroup.com

Fiesta Athénee Palace SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 368

Campofelice di Roccella

od 470 €  | 2 dospelí + dieťa do 13 rokov od 1.260 €
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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. 25)

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)

tu

https://koala.sk/dovolenka/sicilia/fiesta-athenee-palace/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » v blízkosti malého strediska 
Campofelice di Roccella (približne 5 km) • 
priamo pri peknej piesočnato-okrúhlia-
kovej pláži • pozvoľný vstup do mora (sl-
nečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky 
za vratný depozit, výmena za poplatok) 
• cca 15 km od známeho mestečka Ce-
falú (dostupné hotelovým autobusom za 
poplatok) • Palermo cca 45 km • 10 km 
od vodného parku v Cefalú (za poplatok) • 
približne 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 wifi pripojenie 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
detské ihrisko • hotelové animácie a mi-
niklub aj v slovenskom jazyku • diskotéka 
• požičovňa áut • minigolf • amfiteáter • 
futbal • tenisové kurty (osvetlenie za po-
platok) • volejbal • stolný tenis • posilňov-
ňa • šipky • boccia • vodný aerobik 

UBYTOVANIE » komplex ponúka dva 
typy ubytovania: 2-lôžkové hotelové 
izby s 1, resp. 2 prístelkami • luxusné zá-
hradné bungalovy určené pre 2 osoby 
(na vyžiadanie, extra príplatok) • vo všet-
kých typoch izieb: klimatizácia • telefón 
• minibar • trezor (za poplatok) • SAT TV • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón, resp. tera-
sa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 NÁŠ NÁZOR » fantastický hotelový 
komplex Fiesta Garden Beach, ktorý 
leží priamo pri pláži obmývanej vlnami 
Tyrhénskeho mora, patrí medzi osved-
čené ciele malých i veľkých dovolen-
károv. Fiesta Sicilia Resort pozostáva z 
dvoch hotelových komplexov" Fiesta 
Athénee Palace, Fiesta Garden Beach a 
z luxusných bungalovov roztrúsených 
v prekrásnej subtropickej záhrade pl-
nej exotickej zelene a kvetov. Návštev-
níci komplexu určite ocenia bohaté 
stravovacie a doplnkové služby, ktoré 
ponúkajú oba hotely v celom areáli. 
Odporúčame najmä rodinám s deťmi, 
pre ktoré je k dispozícii bohatý ani-
mačný program, dokonca aj v sloven-
skom jazyku. 

www.fiestahotelgroup.com

Fiesta Garden Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 369

Campofelice di Roccella

od 553 €  | 2 dospelí + dieťa do 13 rokov od 1.464 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov a detského bu-
fetu • studené a teplé snacky • zmrzli-
na, 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 bazéne 
a na pláži • celodenné animácie a det-
ský miniklub aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slovensky 
hovoriaci animátori v spolupráci s hotelo-
vými animátormi pripravili pre vás počas 
letných mesiacov (júl, august) denné i ve-
černé aktivity, pri ktorých sa zabavia deti 
i dospelí. 

hotelová pláž

bungalov Superior

tz

https://koala.sk/dovolenka/sicilia/fiesta-garden-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 • lob-
by bar s elegantným sedením • hotelo-
vý bar • plážový bar • vonkajší bazénový 
komplex s oddelenou časťou pre deti • 
terasa na slnenie (slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zdarma, plážové osušky za popla-
tok) • hotelové butiky • wifi v hotelovej 
hale (zdarma) • fitnes (za poplatok) • amfi-
teáter • volejbal • stolný tenis • lukostreľba 

• šipky • boccia • aerobik • plážový volejbal 
• futbal • škola potápania (za poplatok) • 
medzinárodné hotelové animácie aj v slo-
venskom jazyku 

UBYTOVANIE » elegantne a komfortne 
zariadené 2-lôžkové hotelové izby s mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek • klimatizácia • 
telefón • trezor • minichladnička • SAT TV • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľna so 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením • wifi pripojenie v ho-
telovej hale (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
(perlivá a neperlivá voda, nealkoholic-
ké soft čapované nápoje, biele a čer-
vené víno, čapované pivo podávané 
počas obedov a večerí) • talianske al-

 NÁŠ NÁZOR » ak túžite stráviť neza-
budnuteľnú dovolenku s nádychom 
luxusu a elegancie, dávame vám do 
pozornosti fantastický dovolenkový 
rezort Portorosa , ktorý donedávna ako 
jediný na ostrove Sicília patril do reno-
movanej siete hotelov Hilton. Aj tých 
najnáročnejších z vás presvedčí práve 
vynikajúcou polohou v blízkosti širokej 
piesočnatej pláže s výhľadom na Lipar-
ské ostrovy a luxusného jachtového 
prístavu, kde ľahko môžete stretnúť aj 
svetoznámu celebritu, prepracovaným 
vybavením hotela a komfortnými izba-
mi. Svojich hostí bude rozmaznávať 
pestrou ponukou jedál miestnej i me-
dzinárodnej kuchyne v rámci bohaté-
ho programu ultra all inclusive.  

www.valtur.it

Portorosa SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 369

Marina di Portorosa

od 507 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.113 €
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koholické a nealkoholické nápoje po-
dávané od 9:00 do 24:00 hod. v bare 
pri bazéne (voda, čapované soft ne-
alkoholické nápoje, čaj, kapučíno, 
káva, pivo, biele a červené víno, 1 druh 
whisky, 1 druh likéru, 1 druh vodky) 
• v plážovom bare od 10:00 do 18:00 
hod. podávané talianske nealkoholic-
ké nápoje typu voda, cola, oranžáda, 
čaj, filtrovaná káva a pivo • ľahšie snac-
ky podávané v hotelovom režime • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
• hotelové animácie aj v slovenskom 
jazyku • detský miniklub pre deti od 5 
do 11 rokov • klub pre juniorov od 11 
do 18 rokov

KLUBOVÁ DOVOLENKA » skúsení ho-
teloví animátori spolu so slovenským ani-
mátorom pripravili pre  deti i dospelých 
kvalitné denné i večerné aktivity hlavne 
počas letných prázdnin (júl a august).

hotelová pláž

tzg

https://koala.sk/dovolenka/sicilia/portorosa/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » cca 12 km od romantického 
mestečka Cefalú s bohatými nákupnými 
a zábavnými možnosťami (pravidelný ho-
telový zvoz za poplatok) • približne 5 mi-
nút pešou chôdzou od hotelovej pláže s 
typicky tmavším pieskom (hotelový výťah 
umiestnený priamo v skale vás  pohodlne 
zvezie priamo na hotelovú pláž) • cca 3 km 
od mestečka Finale s nákupnými mož-
nosťami • cca 110 km od hlavného mes-
ta ostrova, historického Palerma 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a komfortným posedením 
• panoramatická terasa s posedením a 
výhľadom na záliv a Cefalú • hlavná ho-
telová reštaurácia • lobby bar • hlavný 
bar • plážový bar s ponukou vybraných 
nápojov • vonkajší bazénový komplex 
so slanou vodou a s oddelenou časťou 

pre deti • terasa na slnenie (slnečníky a le-
žadlá zdarma, plážové osušky za poplatok) 
• butik • amfiteáter • wifi pripojenie  v ho-
telovej hale (k dispozícii zdarma) • poži-
čovňa áut (za poplatok) • tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • 
volejbal • šipky • bocca • aerobik • futbal 
• škola potápania (za poplatok) • detský 
miniklub pre deti od 5 do 11 rokov • klub 
pre juniorov od 11 do 18 rokov

UBYTOVANIE » v roku 2017 komplet-
ne zrekonštruovaný hotelový komplex  • 
moderne a mimoriadne elegantne zaria-
dené 2-lôžkové izby s 1, resp. 2 prístel-
kami umiestnené v hotelových vilkách 
alebo v hlavnej budove rezortu • klima-
tizácia • telefón • trezor • minichladnička 
• SAT TV • vlastné príslušenstvo (sprcha, 
WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s 
posedením

 NÁŠ NÁZOR » absolútnou novinkou 
v našej ponuke je noblesný hotelový 
komplex Pollina Resort, ktorý vy-
rástol na skalnatom výbežku s dych 
vyrážajúcim výhľadom na morskú 
hladinu, v atraktívnej blízkosti jed-
ného z najromantickejších miest Si-
cílie, pôvabného Cefalú. Kompletne 
zrekonštruovaný hotelový komplex 
s ultra all inclusive službami, dômy-
selne vsadený do hotelovej záhra-
dy voňavých oleandrov a košatých 
paliem ponúka svojim návštevníkom 
prvotriedne služby, ktoré uspoko-
ja aj tých najnáročnejších z vás. Na 
hotelovú pláž s plážovým barom sa 
pohodlne zveziete luxusným výťa-
hom zasadeným priamo v skale. 

www.aeroviaggi.it

Pol l ina Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 369

Pollina

od 606 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.311 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane vybraných 
nápojov (perlivá a neperlivá voda, 
nealkoholické čapované soft nápoje, 
biele a červené víno podávané počas 
obedov a večerí) • talianske alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v čase od 10:00 do 23:00 hod. v bare 
pri bazéne (voda, čapované soft neal-
koholické nápoje, čaj s citrónom, fil-
trovaná káva s mliekom,  pivo, biele 
a červené víno, 1 druh whisky, 1 druh 
likéru, 1 druh vodky) • v plážovom 
bare od 10:00 do 18:00 hod. podávané 
talianske nealkoholické nápoje typu 
voda, kola, oranžáda, čaj, filtrovaná 
káva a pivo • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži • hotelové animácie • 
detský miniklub • wifi na recepcii

tug
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POLOHA » cca 5 min. pešo od nádher-
nej hotelovej pláže s jemným zlatistým 
pieskom a strapatými slnečníkmi (hotelo-
vý zvoz na pláž) • plážový bar (extra plat-
ba) • cca 7 km od známeho prímorského 
mestečka Pozzallo s prístavom • cca 9 km 
od historického mestečka Ispica  s nákup-
nými a zábavnými možnosťami (ľahko 
dostupné hotelovým autobusom) • cca 1,5 
hod. od letiska v Catanii •  cca 50 km od 
slávneho historického mesta Syrakúz s 
množstvom starobylých kostolov, fontán 
a známeho Apollónovho chrámu

OFICIÁLNA TRIEDA » **** 

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná ho-
telová klimatizovaná reštaurácia • pool 
bar s atraktívnym sedením aj priamo v 
bazéne • rozľahlý bazénový komplex s 
vírivkou • terasa na slnenie • slnečníky a 

ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma (plá-
žové osušky za poplatok) • wellness cen-
trum (za poplatok) • butik • amfiteáter • 
plážový volejbal • tenis •  futbal • basket-
bal • boccia • stolný tenis • detský minik-
lub pre deti od 4 - 12 rokov • celodenné 
hotelové animácie v spoločnosti profe-
sionálnych animátorov • ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok) • wifi 
v priestoroch recepcie (zdarma) • plážový 
bar (extra platba)

UBYTOVANIE » v tradičnom medite-
ránskom štýle zariadené 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1, resp. 2 prísteliek situované 
v jednoposchodových prímorských ho-
telových vilkách • klimatizácia • telefón • 
trezor • minichladnička • SAT TV • vlastné 
príslušenstvo (sprcha, WC, sušič na vlasy) • 
balkón resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 NÁŠ NÁZOR »  hotelový rezort Borgo 
Rio Favara, právom nazývaný aj dovo-
lenkovým rajom, sa nachádza na juhu 
Sicílie, v blízkosti jednej z najkraších 
pláží ostrova, nádhernej širokej pláže 
s jemným zlatistým pieskom a pozvoľ-
ným vstupom do mora, ktorý ocenia 
najmä rodiny s deťmi. Okrem oddy-
chu a kúpania sa v rozľahlom bazéne 
si budete môcť vychutnať osviežujúci 
nápoj v rámci bohatého all inclusive 
programu, priamo pri posedení v pool 
bare. Chvíle nerušeného relaxu na vás 
čakajú v prímorských vilkách, ktoré 
ponúkajú ubytovanie v priestranných 
izbách. Bonusom pre všetkých milov-
níkov histórie je blízkosť historických 
Syrakúz.

www.aeroviaggi.it

Borgo Rio Favara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 369

Ispica

od 531 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.161 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov v hlavnej hotelovej reštaurácii • 
perlivá a neperlivá voda, čapované ne-
alkoholické nápoje, tradičné talianske 
biele a červené víno podávané počas 
obedov a večerí • alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané od 10:00 do 
23:00 hod. v bare pri bazéne (soft nápo-
je typu perlivá a neperlivá voda, kola, 
oranžáda, čaj, filtrovaná káva, miestne 
čapované pivo, talianske biele a červe-
né víno, 1 druh whisky, 1 druh likéru, 1 
druh vodky)  • wifi v priestoroch recep-
cie • medzinárodné hotelové animácie • 
detský miniklub pre deti od 4-12 rokov 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne a na 
pláži • hotelový zvoz na pláž • lukostreľ-
ba • šipky • boccia • plážový volejbal • 
stolný tenis • futbal • basketbal 

tug
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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. Buongiorno, Calabria!

Capo Vaticano/ 
S.Maria di Ricadi

  
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 pie-
sočnatými plážami s jemným bielym 
pieskom a smaragdovým pobrežím lemu-
jú obrie skalnaté útesy. Nicotera Marina 
sa nachádza na úpätí hory Poro, kde je 
umiestnené historické centrum, odkiaľ sa 
vám naskytne nádherný pohľad na ma-
gické pobrežie Gioia Tauro. Pri prechádz-
kach po mestečku odporúčame navštíviť 
hrad Ruffo z 18. stor. s archeologickým 
múzeom a knižnicou. 

 rozloha 15 079 km2

 počet obyvateľov 2 009 183

 hlavné mesto CATANZARO

 mena euro

Capo Vaticano

Lamezia 
Terme

Tropea

Praia a Mare

Pizzo

S. Maria di Ricadi Nicotera 
Marina

Scilla
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Kláštor Santa Maria dell'Isola | Tropea

Kalábria je najjužnejšia časť Talianska, ktorá sa 
rozprestiera na úpätí Apeninského horského pásma 

a je obmývaná z východu 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 pobrežie zdobí množstvo útesov, zálivov 

a jaskýň. V staroveku to bola bohatá a vyspelá grécka 
kolónia. Tento najjužnejší výbežok Talianskeho 

polostrova akoby bol obrovskou bránou smerom 
k ideálnemu spojeniu 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 ďalej odporúčame Tropeu, 
Capo Vaticano, Pizzo či Praia a Mare. Blízkosť Sicílie 

určite láka na návštevu Taorminy, či magických 
Liparských ostrovov. Prijmite teda pozvanie do Kalábrie 
a pochváľte sa svojim známym, že ste prežili dovolenku 

v talianskom Karibiku!

Praia a Mare Pizzo 
Praia a Mare, v preklade „pláž pri mori“ 
zaujmä svojich návštevníkov práve 5 km 
dlhou a širokou plážou vulkaniského pô-
vodu, z ktorej sa naskytá nádherný po-
hľad na blízky ostrov Dino, známy svojimi 
kúzelnými jaskyňami. Moderné turistic-
ké mestečko vám s radosťou rozpovie 
svoj príbeh v stredovekej veži Torre dell 
Arco či v kostole Chiesa la Madonna del-
la Grotta, kde sa stretávajú nielen veriaci, 
ale aj všetci milovníci histórie.   

Jedno z najčarovnejších mestečiek v Ka-
lábrii, malebné rybárske mestečko Pizzo 
nevynechá pri návšteve Kalábrie žiaden 
návštevník. Pizzo je preslávené mesto zmrz-
liny a známe "tartuffo" pochádza práve 
odtiaľto. Je to jedinečné spojenie zmrzli-
ny a tekutej čokolády. Okrem krásnej pie-
sočnatej pláže ponúka aj množstvo barov, 
kaviarničiek a obchodíkov. Pobrežie San 
Giorgiello sa rozkladá severne od Pizza 
a ukrýva uchvacujúce piesočnaté 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 Gior-
giello • cca 350 m od pláže, dostupná 
príjemnou prechádzkou cez píniový les 
alebo možnosť využitia kyvadlovej do-
pravy organizovanej hotelom zdarma 
• 5 km mestečko Pizzo (možnosť zvozu 
hotelovým autobusom ) • 17 km letisko 
Lamezia Terme • 35 km Tropea 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• ubytovanie v dvojpodlažných budovách 
vsadených do udržiavanej zelene • reštau-
rácia s možnosťou vonkajšieho posede-
nia • hlavný bar • bar a reštaurácia na pláži 
(za poplatok) • veľký bazén (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu zdarma) • detský bazén 
• wifi pripojenie v priestoroch recepcie 
zdarma • herná zóna pre deti • amfiteáter 
• „biberoneria“ (kompletný stravovací servis 
pre deti do 2 rokov, nepovinný poplatok hra-

dený na mieste) • obchodík so suvenírmi • 
wellness centrum (sauna , masáže za po-
platok) • plážové osušky (za depozit a po-
platok za výmenu) • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • volejbal • stolný tenis • šipky 
• hotelové animácie a detský miniklub pre 
deti od 4-12 rokov aj v slovenskom jazyku 
• tenisové kurty (osvetlenie za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky pre 1 - 2 oso-
by • klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor 
(zdarma) • minichladnčika • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón alebo terasa 
s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov s výberom talianskej 
i medzinárodnej kuchyne vrátane vy-

NÁŠ NÁZOR » s radosťou sme opäť 
zaradili do ponuky mimoriadne obľú-
bený hotelový komplex Pizzo Calabro 
Resort, ktorý sa nachádza iba na skok 
od malebného mestečka Pizzo či 
očarujúcej Tropey, známej ako„Perla 
Kalábrie“. Oblasť má výbornú povesť, 
čo sa týka krásy mora a jeho čisto-
ty. K hotelovej pláži prídete krátkou 
prechádzkou v tieni pínií a euka-
lyptov, prípadne vás sem pohodlne 
dovezie hotelový vláčik. Deň môžete 
stráviť i pri bazéne, ktorého súčasť je 
hydromasáž alebo sa zabaviť pri ani-
mačnom programe organizovanom 
hotelovým tímom. V neposlednom 
rade vyzdvihujeme kvalitnú hotelo-
vú kuchyňu, ktorou je Taliansko tak 
preslávené.    

www.italyresort.it

Pizzo Calabro Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 371

Tropea

Pizzo

Pizzo

od 483 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 r. od 1.065 €
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braných lokálnych nápojov (perlivá i 
neperlivá voda, nealkoholické nápoje, 
čapované pivo, biele a červené víno) • 
vybrané miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané vo vyhra-
denom čase od 10:00 do 22:00 hod 
v hotelovom all inclusive bare (voda, 
nealkoholické nápoje, čaj, americká 
káva, čapované pivo, červené a biele 
víno, likér) • ľahké snacky vo vyhra-
dených poobedňajších hodinách • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) 
• hotelové animácie  a detský miniklub 
organizované aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » slovensky 
hovoriaci animátori v spolupráci s hote-
lovými animátormi pripravili pre vás po-
čas letných mesiacov (júl a august) denné 
i večerné aktivity, pri ktorých sa zabavia 
dospelí i deti. 

tug

https://koala.sk/dovolenka/kalabria/voi-pizzo-calabro-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » cca 10-250  m od hotelo-
vej piesočnatej pláže s pozvoľným vstu-
pom do mora v závislosti od ubytovacej 
jednotky (vstup miestami kamenistý, ďalej 
piesočnaté dno) • nachádza sa v jednom 
z najkrajších romantických zálivov Capo 
Vaticano • dedinka Santa Maria di Ricadi • 
15 km od perly Kalábrie, magickej Tropey • 
65 km od letiska v Lamezia Terme 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia • hlavná hote-
lová reštaurácia • 2 bazénové komplexy 
(jeden s prekrásnym panoramatickým vý-
hľadom na more, druhý relaxačný) • det-
ský bazén • bar pri bazéne • bar pri pláži 
(možnosť obeda/večere, za poplatok) • ho-
telový vláčik premávajúci medzi hotelom 
a plážou počas dňa (zdarma) • slnečníky 
a ležadlá na pláži a pri bazéne zdarma • 
plážové osušky za poplatok • požičovňa 

vodných športov na pláži (bezmotorové 
zdarma) • stolný tenis • 2 tenisové kurty 
(večerné osvetlenie extra platba) • lukostreľ-
ba • detské ihrisko • wellness centrum 
(za poplatok) • minimarket • internet pri 
recepcii • diskotéka • amfiteáter • aerobik • 
celodenné hotelové animácie

UBYTOVANIE » 3 typy izieb • 2-lôžko-
vé izby s 1-2 prístelkami • 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky a 2. dieťa do 7 
rokov bez lôžka • rodinné izby pre 4 oso-
by (2 prepojené miestnosti: spálňa s 2 lôž-
kami a obývacia miestnosť s 1-2 prístelkami 
a spoločným soc. zariadením) • klimatizá-
cia • telefón • trezor (za poplatok) • SAT TV 
• minichladnička • vlastné hygienické za-
riadenie (sprcha, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 

NÁŠ NÁZOR » fantastickú dovolenku 
prežijete v srdci Kalábrie, v kráľovsky 
veľkom hotelovom komplexe Scoglio 
della Galea. Vybudovaný je ako sku-
točný prázdninový raj priamo nad 
morom s romantickým panoramatic-
kým výhľadom na najkrajší záliv oblas-
ti Capo Vaticano, preslávený plážami 
s bielym pieskom. Budete fascinovaní 
kúpaním sa vo vlnách Tyrhénskeho 
mora, ktorého tyrkysová farba pripo-
mína skutočný Karibik. Hotelová pláž 
ponúka nielen vzácny oddych v tieni 
slnečníkov, ale aj množstvo športové-
ho vyžitia. Hotelový rezort so stup-
ňovitými terasami ponúka vo svojom 
areáli kvalitné prežitie dovolenky s 
množstvom zábavy.

www.scogliodellagalea.it

Scogl io del la  Galea SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 370

Capo Vaticano-S.Maria di Ricadi

od 470 € | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1.039 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou švédskych sto-
lov (voda, biele a červené víno podá-
vané počas obedov a večerí) • tradičné 
talianske alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje podávané v bare pri bazé-
ne denne v čase od 10:00 - 23:00 hod. 
(voda, kola, ovocné džúsy, káva, čapo-
vané pivo, biele a červené víno, talian-
sky likér, 1 druh whisky, vodka, gin) 
• nápoje podávané v plážovom bare 
v čase od 10:00 - 19:00 hod. (voda, 
kola, ovocné džúsy, čaj, káva, čapova-
né pivo, červené a biele víno) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma  • celodenné hotelové animá-
cie pre deti a dospelých • detský mi-
niklub pre deti od 4-12 rokov • boccia 
• plážový volejbal • stolný tenis • aero-
bik • hotelový vláčik

tuh
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POLOHA » priamo pri nádhernej zla-
tistej piesočnatej pláži • približne 5 km 
od dedinky Nicotera Marina • 30 km 
od najkrajšieho mesta Kalábrie, Tropey 
s krásnou plážou • 80 km od letiska v La-
mezia 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 • detský 
miniklub aj v slovenskom jazyku • amfite-
áter • detské ihrisko • „biberoneria“ (kom-
pletný stravovací servis pre infantov do 2 r., 
povinný príplatok) • butik • wifi pripojenie 
na recepcii (za poplatok) • tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • futbal • stolný te-
nis • plážový volejbal • vodná gymnastika • 

aerobik • lukostreľba • šípky • boccia • vod-
né športy na pláži (sailing, kanoe, windsur-
fing, vodné bicykle) • plážové osušky 
za poplatok • požičovňa áut (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2 typy izieb v jedno 
a dvojpodlažných rezidenciách: štan-
dardné izby pre 2-4 osoby ( 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky a 2. dieťa do 7 rokov 
bez nároku na lôžko) • priestranné rodin-
né izby vhodné pre 4 osoby (samostatne 
prepojené 2 miestnosti: spálňa s 2 lôžkami 
a obývacia miestnosť s 2 prístelkami a spo-
ločným sociálnym zariadením) • vo všet-
kých typoch izieb: klimatizácia • telefón • 
SAT TV • trezor • minichladnička • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón resp. terasa s 
posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 

 NÁŠ NÁZOR » prežite výbornú klubovú 
dovolenku v prázdninovom raji Nico-
tera Beach, ktorého tvorca sa nechal 
inšpirovať atraktívnym prostredím: 
do záplavy zelene a pestrofarebných 
kvetov citlivo a s vkusom postavil ho-
telové rezidencie s izbami zariadenými 
s nádychom mediteránskeho štýlu. V 
ich popredí kraľuje reštaurácia s barom, 
ktorého sedenie sa voľne prelína so zá-
plavou ležadiel a slnečníkov umiestne-
ných na terase bazénového komplexu. 
Príjemne chladivú oázu pokoja zaži-
jete v tieni píniového lesíka, ktorý vás 
dovedie až na širokú piesočnatú pláž. 
Osvedčený hotelový komplex uspokojí 
všetkých, ktorí hľadajú kvalitný ultra all 
inclusive hotel priamo pri mori. 

www.nicoterabeachvillage.it

Nicotera Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 371

Nicotera Marina

od 470 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 r. od 1.039 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
(víno, pivo, voda a čapované nealko-
holické nápoje počas obedov a ve-
čerí) • možnosť večerí aj v originálnej 
reštaurácii na terase (rezervácia vo-
pred) • lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané od 8:00 
do 24:00 hod. (voda, nealkoholické ná-
poje, čaj, káva, víno, lokálne talianske 
alkoholické nápoje) • ľahšie občerstve-
nie podávané počas dňa vo vyhrade-
ných hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na pláži • animácie a detský 
miniklub aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » hoteloví 
animátori spolu so slovensky hovoriacim 
animátorom pre vás pripravili počas let-
ných prázdnin pestrý program s množ-
stvom celodenných aktivít.

tug

https://koala.sk/dovolenka/kalabria/nicotera-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » v tesnej blízkosti širokej ho-
telovej pláže s hrubozrnným pieskom 
miestami premiešaným drobnými ka-
mienkami, ktorú oddeľuje od hotela len 
promenáda  • z hotela sa naskytá nádher-
ný výhľad na magický ostrov Dino, ktorý 
je dominantou celej oblasti • cca 10 min. 
pešo do prímorského mestečka Praia a 
Mare s nákupnými a zábavnými možnos-
ťami, ľahko dostupné pešou promenádou 
• v blízkosti najväčšieho vodného parku 
Aquafans v celej Kalábrií • cca 10 km od 
najnavštevovanejšieho južného mesta 
Talianska - Scalea, s významným norman-
ským hradom 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná hotelová reštaurácia • à la carte 
reštaurácia (za poplatok) • reštaurácia pre 
deti od 4-12 rokov • bar pri bazéne • plá-

žový bar • hotelový bazén pre dospelých s 
oddelenou časťou pre deti • 1 slnečník a 2 
ležadlá na izbu zdarma • celodenný aniho-
telový mačný program • detský miniklub 
pre deti od 4 -12 rokov • amfiteáter •  teni-
sový kurt (večerné osvetlenie za poplatok) • 
wellness centrum (za poplatok) • posilňov-
ňa (za poplatok) • wifi pripojenie na recep-
cii (zdarma) • ponuka vodných športov na 
pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2 typy hotelových 
izieb: moderne zariadené 2- lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • štandardné ro-
dinné izby až pre 4 osoby s poschodovou 
posteľou • vo všetkých izbách: klimatizácia 
• telefón •  SAT TV • trezor •  minichladnička 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkón 
resp. terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » pre všetkých, ktorí túžia 
zažiť nezabudnuteľnú dovolenku v 
magickej Kalábrií sme pripravili skvelú 
tohtoročnú novinku, fantastický štvor-
hviezdičkový hotelový komplex Borgo 
di Fiuzzi. Doprajte si oddych na vami 
vytúženej dovolenke s nádherným vý-
hľadom na dominantný ostrov Dino s 
neodmysliteľnou krásou priezračného 
mora dotvrárajúceho obraz ako z po-
hľadnice. Záplava exotických kvetov a 
strapatých paliem, komfortné ubyto-
vanie v moderne zariadených izbách, 
bohatý animačný program organizo-
vaný tímom profesionálnych animá-
torov a v neposlednom rade pestrá a 
talianska strava sú zárukou perfektne 
strávenej all inclsuive dovolenky.

www.borgodifiuzzi.it

Borgo di  F iuzzi SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 370

Praia a Mare

od 429 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 957 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
(perlivá a neperlivá voda, čapované 
nealkoholické nápoje, tradičné biele a 
červené víno, čapované pivo) • vybra-
né nápoje v bare pri bazéne v čase od 
9:00 do 23:00 hod. (perlivá a neperlivá 
voda, čapované nealkoholické nápo-
je, americká káva, tradičné talianske 
biele a červené víno, čapované pivo, 
vodka, rum, gin) • ľahšie občerstve-
nie podávané v čase od 16:00 do18:00 
hod. • perlivá a neperlivá voda a čapo-
vané nealkoholické nápoje podávané 
v bare na pláži od 10:00 do18:00 hod. • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na plá-
ži • tenisový kurt • celodenné hotelové 
animácie a športový program • detský 
miniklub pre deti od 4-12 rokov • wifi 
pripojenie na recepcii 

Borgo 
di Fiuzzi

tzg
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JADRANSKÉ POBREŽIE

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 trávi-
li príjemné chvíle, nasiakli jej vôňu, 
zamilovali sa do jej chutí a vracali 
sa zas a zas. Čo dodať? 

"Buona vacanza!"  
(peknú dovolenku)

Cesenatico
Torre Pedrera, Viserba 
Viserbella, Riccione, 
Igea Marina, 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. 

Zo starých rybárskych dedín sa dnes stali 
obľúbené moderné prázdninové letoviská. 
Vyhľadávané u turistov sú najmä pre zlaté 
pláže, skvelú gastronómiu, nakupovanie na 
peších zónach, športoviská, kultúrne pod-
ujatia a pre milovníkov prírody ponúkajú 
možnosť prechádzok po okolí a cyklotrasy. V 
prístave Igea Marina sa nachádza Gelso park 
so svojimi 25-hektármi stredomorskej vege-
tácie, vysokými stromami a nádherným ja-
zerom, ktoré nazývajú zelenými pľúcami.

 rozloha 301 336 km22

 počet obyvateľov 60 626 442
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Pesaro, obmývané Jadranským morom 
si vás získa kultúrou a pohostinnosťou 
miestnych obyvateľov. Sedem kilometrov 
dlhá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
obklopená úžasným prostredím ako Národ-
ný park San Bartolo, je ideálna pre rodiny s 
deťmi. Historické centrum mestečka tvoria 
elegantné ulice a počas leta je plné turistov, 
vďaka mnohým kultúrnym udalostiam ako 
sú Rossiniho operný festival a medzinárod-
ný filmový festival.

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 pozornosť výletníkov. Naše strediská sa nachádzajú v strednom 
Taliansku v regióne Emilia Romagna a Marche. 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 Júliou, 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! 

Rimini Pesaro
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 skorých ran-
ných 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 19° 24° 26° 26° 22° 

Múzeum lodí na kanáli v Cesenatico
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J A D R A N

POLOHA » v živom a zároveň historic-
kom letovisku Pesaro • priamo na pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora • do centra je to 10 min. pešo ale-
bo môžete využiť  miestnu hromadnú 
dopravu • za hotelom vedie dlhá prome-
náda plná obchodíkov a kaviarní • len 40 
km od najznámejšieho letoviska na po-
breží - Rimini

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • bar s posedením a TV • reštaurácia 
• vonkajšia terasa s posedením • bazén s 
ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • jacuzzi 
na pláži (za poplatok) • ihrisko pre plážo-
vý volejbal • detské ihrisko • wifi pripo-
jenie pri recepcii (zdarma) • parkovanie 
(obmedzený počet miest)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 

• TV • telefón • trezor • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchovým kútom, 
WC) • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou bufetových stolov • 
obedy a večere (2 druhy 2-chodové-
ho menu, zelenina, ovocie alebo de-
zerty), nápoje (voda, nealko nápoje, 
miestne biele a červené víno, pivo) • 
vybrané lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané od 10:00 
do 22:00 hod. v hotelovom bare 
(voda, nealkoholické nápoje, biele 
a červené víno, pivo, ľadový čaj, káva 
s mliekom, džús, 2 národné likéry) • 
uvítací nápoj pri príchode klientov • 
plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu) 

NÁŠ NÁZOR » k naším tohtoročným 
novinkám, ktoré vám s radosťou po-
núkame, patrí hotel Astoria v stredis-
ku Pesaro. Hotel sa môže pochváliť 
bezprostrednou polohou priamo na 
pláži. Zažijete tu výnimočný pohľad 
na toto rozkvitajúce sa stredisko, 
ktoré je letnými lúčmi a atmosférou 
pravej talianskej dovolenky priam 
nasiaknuté. Hotel ponúka bazén so 
slnečníkmi a terasou na opaľovanie, 
odkiaľ máte priamy prístup na pláž, 
kde môžete aktívne využiť svoj dovo-
lenkový čas. Okrem rôznych športov, 
ktoré pláže ponúkajú, sa nezabúda 
ani na našich najmenších návštev-
níkov, ktorí sa tu rozhodne nudiť 
nebudú.
www.hotelastoriapesaro.com

Astoria SSS

HOTEL

Cenník > 374

Pesaro

od 408 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 816 €

tug
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POLOHA » stredisko Torre Pedrera • 10 
km centrum Rimini • San Marino je vzdia-
lené približne 30 min. jazdy autom • 20 
m od širokej piesočnatej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora s možnosťou rôz-
nych aktivít pre deti i dospelých  

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » pri príchode do hotela 
vás privíta 24 hod. recepcia s posede-
ním • hotelová reštaurácia s výhľadom na 
more • hotelový bar • wifi (zdarma) •  vý-
ťah • parkovanie pre hostí pri hoteli zdar-
ma (obmedzený počet miest)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové klimatizova-
né izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• TV • trezor • telefón • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchovacím kú-
tom a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo 
terasa • mini chladnička (na vyžiadanie za 
poplatok hradený na mieste)  

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » jednoduché raňaj-
ky formou bufetu • servírované obedy 
a večere (výber z 2 druhov 2-chodo-
vého menu, zelenina, ovocie alebo 
dezert) • počas obeda a večere vybra-
né alkoholické (miestne víno a pivo) 
a nealkoholické nápoje (kola, džús, 
voda) • v hotelovom bare od 10:00 do 
22:00 hod. vybrané alkoholické a ne-
alkoholické nápoje: voda, kola, džús, 
káva, miestne víno, pivo a iné alkoho-
lické nápoje určené hotelom (naprí-
klad gin, vodka a whisky) • plážový 
servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu)

NÁŠ NÁZOR » do ponuky sme tento 
rok zaradili hotel Paradise, ktorý je 
vďaka svojej polohe pýchou prome-
nády v Torre Pedrera. Je obkolesený 
množstvom obchodíkov, reštaurácií 
a kaviarní. Výhodou je najmä bez-
prostredná blízkosť pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora, kde zažijete 
neopakovateľné zážitky v podobe 
rôznych plážových aktivít a vodných 
športov. Atmosféru Rimín môžete 
nasávať tak potulkami po okolitých 
uličkách, ako aj výhľadom na neko-
nečnú piesočnatú pláž plnú pestro-
farebných slnečníkov. Pre aktívnych 
dovolenkárov odporúčame navštíviť 
aj centrum Rimín, či štát San Marino.

www.paradiserimini.it

Cenník > 373

Paradise SSS

HOTEL

Torre Pedrera
od 320 €  |2 dospelí + 2 deti do 12rokov od 640 €

tuh
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POLOHA » stredisko Cesenatico • iba 
120 m od piesočnatej pláže • v okolí ob-
chodíky, kaviarne • 4 km vodný park Atlan-
tica • 10 km mesto Cervia • 20 km Rimini 
(pravidelná doprava) • cca 30 km Ravenna

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• TV kútik • reštaurácia • lobby bar • vonkaj-
šie posedenie • wifi pripojenie pri recepcii 
(zdarma) • parkovanie v priľahlých uličkách 
zdarma resp. 100 m parkovanie za popla-
tok (bez možnosti rezervácie vopred) • bazé-
nový komplex na pláži • plážový volejbal • 
vypožičanie bicyklov v hoteli (zdarma)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia • 
TV • telefón • vlastné sociálne zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC) • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bu-
fetu • obedy a večere formou bufetu 
(prvý chod, šalát, dezerty, druhý chod 
je servírovaný) s nápojmi (voda, neal-
koholické nápoje, víno, pivo) • vybrané 
alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v čase od 10:00 do 22:00 hod. 
v hotelovom bare: voda, nealkoho-
lické nápoje, miestne biele a červené 
víno, pivo, ľadový čaj, káva s mliekom, 
dva národné likéry • plážový servis v 
cene 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu • 
neobmedzený vstup do fantastických 
bazénov na pláži so šmykľavkou, to-
boganom a nafukovacími hradmi pre 
deti (Bagno Marconi, Diamanti Beach 
Village)

NÁŠ NÁZOR » ak hľadáte hotel do-
stupný autom a s ponukou toboga-
nov, upriamte prosím vašu pozornosť 
na hotel Palace. Leží v obľúbenej čas-
ti 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 nafukovacie hrady pre 
malých dovolenkárov s množstvom 
energie. Táto ponuka s možnosťou 
ubytovania jedného dieťaťa zdarma 
až do 12 rokov je na trhu jedineč-
ná a my veríme, že si z dovolenky 
v sympatickom stredisku Cesenatico 
odnesiete iba tie najfarebnejšie letné 
zážitky!
www.hotelpalace.it

Palace SSSs

HOTEL

Cenník > 373

Cesenatico

od 402 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 804 €

tug
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POLOHA » stredisko Bellaria • 70 m 
od pláže • 150 m hotelová pláž • 500 m 
od centra strediska • 16 km od centra 
mesta Rimini  

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • TV miestnosť 
• výťahy • reštaurácia • terasa s posede-
ním • bazén s ležadlami (zdarma) • bar pri 
bazéne • wifi (zdarma) • internetový kú-
tik (za poplatok) • kuchynka pre bábätká 
(mikrovlnka, ohrievač na fľaše, chladnička) 
• 200 m parkovisko (zdarma) • vypožiča-
nie bicyklov v hoteli (zdarma) • hotelo-
vé animácie a hudobné večery so živou 
hudbou

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 
• trezor • TV • telefón • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC) • su-
šič na vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusi-
ve light  

ALL INCLUSIVE LIGHT» raňajky for-
mou bufetu • obedy a večere formou 
bufetu so show cooking • počas ve-
čere aj pizza • počas obeda a večere 
neobmedzené nápoje (voda, miest-
ne biele a červené víno, nealkoholic-
ké nápoje), zmrzlina • all inclusive bar 
10:00 - 24:00 hod. s nápojmi: káva, 
kapučíno, čaj, voda, nealkoholické 
nápoje • plážový servis v cene (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu)

BONUS » obdržíte darčekovú plážovú 
tašku a dve fľaše na izbu, do ktorých je 
možné čapovať si nealko nápoje a brať si 
ich so sebou (napr. na pláž) • zapožičanie 
dvoch plážových osušiek na izbu zdarma

NÁŠ NÁZOR » jedinečný koncept all 
inclusive hotela Angelini s výbornou 
stravou vám jednoznačne vytvorí do-
konalý základ ideálnej dovolenky! Hotel 
disponuje bazénom, profesionálnym 
animačným programom, parkoviskom 
a o dobrú úroveň poskytovaných slu-
žieb sa stará šikovný personál. Musíme 
vyzdvihnúť najmä bohatú a chutnú 
stravu, podávanú formou bufetových 
stolov, ako i nápojový koncept all in-
clusive s možnosťou čapovať si nápoje 
a brať si ich so sebou mimo hotela na 
pláž spolu so zapožičanými plážovými 
osuškami. K dokonalosti pripočítajte 
štipku aktívneho oddychu: bicykle zdar-
ma. Naozaj ideálne!

www.hotelangelini.com

Cenník > 374

Club Hotel  Angel ini SSSS

HOTEL

Bellaria
od 456€  | 2 dospelí + 1dieťa do 9 rokov od 912 €

tug
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J A D R A NBellaria - Igea Marina

Giamaica SSS

HOTEL

Doge SSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » prinášame vám ďalšiu no-
vinku v ponuke rodinných hotelov, ktorý 
sa nachádza v oblasti Viserba di Rimini len 
štyri kilomentre od centra Rimín. Vďaka 
svojej polohe, rozľahlej piesočnatej pláži a 
výhodnej cene patrí hotel medzi jeden z 
najžiadanejších v oblasti.   

www.hotelgiamaica.com

POLOHA » Viserba di Rimini • 170 m od piesočnatej 
pláže • neďaleko živej promenády s obchodíkmi

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • vonkajšia te-
rasa s posedením • wifi pripojenie (za poplatok) • mož-
nosť zarezervovať si parkovacie miesto (za poplatok) 
hradený na mieste

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky pre 1-2 osoby • vlastné hygienické zariadenie 
(sprchový kút, WC) • telefón • klimatizácia •  TV • trezor • 
sušič vlasov • balkón alebo terasa • plážový servis v 
cene (1 slnečník a 2 ležadlá na izbu) 

STRAVOVANIE » formou polpenzie • raňajky ser-
vírované k stolu,  servírované večere pozostávajúce z 
3-chodového menu, ovocie alebo dezert • k večeri ½ l 
vody a ¼ l vína na osobu

POLOHA » Bellaria - Igea Marina • 70 m od pláže 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • bar • wifi (zdar-
ma) • terasa s posedením • parkovanie (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
pre 1-2 osoby • klimatizácia •  kúpeľňa so sprchou, WC • 
sušič na vlasy • TV • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu, obedy 
a večere výber z 2 menu, zeleninový bufet • k obe-
du a k večeri  ½ l vody a ¼ l vína na osobu • vybrané 
nápoje v bare od 11:00 do 21:00 hod. (voda, káva, 
nealkoholické nápoje, pivo a víno) • plážový servis 
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Cenník > 372

Cenník > 373

od 259 €
od 306 €

Viserba

NÁŠ NÁZOR » tohtoročnou novinkou v 
stredisku Igea Marina je príjemy hotel Doge. 
Udržiavaný hotel vám ponúka príjemnú 
dovolenku v kľudnom letovisku za výbornú 
cenu. Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora a s hracou zónou pre 
deti je vhodná pre rodiny s deťmi. 
www.dogehotel.it

tuh

tug
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Marina Centro

NÁŠ NÁZOR » rodinne vedený hotel 
Vannucci pozostáva z dvoch susediacich 
budov. Ponúka ubytovanie v moderne 
zariadených izbách. Leží v časti Marina 
Centro, v blízkosti centra Rimín. Novinkou 
je tzv. open bar s neobmedzenou konzu-
máciou nápojov v hotelovom bare. 
www.hotelvannuccirimini.it

NÁŠ NÁZOR » príjemný rodinný hotel, 
ktorý sa nachádza neďaleko od pláže, v le-
tovisku Viserba di Rimini. Výhodná ponuka 
najmä pre rodiny s 2 deťmi kvôli blízkej 
pláži a all inclusive nápojom. Priamo pred 
hotelom sa tiahne dlhá ulica s promená-
dou a s množstvom obchodíkov. 

www.hotelrosenuove.com

POLOHA » Viserba di Rimini • 30 m od pláže 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 
bar • výťah • parkovanie v priľahlých uličkách • wifi pripo-
jenie (zdarma)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s 1-2 prístelkami • kli-
matizácia • trezor • TV • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa s WC a sprchou) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obedy 
a večere s možnosťou výberu z 2 druhov 3-chodové-
ho menu, počas jedla ¼ l vody a vína • malé poobed-
ňajšie občerstvenie • vybrané nápoje v bare v čase 
10:00-21:00 hod (voda, miestne víno a pivo, neal-
koholické nápoje, káva, čaj) • plážový servis v cene 
(2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) 

POLOHA » Rimini Marina Centro • 180 m od pláže

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • terasa • wifi pri re-
cepcii (za poplatok) • malý bazén • fitness

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky pre 1-2 osoby • klimatizácia • trezor • TV • telefón 
• chladnička na vyžiadanie (za poplatok)  • kúpeľňa so spr-
chovým kútom, WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • 
na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu v cene

STRAVOVANIE » polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • k večeri ½ l vody a ¼ l vína na osobu (nealko pre 
deti) • vybrané nápoje v bare 11:30-13:30 a 15:00-18:00 
hod (voda, nealkoholické nápoje, víno, pivo a iný alkohol)

Cenník > 373

Vannucci SSS

HOTEL

Cenník > 373

od 388 €

Viserba

od 320 €

Rose Nuove SSS

HOTEL

tuh

tug
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Si lv ia SSs 

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » prinášame vám menší ro-
dinný hotel Silvia, ktorý nájdete v pokojnej 
časti strediska Viserbella. Je vyhľadávaný 
vďaka blízkej dostupnosti na piesočnatú 
pláž s pozvoľným vstupom do mora a v 
jeho blízkosti sa nachádza množstvo akti-
vít pre rodiny s deťmi. 

www.hotelsilviarimini.com

POLOHA » Viserbella • 80 m od pláže 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » recepcia •  reštaurácia • bar • hotelové 
posedenie • wifi v spoločných priestoroch (zdarma) • 
parkovanie pri hoteli zdarma (obmedzený počet miest)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou prístel-
ky pre 1-2 osoby • WC a sprcha • klimatizácia • trezor • 
TV • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obe-
dy a večere servírované formou 2-chodového 
menu, ovocie alebo dezert • počas obeda a večere 
½ l vody a ¼ l miestneho vína na osobu • v čase 
od 11:00 do 21:00 hod. nápoje v hotelovom bare 
(voda, nealko, káva, víno, pivo) • plážový servis 
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu) 

POLOHA » v Riccione • piesočnatá pláž 80 m

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » • reštaurácia • bar • wifi (zdarma) • pár 
parkovacích miest zdarma (bez rezervácie vopred)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 
prísteliek • klimatizácia • TV • kúpeľňa so sprchou a WC           
• na pláži 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu v cene

STRAVOVANIE » plná penzia • raňajky formou bu-
fetu, servírované obedy a večere, výber z 2 druhov 
2-chodového menu, ½ l vody, ¼ l  vína,  ¼ piva alebo 
nelkoholický nápoj na osobu počas obedov a večerí

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

Cenník > 372

Cenník > 372

od 300 €
od 300 €

Viserbella

NÁŠ NÁZOR » už pri vstupe do hotela si 
vás svojim úsmevom získa jeho milý maji-
teľ. No o kvalitných službách sa presvedčíte 
i v reštaurácii, kde vám s láskou pripraví rôzne 
špeciality. Obchodíky a bary máte na skok, 
k tomu využijete vstup do aquaparku zdar-
ma. 

www.hotelnapoleonriccione.it

Napoleon SSs

HOTEL

vstup do aquaparku zdarma

Riccione

tug

tug
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 rozloha 316 km2

 počet obyvateľov 425 000

 hlavné mesto Valletta

 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.
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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. Našou skve-
lou novinkou je ostrov Comino, ktorý 
patrí do súostrovia Malta. Ostrovček je 
vyhlásený ako vtáčia a prírodná rezervá-
cia. Je tiež známy najmä svojou Modrou 
lagúnou a jaskynnými útvarmi.

Comino

Tisíce turistov z celého sveta sem lákajú vzrušujúce pobrežné 
scenérie – krásne pláže, pôsobivé útesy s jaskyňami 

a pestrými podmorskými záhradami, úchvatne čisté 
priezračné more, kvalitný hotelový servis, ale aj mimoriadne 

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 sprevádza 
na každom kroku – pôsobivé kultúrne pamiatky, veľkolepé 

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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NÁŠ NÁZOR » Ramla Bay Resort je 
výnimočným letným sídlom, kto-
ré dávame do pozornosti aj tým 
náročnejším klientom. Prvotried-
ne služby tohto hotela pocítite 
od prvej chvíle vašej dovolenky. 
Príjemné pohodlie a komfort ho-
telového areálu sa v ňom vzácne 
spájajú s výhodnou polohou pria-
mo na pláži s miernym vstupom 
do mora. Ramla Bay je skutočne 
jedinečným miestom, ktoré ponú-
ka aj množstvo nezabudnuteľných 
vizuálnych zážitkov. V jeho areáli si 
pripadáte ako na Bali. Práve touto 
exotickou krajinou sa nechali inšpi-
rovať architekti hotela. 

www.ramlabayresort.com

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

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Ramla Bay Resort SSSSS

HOTEL

Cenník > 378

Marfa

od 701 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 9 rokov od 1.501€
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealkoholické, miestne alkoholické a 
vybrané značkové alkoholické nápo-
je nápoje počas dňa • bohatá ponu-
ka miešaných drinkov • ľahké studené 
a teplé občerstvenie vo vybraných ho-
dinách počas dňa (snack, toasty, sen-
dviče) • čaj, káva, koláče, sladké pečivo 
• v cene all inclusive jedenkrát počas 
pobytu lodný výlet na ostrov Comino • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na plá-
ži zdarma • zdarma vstup do suchej 
a parnej sauny (len pre dospelé osoby) 
• vodné bicykle a kanoe • profesionál-
ne hotelové animácie pre deti i do-
spelých •  miniklub pre deti od 4 do 12 
rokov • transfer do letoviska Mellieha 
(každý deň okrem nedele a sviatkov)

tuh

https://koala.sk/dovolenka/malta/ramla-bay-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » zažite bezstarostnú 
dovolenku v mimoriadne obľúbe-
nom hoteli, ktorý ponúka svojim 
návštevníkom komfortné ubytova-
nie, vysoko kvalitné služby, bohatý 
medzinárodný animačný program 
a výhodnú polohu pri najkrajšej 
a najväčšej piesočnatej pláži ostro-
va Malta. Nechajte sa rozmaznať 
masážami, wellnessom či turec-
kým kúpeľom, ktorý osvieži telo 
i ducha. Prvotriedne ultra all inclu-
sive služby, nadpriemerná starostli-
vosť zo strany personálu či bohatý 
program sú atribútmi, ktoré robia 
z tohto hotela jedného z vedúcich 
lídrov v danej oblasti. 

www.seabankhotel.com

POLOHA » moderne zariadený hotel 
sa nachádza cca 30 m od známej pie-
sočnatej pláže Mellieha Bay oddelenej 
len miestnou komunikáciou (ležadlá a sl-
nečníky na pláži za poplatok) • cca 800 
metrov  od historického centra mesteč-
ka 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 • fitness 

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

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek • klimati-
zácia • wifi na izbe zdarma • telefón • sat 
TV • sušič na vlasy • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón s prí-
jemným posedením • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • možnosť izieb s vý-
hľadom 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-
né a nealkoholické nápoje • pivo, víno, 
koktaily •  bohatý snack počas dňa • le-

Seabank SSSSS

HOTEL

Cenník > 379

Mellieha Bay 

od 796 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.691€
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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 
(nutná 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 dovolen-
kového pobytu. Klubová dovolenka je 
zárukou neopakovateľných dovolenko-
vých chvíľ pre deti i dospelých.

tuh

https://koala.sk/dovolenka/malta/seabank/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » už samotný názov 
hotela pozýva hostí do dovolen-
kového raja. Paradise Bay je skve-
lým prázdninovým domovom pre 
rodiny s deťmi a pre klientov, ktorí 
vyhľadávajú oddych. Hotelový are-
ál vám poskytne to pravé útočisko 
pre regeneráciu síl a vy sa na tom-
to mieste budete môcť oddávať 
chvíľam zaslúženého relaxu a po-
hody. To, čo sem dnes priťahuje 
turistov, je vzácna kombinácia pek-
ného, pozvoľne sa zvažujúceho 
pobrežia so skvelými podmienka-
mi pre kúpanie či už na hotelovej 
pláži alebo na vychýrenej pláži 
s jemným pieskom Paradise Beach.  

www.paradise-bay.com

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 známeho le-
toviska Mellieha Bay cca 5 minút jazdy 
autobusom (autobusová zastávka v blíz-
kosti hotela) • hotel sa nachádza v bez-
prostrednej blízkosti vyhľadávaných 
ostrovov Comino a Gozo • 50 m od hote-
la je autobusová zastávka, z ktorej pravi-
delne premávajú spoje do Mellieha Bay, 
Vallety, Sliemy, Bugibby a pod.

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • 2 bary • hlavná hotelo-
vá 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 bazén 
s oddelenou časťou pre najmenších • fit-
ness centrum • sauna, vírivka • teniso-
vý kurt • stolný tenis • biliard • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • 
na pláži profesionálna škola potápania 
Gold Palm pre začiatočníkov i pokroči-
lých • wifi pripojenie na internet na re-
cepcii zdarma

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s výhľadom na more 
s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek • klimatizácia • telefón • TV • rá-
dio • varná kanvica • žehlička a žehliaca 
doska • chladnička • trezor (za poplatok) 

Paradise Bay SSSSs

HOTEL

Cenník > 378

Cirkewwa

od 490 € |  2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1079 €



ko
ala.sk

59

• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou a WC) • sušič na vlasy • priestranný 
balkón s posedením • wifi na izbách (za 
poplatok) 

STRAVOVANIE » polpenzia plus - ra-
ňajky a večere formou švédskych stolov 
s nápojmi • možnosť doobjednania all in-
clusive (za príplatok)

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne nealkoholické a alkoholické 
nápoje podávané v hotelovom režime 
• občerstvenie počas dňa • 1 x za po-
byt minibar naplnený vínom, pivom, 
džúsmi a vodou • medzinárodné ho-
telové animácie pre deti i dospelých 

tug
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MA L TA

POLOHA » priamo na menšej súkrom-
nej hotelovej piesočnatej pláži • cca 5 min. 
chôdze od Modrej lagúny - jednej z naj-
krajších pláži celého maltského súostrovia 
s azúrovou vodou a nádherným bielym 
pieskom • hotel poskytuje lodnú dopravu 
na Malta a Gozo (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotelový komplex sa 
skladá z centrálnej budovy a bungalovov 
• lobby bar s TV • elegantná recepcia • kli-
matizovaná reštaurácia • slnečná terasa • 
obchodík • rozľahlý bazén s morskou vo-
dou • detský bazén • trezor (za poplatok) • 
internetový kútik (za poplatok) • wifi pripo-
jenie je k dispozícii v celom areáli zdarma • 
tenisové kurty • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži zdarma • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok) • živá hudba • 
tenis • možnosť potápania sa (za poplatok) • 

plážové osušky za vratný depozit 

UBYTOVANIE » pohodlne zariadené 
2-lôžkové izby v hlavnej budove s možnos-
ťou jednej prístelky • klimatizácia • telefón • 
malá chladnička • balkón s príjemným po-
sedením • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou resp. vaňou a WC) • sat TV • sušič 
na vlasy 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky a 
večere formou švédskych stolov, možnosť 
doobjednania si all inclusive (za príplatok)

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • počas dňa podávané vybra-
né alkoholické a nealkoholické nápoje 
vo vyhradených hodinách (káva, čaj, 
džúsy, soft nápoje, víno, pivo, aperitívy, 
likéry, koktaily) • ľahké občerstvenie po-
čas dňa • zmrzlina • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zdarma • wifi

NÁŠ NÁZOR » najväčším lákadlom 
našej tohtoročnej novinky - hote-
la Comino - je jeho skvelá poloha. 
Leží na najpôvabnejšom ostrove 
maltského súostrovia. Celý ostrov 
Comino je chránenou prírodnou 
rezerváciou, kedysi to bol úkryt 
pirátov, dnes je to letovisko slnka-
-chtivých turistov. Jeho najväčšou 
atrakciou je Modrá lagúna - foto-
genický záliv s bielym pieskom a 
čistou azúrovou vodou. Hotel svoj-
im hosťom poskytuje krásne výhľa-
dy, súkromné pláže, krištáľovo čisté 
more, bazény a príjemný personál 
vám zabezpečí nezabudnuteľnú 
dovolenku.

www.cominohotel.com

Cenník > 378

Comino SSSS

HOTEL

ostrov Comino

od 531€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1161 €

tug
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POLOHA » priamo na brehu mora 
v blízkosti dlhej známej piesočnatej pláže 
Mellieha 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-
zostáva z viacerých ubytovacích častí 
zasadených do exotickej záhrady • štý-
lovo zariadená vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • kaviareň s bufetom • loun-
ge bar • nočný klub • priestranná reštaurá-
cia s terasou • obchodík so suvenírmi • bar 
na terase • 2 bazénové areály nachádzajú-
ce sa na obidvoch stranách hotela: 2 veľ-
ké vonkajšie bazény a 2 detské bazény • 
detské ihrisko • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na súkromnej hotelovej piesočna-
tej 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 » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • bohatý vý-
ber predjedál, hlavných jedál a de-
zertov • počas celého dňa podávané 
vybrané alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje • snack počas dňa • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a na hotelo-
vej pláži zdarma • medzinárodné ho-
telové animačné programy pre deti i 
dospelých 

NÁŠ NÁZOR » vynovený hotel so 
skvelou polohou na najznámej-
šej piesočnatej pláži Mellieha Bay, 
v blízkosti ostrovov Comino a Gozo, 
je ideálnym miestom pre dovo-
lenkárov hľadajúcich pokoj a relax. 
Rovnako však uspokojí aj všetkých 
tých, ktorí túžia po zábave. Stráviť 
pobyt v hoteli Mellieha Bay zname-
ná viac ako len príjemne si oddých-
nuť. Jeho komplexné vybavenie, 
kvalitné služby, zrekonštruované 
izby, nádherné prírodné zázemie 
so súkromnou plážou, all inclusi-
ve služby a v neposlednom rade 
starostlivosť hotelového personálu, 
vytvárajú predpoklady pre skutoč-
ne nezabudnuteľnú dovolenku.

www.melliehabayhotel.com

Cenník > 379

Mel l ieha Bay SSSSS

HOTEL

Mellieha Bay
od 748€ | 2 dospelí + 1dieťa do 12 rokov od 1.595€

tug
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ŠPANIELSKO

 Costa del Maresme patrí medzi obľúbe-
né dovolenkové miesta milovníkov čistého 
mora, krásnych piesočných pláží 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 láka krásnymi prírodnými 
scenériami a výnimočnou stredo-
morskou atmosférou. Krajina ležia-
ca na pobreží Stredozemného mora 
a jedna z najobľúbenejších turistic-
kých destinácií. Krajina bohatej his-
tórie, nádherných pláží, krásnych 
žien, Realu Madrid a FC Barcelona. Je 
to časť sveta, ktorá môže svojim náv-
števníkom ponúknuť naozaj všetko 
a k tomu stovky kilometrov pobrežia 
s prekrásnymi piesočnatými plážami.

 rozloha 505 000 km2

 počet obyvateľov 45 117 000

 hlavné mesto Madrid

 mena euro
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Španielsko, krajina romantických ostrovov, nespočetných 
historických pamiatkok, zábavy v rytme flamenca a bohatej 

gastronómie. Unikátna krajina plná kontrastov, ktorá tvorí 
spojivo medzi Európou a Afrikou a kombinuje európske 

tradície s maurskou kultúrou, krajina, kde tradičné katedrály 
susedia s modernou architektúrou, charakterizuje jedinečná 

vyváženosť starého s novým. Aj tento rok vám prinášame 
možnosť cestovať do tejto magickej destinácie a využiť 

pohostinnosť najžiadanejších častí východného pobrežia 
Costa del Maresme a Costa Dorada, ktoré ponúkajú kilometre 

prekrásnych piesočnatých pláží, kúpanie v čistom blankytnom 
mori, ale aj športové a plážové aktivity, výlety za kultúrou 

i bohatý nočný život. Cestujte s nami do Španielska a budete 
môcť ochutnať typickú paellu, zatancovať si flamenco 

s pravými španielskymi tanečnicami, či vychutnávať atmosféru 
jedinečnej Barcelony. Z našej ponuky si určite vyberie každý 

z vás. Želáme vám veľa nezabudnuteľných zážitkov. 

Qué viva Espaňa! Olé!

 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

Bazilika Sagrada Familia | Barcelona
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Š P A N I E L S K O

NÁŠ NÁZOR » dokonalé spojenie 
relaxu, zábavy a športu nájdete 
v hoteli Palas Pineda, v mestečku 
La Pineda, ktorý je vyhľadávaným 
cieľom mnohých dovolenkárov 
najmä pre svoju krásnu rozľahlú 
pláž s jemným pieskom, obklo-
pená zelenými borovicami. Je 
len na vás, či si zvolíte oddych pri 
brehoch mora alebo v hotelovej 
záhrade pri bazéne s osviežujúcim 
nápojom v ruke. Nechajte sa uniesť 
miestnym španielskym tempera-
mentom, zažite príjemné večerné 
prechádzky po letovisku, zastavte 
sa na miestne tapas a započúvajte 
sa do rytmickej hudby. 

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 bicyk-
lov • približne 3 km od hotela sa nachá-
dza obľúbené stredisko Salou • 95 km 
od letiska v Barcelone • cca 5 km popu-
lárny zábavný tematický park PortAven-
tura, jeden z najväčších v Európe • 500 m 
od aquaparku Aquopolis • 12 km od his-
torického 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 v spoločných priestoroch • hotelový 
animačný program pre deti i dospelých 
• stolný tenis • šípky • terasa so slnečník-
mi, ležadlami a hojdacími sieťami pri ba-
zéne • plážové osušky (za poplatok) • Spa 
a Wellness centrum s vnútorným bazé-
nom s hydromasážou, jacuzzi a saunou 
(za poplatok) • tenisový kurt (za poplatok) 
• menšie fitness • minigolf • detské ihrisko 

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 
prísteliek vhodné až pre 4 dospelé osoby • 
TV/SAT • trezor (za poplatok) • klimatizácia 
• vlastné príslušenstvo (kúpelňa so sprchou 
alebo vaňou, WC) • sušič na vlasy • wifi  • 
balkón alebo terasa s posedením

Palas Pineda SSSSS

HOTEL

Cenník > 377

La Pineda

od 510 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1286€
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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, whisky, 
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

tu
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Š P A N I E L S K O

NÁŠ NÁZOR » luxusný Salou Park 
Resort sa môže pochváliť so štý-
lovo zariadenými izbami a veľkým 
bazénovým 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 pestré možnosti 
ako si užiť aktívnu dovolenku. Využiť 
môžete športové atrakcie na zla-
tistej pláži, adrenalín vám zaiste 
zvýši návšteva známeho zábavné-
ho parku PortAventura a vyznávači 
histórie ocenia 15 minút vzdialené 
historické mesto Tarragona. 

www.saloupark.com

POLOHA » 10 minút od rušného cen-
tra strediska Salou • prekrásna udržiava-
ná pláž je vzdialená len cez pobrežnú 
promenádu • v blízkosti obchodíkov, 
reštaurácií, barov, nočných klubov • naj-
rozsiahlejší zábavný a vodný svet v južnej 
Európe - PortAventura je vzdialený len 2,5 
km • 97 km od letiska v Barcelone

OFICIÁLNA TRIEDA » ***/****

VYBAVENIE » rezort patrí do siete ho-
telov 4R Hotels • priestranná vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia pre klientov ho-
tela Salou Park Resort I 4* • reštaurácia 
pre klientov hotela Salou Park Resort II 
3* • vysokokvalitné služby a spoločen-
ské priestory hotela spoločné pre klientov 
oboch častí: gastrobar • piano bar • 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) • detské ihrisko • miniklub • inter-
netový kútik (za poplatok) • wifi v spoloč-
ných priestoroch • luxusne zariadené Spa 
& Wellness centrum (za poplatok) • fitness 
centrum • hotelový animačný program 
pre deti i dospelých • vnútorný bazén

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

Salou Park Resort SSSS /  SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 376, 377

Salou

od 371€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 890 €
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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, whisky, 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*

Salou 
Park

tzg
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NÁŠ NÁZOR » príjemný hotel Mi-
ramar Calafell môže byť na svoju 
polohu právom hrdý. Nachádza sa 
totiž v centre turistickej zóny leto-
viska Calafell, pri promenáde lemo-
vanej nespočetnými obchodíkmi, 
reštauráciami, kaviarňami či zábav-
nými podnikmi, v bezprostrednej 
blízkosti prekrásnej dlhej piesoč-
natej pláže. Tento 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, 
vkusným izbám alebo vynikajúcej 
kuchyni.  

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, lemo-
vaná palmami, tiahnúca sa pozdĺž celým 
letoviskom • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) • v centre letoviska Calafell 
• v blízkosti hotela sa nachádzajú bary, 
zábavné podniky, reštaurácie, kaviarne 
a obchodíky so suvenírmi • v okolí ná-
kupné možnosti • 60 km od hlavného 
mesta Katalánska - Barcelony

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotelová lobby s recep-
ciou • reštaurácia s výhľadom na pláž •  à 
la carte reštaurácia s vonkajšou terasou 
a výhľadom na pláž a more (za poplatok) 
• all inclusive snack bar s priestrannou 
terasou s posedením • hotelový beach 

bar s prekrásnym výhľadom na more 
(za poplatok) • bazén s terasou na slnenie 
s ležadlami • wifi pripojenie na internet 
v spoločných priestoroch • TV miestnosť 
• hotelový animačný program pre deti 
i dospelých • rôzne vodné športy a atrak-
cie na pláži (za poplatok) • v stredisku Ca-
lafell možnosť bohatého športového a 
kultúrneho vyžitia

UBYTOVANIE » útulne a pohodlne 
zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej, resp. dvoch prísteliek • možnosť 
zrekonštruovaných izieb typu superior 
(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 (k dis-
pozícii za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

Miramar Calafel l SSSS

HOTEL

Cenník > 377

Calafell

od 384€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 916 €
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných nápojov •  káva, čaj, 
malinovky, džúsy, voda, červené, ru-
žové a biele miestne víno, čapované 
miestne pivo • neskoré kontinentálne 
raňajky: čaj, káva, šunka, maslo, peči-
vo, džús • počas dňa k dispozícii v ho-
telovom snack bare vybrané lokálne 
alkoholické nápoje: čapované pivo, 
víno, gin, vodka, whisky, brandy, ver-
muth, vybrané miešané nápoje - kok-
taily, sangria a nealkoholické nápoje: 
voda, džúsy, malinovky, káva, čaj • vo 
vyhradených hodinách servírované 
rôzne snacky, napr. hot dog, pizza, hra-
nolky, chipsy, sendviče, toasty,  koláči-
ky • zmrzlina

tzg
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Š P A N I E L S K O

NÁŠ NÁZOR » teplé stredomorské 
podnebie, perfektný hotel s výbor-
nými službami a veľký výber aktivít. 
Táto kombinácia je skvelou voľbou 
pre vašu letnú dovolenku a nájdete 
ju práve v hoteli Mercury, ktorý leží 
len na skok od piesočnatej pláže 
ponúkajúcej rôzne dovolenkové 
vyžitie. Kým z atraktívneho a nápa-
ditého plážového detského klubu 
bude znieť smiech, vy si môžete pri 
blankytnom mori nerušene vychut-
návať horúce slnečné lúče alebo si 
vyskúšať windsurfing či kajaky. Pri 
hoteli tiež nájdete úžasnú časť Mer-
cury Village s reštauráciou, cukrár-
ňou a obchodmi. 

www.hotelmercury.com

POLOHA » neďaleko piesočnatej pláže 
v letovisku Santa Susanna (100 m) v prí-
jemnej časti Costa del Maresme, ktorá 
ponúka rôzne možnosti aktívneho vy-
žitia • 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 Lloret de 
Mar • 35 km od mesta Gerona • len 75 km 
od letiska v meste Barcelona • v centre 
môžete zažiť neopakovateľnú atmosféru 
španielskeho temperamentu v niekto-
rom z barov, nočných klubov či reštau-
rácií • v blízkosti hotela nájdete vodný 
svet Marineland s aquaparkom a s mož-
nosťou vidieť delfíniu šou • adrenalín 
si môžete užiť v dobrodružnom parku 
napr.  jazdou na štvorkolkách, či lezením 
po opičej dráhe

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • vonkajší bazén s tera-
sou s ležadlami a slnečníkmi • detský kútik 
s animačným programom • konferenčná 
miestnosť • panoramatický výťah • hlav-
ná reštaurácia • kaviareň s barom • bar pri 
bazéne • tanečná sála so živými vystúpe-
niami (vo vybraných dňoch) • fitness • wifi 
v lobby • TV miestnosť • obchod • herňa • 
biliard • časť Mercury Village s obchodíkmi, 
reštauráciou, ihriskom, cukrárňou a tera-
sou • Mini Beach Club na pláži ponúkajúci 
atrakcie pre deti od 4 do 12 rokov (v me-
siacoch júl/august, za poplatok) 

UBYTOVANIE » vkusné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek, urče-
né až pre 4 dospelé osoby • klimatizácia 
• satelitná TV • telefón • trezor (za popla-
tok) • chladnička/minibar (na vyžiadanie za 

Mercury SSSS

HOTEL

Cenník > 377

Santa Susanna

od 384 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 995 €
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poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchou a WC) • sušič na vlasy 
• balkón • wifi (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov • nesko-
ré kontinentálne raňajky • vybrané 
miestne alkoholické nápoje: bran-
dy, gin, vodka, whisky, miestne likéry 
pivo, víno a nealkoholické nápoje: 
džúsy, malinovky, voda • „koktailový 
deň“ • káva, čaj • poobedňajší snack: 
ako napríklad hranolky, sendviče, 
hamburgery, hot dog, pizza • zmrzlina 
podávaná vo vyhradených hodinách 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne • ani-
mačný program pre deti i dospelých 
v hotelovom režime

tz
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Š P A N I E L S K O

NÁŠ NÁZOR » príjemný a útulný 
hotel v tichšej časti letoviska Pi-
neda de Mar vás presvedčí o po-
vestnej španielskej pohostinnosti. 
V jeho okolí zažijete typickú dovo-
lenkovú atmosféru letných terás 
reštaurácií a barov, kde môžete 
ochutnať domácu paellu alebo 
osviežujúcu sangriu. Na prvý po-
hľad sa zamilujete do nádhernej 
pláže, ktorá v dĺžke 3 km kopíruje 
celé pobrežie letoviska. Nájdete tu 
nekonečné možnosti športových 
aktivít, ktoré vám vyplnia dni plné 
slnka. A nezabudnite využiť ideál-
nu príležitosť na návštevu neďale-
kej Barcelony.   

www.checkinpineda.com

POLOHA » len pár minút chôdze 
od nádhernej piesočnatej pláže v Pineda 
de Mar na pobreží Costa del Maresme • 
nádherná dlhá a široká pláž je kopírova-
ná atraktívnou plážovou promenádou, 
lemovanou palmami, s mnohými barmi, 
reštauráciami, kaviarničkami či obchodík-
mi so suvenírmi • na pláži nájdete viaceré 
centrá vodných športov, kde si môžete 
zakúpiť či zapožičať výbavu na šnorch-
lovanie, windsurfing, vodné bicykle či 
kajaky, parasailing, plážový volejbal • le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
40 km od malebného historického mesta 
Gerona • 65 km od prekrásnej magickej 
Barcelony, (dostupná priamym vlakovým 
spojením - vlakové nástupisko len 500 m 
od hotela), ktorá je hlavným mestom Ka-
talánska a ovplýva jedinečnou neopako-
vateľnou atmosférou

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » príjemná recepcia • 
hlavná reštaurácia • all inclusive bar • 
salónik s pohovkami a biliardom • zre-
novovaná TV miestnosť • dva vonkajšie 
bazény, z toho jeden detský s novými 
šmykľavkami • kompletne zrekonštruova-
ná bazénová časť • slnečná terasa okolo 
bazénov s posedením • ležadlá pri bazé-
ne (zdarma) • výťah • večerný program 
na vonkajšej terase pri bazéne - živá 
hudba, tanečné vystúpenia • wifi pripoje-
nie vo verejných priestoroch 

UBYTOVANIE » pohodlné a útulne 
zariadené 2-lôžkové izby s jednou alebo 
dvomi prístelkami aj pre štyri dospelé 
osoby • možnosť zrekonštruovanej izby 
typu superior (za príplatok)  • klimatizá-
cia • minibar (za poplatok) • terasa/balkón 
• telefón • satelitná TV • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou 
a WC) • trezor (za poplatok)

Checkin Pineda SSSs

HOTEL

Cenník > 376

Pineda de Mar

od 371 € | 2 dospelí + 1dieťa do 13 rokov od 890 €



ko
ala.sk

73

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou chutných 
švédskych stolov • miestne alkoholic-
ké nápoje (brandy, gin, vodka, whis-
ky) •  miestne pivo, víno, koktaily • 
nealkoholické nápoje (voda, džúsy, 
malinovky), koktaily, káva a čaj podá-
vané v hotelovom all inclusive bare • 
"koktailový deň" • snacky počas dňa 
vo vyhradených hodinách - napr. sen-
dviče, pizza, hamburgery, hot dog, 
ovocie, šaláty • zmrzlina (taktiež vo 
vyhradených hodinách) • ležadlá pri 
bazénoch • animačný program v hote-
lovom režime

superior izba

tzg
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MA LO R K A

 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 vzdialenú 
len 10 minút pešo 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. 
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MA LO R K A
Na Baleárskych ostrovoch sa kedysi prelínalo mnoho kultúrnych i politických vplyvov. Vďaka 

bohatej histórii tu zostalo veľa zaujímavých kultúrno-historických pamiatok, ako napríklad kláštor 
v Llucu, malebná dedinka Soller alebo gotická katedrála svetla La Seu v hlavnom meste. Palma 
de Mallorca je kultúrnym a obchodným centrom ostrova s mnohými krásnymi zákutiami. Je tu 

veľa možností zábavy, kultúrnych podujatí a športových centier. Deti budú isto lačné po návšteve 
jedného z početných vodných a zábavných parkov. 

V roku 2018 opätovne prinášame do ponuky už v minulosti obľúbené letoviská: S´Illot na 
východnom pobreží s hotelom Peymar a Calas de Mallorca a v ňom hotel Globales América - oba 

ležiace vo východnej časti ostrova. 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 2018!

 V VI VII VIII IX X 

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

Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Panenská príroda, pokojné prostredie, 
nádherné členité pobrežie a skalnaté 
bralá prerušované zátokami, to je obraz 
východného pobrežia ostrova Malorka, 
konkrétne stredisko Calas de Mallorca. 
Toto miesto si vychutnajú najmä do-
volenkári bažiaci po pokoji, utekajúci z 
rušného prostredia na tichšie, romantic-
ké miesta. Čarovné zátoky ponúkajú vý-
borné možnosti na kúpanie, a to vďaka 
pozvoľnému vstupu do mora hlavne naj-
mladším návštevníkom. Priezračná voda 
kde-tu prezradí prítomnosť malých ry-
biek, jemný zlatistý piesok zasa dokona-

le kontrastuje s modrou hladinou mora 
a dotvára kúzelnú tyrkysovú scenériu. V 
prípade, že si chcete spestriť dovolenko-
vé dni výletmi do okolia, máme pre vás 
niekoľko atraktívnych tipov: nezabud-
nuteľný výlet loďou, návštevu mestečka 
Porto Colom, Dračie jaskyne v Porto Cris-
te či strávenie letných chvíľ i na krásnej 
pláži letoviska Sa Coma. V Calas de Mal-
lorca taktiež nájdete reštaurácie, bary, 
obchodíky, požičovne bicyklov či áut. 
Určite nevynechajte podvečernú pre-
chádzku po pobreží s romantickým po-
sedením pri západe slnka. 

Calas de Mallorca

Katedrála La Seu | Palma de Mallorca
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NÁŠ NÁZOR » ak váhate, kam sa 
vybrať na dovolenku, prinášame 
vám tip - strávte ju na krásnej pláži 
ostrova Malorka v stredisku S´Il-
lot. Rodinný hotel Peymar ponúka 
svojim klientom oddychovú atmo-
sféru, no zároveň vďaka atraktív-
nemu okoliu aj aktívnu dovolenku. 
Prechádzkou popri pláži sa o chvíľu 
dostanete do susedného stredis-
ka Sa Coma, prípadne sa môžete 
zviesť autobusom do rušného 
letoviska Cala Millor. Radi by sme 
vyzdvihli i ponuku chutných jedál 
a nápojov balíka all inclusive. To 
všetko sú výhody, ktoré ocenia naj-
mä rodiny s deťmi.

www.koala.sk

POLOHA » hotel Peymar leží na maleb-
nom východnom pobreží turisticky veľmi 
obľúbeného a navštevovaného ostro-
va Malorka v známom stredisku S‘Illot • 
rozprestiera sa v bezprostrednej blízkosti 
dlhej pláže so svetlým jemným pieskom 
a s pozvoľným vstupom do mora • v 
jeho blízkom okolí sa ponúkajú mnohé 
nákupné možnosti, bary, reštaurácie, ka-
viarne či cukrárne • 500 m od strediska 
Sa Coma s naozaj očarujúcou piesočna-
tou plážou • 4 km od rušnejšieho stredis-
ka Cala Millor s viacerými možnosťami 
zábavného a spoločenského vyžitia • au-
tobusové spojenie, resp. turistický vláčik 
medzi susediacimi strediskami 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • reštaurácia s pestrým výberom 
chutných jedál  • bar • internet (za popla-

tok) • výťah • bazén • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • posedenie na sl-
nečnej terase s výhľadom na blízku pláž 
a more • hotel sa rozprestiera priamo pri 
piesočnatej pláži s veľmi jemným svetlým 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 
• v pešej dostupnosti sa nachádza krásna 
pláž susedného letoviska Sa Coma • sur-
fing, potápanie (za poplatok) • v stredisku 
je možný prenájom bicyklov a ďalšie mož-
nosti spoločenského či športového vyžitia 
pre deti i dospelých

UBYTOVANIE » štandardne, ale vkus-
ne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • možnosť izby s 
priamym či bočným výhľadom na more 
(za príplatok) • klimatizácia • trezor (za 
poplatok) • telefón • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušičom 
vlasov) • balkón alebo terasa

Peymar SSSs

HOTEL

Cenník > 375

S´Illot

od 429 € | 2 dospelí + dieťa do 7 r. od 1144 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých a skutoč-
ne chutných  švédskych stolov vrátane 
vybraných lokálnych nápojov • lokál-
ne nealkoholické a alkoholické ná-
poje podávané v hotelovom bare vo 
vyhradenom čase, a to od 10:00 hod. 
do 23:30 hod. (voda, nealkoholické ná-
poje, víno, pivo, káva, rôzne destiláty) 
• ľahké snacky, koláčiky a zmrzlina vo 
vyhradených, hotelom určených po-
poludňajších hodinách, a to od 15:00 
hod. do 17:00 hod. • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne zdarma

 

tu
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MA LO R K A

NÁŠ NÁZOR » tento hotelový kom-
plex pôsobivý svojou výbornou 
lokalitou sa nachádza neďaleko 
obľúbeného centra mesta Calas 
de Mallorca známeho vskutku 
kúzelnými plážami a priam ro-
mantickými zátokami. Globales 
América je z dôvodu svojej po-
lohy a pestrej a kvalitnej ponuky 
služieb vhodný pre klientov všet-
kých vekových kategórií. Práve 
pre jeho kvalitné služby, profesio-
nálny prístup personálu a nádher-
né okolie hotela i mimo neho tu 
prežijete dovolenku svojich snov 
a určite sa sem budete chcieť 
opäť vrátiť.  

www.hotelesglobales.com

POLOHA » v letovisku Calas de Mallorca 
známom svojimi očarujúcimi zátokami a 
prírodnými scenériami •  piesočnatá pláž s 
pozvoľným vstupom do mora v tesnej blíz-
kosti hotela (ležadlá a slnečníky za poplatok) 
• od letiska Palma de Mallorca je vzdiale-
ný cca 60 km a od samotného hlavného 
mesta 70km (spojenie autobusom) • od 
čarovnej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora a tyrkysovej zátoky 
Cala Domingos len asi 50 m • neďaleko 
sa nachádzajú obchody, bary, kaviarne, 
reštaurácie či autobusová zastávka (spo-
jenie so strediskomi Sa Coma, Calla Millor 
a mestečkom Porto Colom) a stanovisko 
taxíkov

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » komplex sa skladá z 2 
zrekonštruovaných častí • elegantná a 
priestranná vstupná hala s recepciou • 

reštaurácia ponúkajúca jedlá stredomor-
skej kuchyne • spoločenská miestnosť • 
bar Sofia • bar pri bazéne • slnečná tera-
sa s pizzeriou • vonkajšie bazény • bazén 
pre deti • ležadlá a slnečníky pri bazéne • 
detské ihrisko • požičovňa áut • wifi  a in-
ternetový kútik • tenisový kurt • hotelové 
animácie pre deti aj dospelých • vod-
né pólo • petank • stolný tenis • aerobik 
• biliard (za poplatok) • futbal • volejbal • 
minidisco, face painting, rôzne športo-
vé aktivity a hry pre deti • vodné športy na 
pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » renovované a ele-
gantné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • priestranné rodinné izby pre 4 
osoby • balkón alebo terasa s výhľadom 
na more • klimatizácia • minichladnička • 
trezor (za poplatok) • SAT TV • telefón • wifi 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, sušič vlasov, WC)  

Globales América SSSSS

HOTEL

Cenník > 375

Calas de Mallorca 

od 592 € | 2 dospelí + dieťa do 7 r. od 1484 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere vo forme bohatých švédskych 
stolov vrátane vybraných nápojov (k 
raňajkám vybrané nealkoholické ná-
poje, voda, čaj, káva a počas obedov a 
večerí víno a voda) • zmzlina pre deti, 
ľahké občerstvenie, snacky, sendviče, 
hamburgery, hot-dogy či pizza vo vy-
hradenom čase • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (voda, džúsy, 
čapované nealko nápoje, káva, kapu-
číno, čaj, čokoláda, pivo, víno, sangría, 
brandy, whisky, gin, rum, vodka, likér) 
podávané v baroch počas dňa vo  vy-
hradených hodinách (od 10:00 hod. do 
24:00 hod.) • pestré animácie pre deti i 
dospelých počas dňa • večerné progra-
my, shows • športy v hotelom areále 
(napríklad vodné pólo, tenis, futbal, 
volejbal, šípky, petank, stolný tenis)

tu

https://koala.sk/dovolenka/malorka/globales-america/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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B U L H A R S K O

 rozloha 110 993 km2

 počet obyvateľov 7 154 000

 hlavné mesto Sofia

 mena bulharský lev

Najstaršie osídlené mesto v Európe, 
najväčšia výroba oleja z ruží na svete, 
vynálezca digitálnych hodiniek. Toto 
a ešte omnoho viac pochádza prá-
ve z Bulharska. Krajina z východnej 
strany obmývaná Čiernym morom sa 
od roku 681, kedy sa datuje jej vznik, 
vyprofilovala až do dnešnej podoby. 
Stáva sa dovolenkovým rajom vďaka 
čoraz kvalitnejším službám, prijateľ-
nej vzdialenosti, príjemne teplému 
podnebiu a to všetko za výhodné 
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 vyhľa-
dávané najmä náročnou klientelou, kto-
rá preferuje kombináciu lesov a zlatistej 
pláže pred preplnenými letoviskami. Sa-
mozrejme 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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Sme cestovná kancelária so stabilnými a silnými 
bulharskými partnermi, ktorým vďačíme za to, že vám  

môžeme ponúknuť najvychytenejšie letoviská - Slnečné 
pobrežie, ale tiež pokojnejšie strediská ako Sveti 

Vlas, Elenite, Pomorie, či Slovákmi a Čechmi veľmi obľúbené 
Primorsko. I tento rok  sme zaradili exkluzívne Zlaté piesky 

blízko Varny, ktoré sa nám po minulej sezóne osvedčili .

Môžete si vybrať zo širokej ponuky hotelov, ktorých 
kvalitné ubytovanie 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 pravého 
dovolenkového letoviska. Zahraničnou klientelou 

vyhľadávané Zlaté piesky vyznačujúce sa svojím vzťahom 
k zeleni a prírode určite v ničom nezaostávajú.

I tento rok umožníme každému dovolenkárovi vybrať 
si ideálnu kombináciu strediska, hotela, spôsobu 

dopravy a dĺžky pobytu. Sme pripravení plniť vaše sny 
o "bezstarostnej dovolenke za super ceny“. 

 V VI VII VIII IX X 

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 ideál-
nej dovolenke plnej komfortu a zábavy. 
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

Nesebar - Mlyn | Nesebar
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » kde sa kvalitné služ-
by snúbia s krásou? Kde  „malé veci 
znamenajú všetko“? Predsa v hoteli 
DoubleTree zo siete Hilton™. Na vlast-
nej koži budete mať možnosť pocítiť 
všetko čo tento exkluzívny rezort po-
núka. Personál ochotný vždy pomôcť 
a poradiť je azda samozrejmosť. O stu-
pienok vyššie ku dokonalosti vášho 
pobytu prispejú moderne zariadené 
izby so Sweet Dreams® matracmi, 
na ktorých sa vyspíte do ružova. Nároč-
nejšia klientela už pozná Zlaté piesky 
a obľúbila si ich. Vedia totiž, že tu nájdu 
vysokú kvalitu a pokoj v lone chráne-
nej prírody. To všetko s prístupom ku 
širokým, udržiavaným a čistým plážam 
zaliatym bulharským slnkom. 

www.doubletree3.hilton.com

POLOHA » v objatí zeleného parku 
sa nachádza exkluzívne letovisko Zlaté 
piesky • južne cca 300 m od centra • 30 
min transfer z letiska • 20 min od samot-
ného centra Varny s možnosťou náku-
pov, návštevou pamiatok a prístavu, či 
prechádzkou po unikátnom prímorskom 
parku, alebo mestskej promenáde • vo 
Varne sa nachádza i delfinárium, ktoré sa 
môže pýšiť svoujou dlhoročnou tradí-
ciou a skvelou šou • 5 minút od najbliž-
šej pláže (slnečníky a ležadlá za poplatok) • 
súkromná hotelová pláž Nirvana  (slnečník 
a ležadlá zdarma pre all inclusive klientov) 
dostupná hotelovým minibusom 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » hotelový rezort tvoria 2 
hoteli: 4*+ DoubleTree zo siete Hilton a  
4* Helios Spa s vyhľadávanými wellness 
službami • spoločný areál • vstupná hala 

s recepciou • zmenáreň • hlavná reštaurá-
cia • 3 koktail bary • a´la carte reštaurácie 
• 2 vonkajšie bazény s oddelenou časťou 
pre deti a kĺzačkami (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • hotelové animácie • vnútorný 
bazén • wifi • detský klub • multifunkč-
né športové ihrisko • biliard • stolný tenis 
(zdarma) • fitnes (24 hod.  zdarma) • spa 
a wellness centrum (v hoteli Helios) • sauna 
(zdarma) • parkovisko (za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantne a komfort-
ne zariadené 2 - lôžkové izby so Sweet 
Dreams® matracmi a možnosťou prístel-
ky • trezor • klimatizácia • SAT TV • telefón 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou a WC) • žehlička so 
žehliacou doskou • sušič na bielizeň • su-
šič na vlasy • balkón alebo terasa • rodin-
né izby - rozlohou väčšie ako štandardné 
izby bez oddelenej spálne • apartmány 
pozostávajúce z oddelenej spálne a obý-

DoubleTree by Hi lton SSSSs

HOTEL

Cenník > 383

Zlaté piesky

od 202 € | 2 dospelí + 2 deti do 7 rokov od 404 €

apartmán
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vačky s možnosťou 2 prísteliek • apartmá-
ny sú zariadené kuchynským kútikom a  
pultom so stoličkami • výhľad na more (za 
príplatok)

STRAVOVANIE » raňajky podávané for-
mou švédskych stolov • možnosť priplatiť 
si polpenziu alebo all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere podávané formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
počas dňa sú podávané rôzne miest-
ne aj importované alkoholické, ne-
alkoholické a teplé nápoje • ľahšie 
občerstvenie (snack, pizza, koláčiky 
a zmrzlina) počas dňa • 1,5 l fľaša vody 
na izbu denne • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch • detský klub • stolný tenis • 
sauna • slnečníky a ležadlá na hotelo-
vej pláži Nirvana

hotelová pláž Nirvana

tih

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/doubletree-by-hilton/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v unikátnom prostredí 
sa týči pýcha medzi hotelmi v tejto 
lokalite - Helios Spa. Práve grécky boh 
slnka Helios zapožičal svoje meno ho-
telu a ten sa mu za to odvďačuje svoji-
mi božskými službami pre klientov. 
Dovolenkujúci majú na výber z tých 
najlepších dobrôt. Pre našich najmen-
ších sú pripravené hotelové animácie. 
Aktívni dovolenkári si môžu krátiť 
čas pri fitnes, stolnom tenise, alebo 
futbale. A komu leňošenie nepríde 
ako nuda, odporúčame navštíviť pláž. 
Veď Zlaté piesky nemajú svoje meno 
len tak na parádu. Helios Spa si však 
schoval ešte jedno prekvapenie navy-
še. Aphrodite Beauty Spa je jedinečné 
miesto pre zotavovanie ducha i mysle.

www.helios-spa.com

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 pri-
bližne 300 m • cca 20 km od historického 
a prístavného mesta Varna známeho svoj-
imi parkami, promenádami, či kultúrnymi 
pamiatkami • od najbližšej pláže 5 min (sl-
nečníky a ležadlá za poplatok) • na hotelovú 
udržiavanú pláž Nirvana je pre all inclusive 
hostí možnosť využiť autobus, ktorý pre-
máva v pravidelných intervaloch • za náv-
števu určite stojí aj výlet do delfinária vo 
Varne, ktoré sa môže pochváliť svojou už 
viac ako 30 ročnou existenciou

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 Nirvana 
(zdarma) • plážový bar (za poplatok) • wifi 
pripojenie • vnútorný bazén • detské ihris-
ko • biliard • stolný tenis (zdarma) • fitnes 
(24h zdarma) • wellness centrum Aprhodi-
te Beauty Spa • sauna (zdarma) • parkova-
nie (za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantne a komfort-
ne zariadené dvojlôžkové izby s 1 prístel-
kou • rodinné izby bez oddelenej spálne 
s možnosťou 2 prísteliek • apartmány 
pozostávajúce z oddelenej spálne a obý-
vačky s možnosťou až dvoch prísteliek • 

Helios Spa SSSS

HOTEL

Cenník > 385

Zlaté piesky

od 234 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 468 €
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chladnička • klimatizácia • SAT TV • wifi • 
telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na  vlasy •                   
balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere podávané formou bo-
hatých švédskych stolov vrátane nápo-
jov • počas dňa sú podávané miestne aj 
importované alkoholické nápoje, neal-
koholické a teplé nápoje (káva, čaj, ca-
ppuccino) • koláčiky a zmrzlina • ležadlá 
a slnečníky pri bazénoch • detský klub •  
stolný tenis • pre klientov navyše slneč-
níky a ležadlá na pláži Nirvana zdarma 
• 1,5 l minerálnej vody na izbe dopĺňa-
nej denne

hotelová pláž Nirvana

tig

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/helios-spa/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » do našej TOP ponuky 
na Zlatých pieskoch sme opätovne 
zaradili i hotel s krásnym dámskym 
menom, ktoré v gréčtine znamená 
svetlo - Elena. Hotel neostáva my-
tológii ani významu nič dlžný. Izby 
aj interiér sú presvetlené a štýlová 
vstupná hala zaujme už na prvý po-
hľad svojimi nástennými drevenými 
freskami. Pridajme kvalitné služby 
v podobe 24-hodinového koncep-
tu all inclusive, vnútorný a vonkajší 
bazén s poolbarom, to všetko vkus-
ne zasadené do čarokrásnej okolitej 
zelene poskytujúcej dovolenkujúcim 
intimitu. Dostávame sa na úroveň, 
kde slovo oddych naberá úplne nový 
význam. Hotel Elena vás pozýva užiť si 
túto idylku.

www.elenahotel.eu

POLOHA » približne 30 min z letiska vo 
Varne • 250 m od centra letoviska Zlaté 
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 vstupná hala s re-
cepciou a štýlovým posedením • wifi 
na recepcii (zdarma) • trezor (za poplatok) 
• lobby bar • pool bar • hlavná reštaurá-
cia s terasou • udržiavaná záhradka • ba-
zén • detský bazén •  vnútorný vyhrievaný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • výťahy • fínska sauna • masáže 
• fitnes • stolný tenis • hotelové animácie • 
kaderníctvo • parkovisko (za poplatok) 

UBYTOVANIE » komfortne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • izby s orientáciou na 
morskú stranu (za príplatok) • SAT/TV • mi-
nibar • telefón • klimatizácia • vlastná kú-
peľňa 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 švéd-
skych stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 hod. denne 
• ľahšie občerstvenie počas dňa - zmrz-
lina, snacky, káva, čaj • polnočný snack 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne • stol-
ný tenis

Cenník > 386

E lena SSSSs

HOTEL

Zlaté piesky

od 279 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 558 €

tug
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Zlaté piesky

NÁŠ NÁZOR » tento hotel si prebral 
meno zo slovanského jazyka, kde 
Perunika znamená kosatec - obľúbený 
kvet boha Perúna. Vy máte jedinečnú 
možnosť cítiť sa ako bohovia a užiť 
si letné chvíle pri mori v kombinácii 
s listnatou vegetáciou okolitých lesov 
práve v tomto hotely. Útulná hotelo-
vá budova má charakter rodinného 
miesta. Takže sa tu budete cítiť skôr 
ako doma, než na turistami preplne-
nej dovolenke. Odporúčame prechád-
ku po tunajších parkoch a lesíkoch 
za zvukov šumiaceho mora, ktoré je 
vzdialené od hotela len 150 m. Alebo 
si vybehnite na nákupy. Je to také 
jednoduché, stačí vyjsť na ulicu. Hotel 
Perunika je zlatá stredná cesta.

www.perunika.com

POLOHA » na skok od centra nádher-
ného zeleného letoviska Zlaté piesky • 
pláž vzdialená len 150 m - ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) • prome-
náda s obchodíkmi, reštauráciami, barmi 
a nočnými klubmi je situovaná priamo 
pred hotelom • pravidelné spojenie au-
tobusom s obchodným a prístavným uz-
lom - mestom Varna

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » útulná vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • reštaurácia s barom 
• karaoke nočný bar • bazén s oddele-
nou detskou časťou a barom • slnečníky 
a ležadlá na terase pri bazéne (zdarma) • 
udržiavaná hotelová záhrada • sauna • po-
silňovňa (zdarma) • šipky • šach • stolný te-
nis • 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 zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a suši-
čom 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 te-
matické večere (bulharská kuchyňa / 
dary mora) • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje • ľahšie občerstve-
nie vo vyhradených hodinách - snacky, 
káva, čaj • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne • posilňovňa • šipky • šach • detské 
ihrisko

Cenník > 384

Perunika SSSs

HOTEL

od 218 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 436 €
tug
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » nádherný a unikát-
ny dovolenkový raj Sunset Beach 
nás vďaka množstvu vašich po-
chvál presvedčil o tom, že si zaslúži 
byť aj v našej tohtoročnej ponuke 
na poprednom mieste. Tento skvost 
bulharského pobrežia pozostávajúci 
zo šiestich hotelov vás očarí svojim 
dômyselným areálom s prekrásnou 
záhradou a bazénmi, pompéznym 
štýlom a v neposlednom rade aj veľmi 
kvalitnými službami, ktoré určite oce-
nia aj nároční klienti. Nachádza sa pri 
piesočnatej 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.  

www.sunsetresort.bg

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, Sig-
ma, Delta, Eta a susednej 4* časti - hotel 
Sunset Family • elegantne a komfortne 
zariadené 2 - lôžkové apartmány pozostá-
vajúce zo spálne a obývačky s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • apartmány 
sú zariadené: kuchynským kútom so zá-
kladným vybavením - sporák, chladnička 
s mrazničkou, mikrovlnná rúra (za popla-

Sunset Beach SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 386

Pomorie

od 354 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 708 €

Sunset 
Family

Aquapark Sunset
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tok) • jedálenský 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 » 24 hodinový all 
inclusive • raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere podávané formou bo-
hatých a chutných švédskych stolov 
vrátane nápojov • špeciality miest-
nej i medzinárodnej kuchyne • ľahšie 
polnočné občerstvenie • počas dňa sú 
podávané rôzne miestne alkoholické, 
nealkoholické a teplé nápoje • koláči-
ky 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, slnečníky a ležadlá na pláži zdarma

tug

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/sunset-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » tento rozľahlý hote-
lový komplex s pútavou architektú-
rou sa nachádza v čarovnej zátoke 
strediska Elenite. Skladá sa zo šty-
roch samostatne stojacich hotelov 
umiestnených vo vkusnom mo-
dernom areáli, ktorý ponúka svoj-
im hosťom nespočetné množstvo 
nápadov ako stráviť svoju dovolen-
ku čo najpríjemnejšie. Nájdete tu 
jedinečný aquapark Atlantida s rôz-
nymi 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 niektorú 
z množstva rozličných procedúr.

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 • wifi pripojenie • detské 
ihrisko • škola surfovania • bowling cen-
trum • 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-
je (brandy, koňak, vodka, likéry, víno, 
pivo), nealkoholické nápoje a teplé 

Cenník > 386

Royal  Club Victor ia SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Elenite

od 273 € | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 546 €

izba Atrium a Andalusia
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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

tih

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/royal-club-victoria/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » vďaka pozitívnym ohla-
som sme do našej ponuky opäť zaradili 
obľúbený 4* hotel Kotva, ktorý nájdete 
na začiatku populárneho bulharské-
ho letoviska Slnečné pobrežie, kúsok 
od historického mestečka Nesebar. 
Hotel je vzdialený len 200 m od zlatistej 
piesočnatej pláže, kde si vychutnáte 
nielen slniečko a kúpanie, ale tiež bo-
hatú 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 nezabudnuteľné chvíle 
smiechu a radosti malým i veľkým náv-
števníkom, ale aj moderne zariadené 
izby, kvalitné služby a ochotný, usmie-
vavý personál. 

www.kotva-bg.com

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 s terasou • lo-
bby bar so satelitnou TV • Wi Fi pripoje-
nie • koktail bar • dva bazény s oddelenou 
detskou časťou (ležadlá a slnečníky pri ba-
zénoch zdarma) • pirátsky miniaquapark 
s vodným hradom a rôznymi kĺzačkami 
pre deti • internetový kútik • kaderníctvo 
• lekár • obchody • zmenáreň • fitnes cen-
trum • parkovisko (za poplatok) • vodné 
športy na pláži i v rámci letoviska: para-
sailing, paragliding, vodné bicykle, vodné 
lyže, motorové člny, windsurfing, jazda 
na vodnom banáne, rogalo, tobogany, 
jazda na koňoch, tenisové kurty, volejba-
lové, futbalové ihriská, minigolf a ďalšie 
športové aktivity pre dospelých i pre deti

UBYTOVANIE » kompletne zrekon-
štruované, moderne a vkusne zariadené 
2 - lôžkové izby s možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek • rodinné izby s dvomi 

Kotva SSSSs

HOTEL

Cenník > 383

Slnečné pobrežie

od 211 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 422 €
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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 pripla-
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

tug

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/kotva/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » tohtosezónna novinka 
vás uvedie v nemý úžas. V letovisku Sl-
nečné pobrežie priamo na slnkom za-
liatej pláži sa rozprestiera štýlový hotel 
Victoria Palace.  Už svojím honosným 
vstupom vám napovie, že sa jedná o 
to správne miesto pre trávenie skvelej 
dovolenky s nádychom štýlovosti. Na 
širokú pláž pred hotelom sa dosta-
nete cez okrasný most vedúci ponad 
komplex kaskádovitých bazénov. O 
výnimočnosti svedčí i skvelá kuchyňa 
pod vedením dôsledného manažéra, 
takže vaše chuťové poháriky budú mať 
zážitok. V hoteli siete Victoria group 
nesmie chýbať kvalitne zariadené Spa 
a wellness centrum s vnútorným ba-
zénom, skúsenými masérmi, či vírivkou.

www.victoriagroup.bg

POLOHA » v severnej časti vychýreného 
letoviska Slnečné pobrežie, prekypujúceho 
rušným životom v lákavých reštauráciách, 
nočných kluboch a s bohatým výberom 
typických bulharských suvenírov • pria-
mo pri širokej pláži s jemným zlatistým 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá za poplatok) • na pláži sa 
nachádzajú i vyhradené neplatené úseky 
bez ležadiel a slnečníkov • pláž je vhodná 
aj pre deti a neplavcov • od hotela vedie 
promenáda plná obchodíkov a zábavných 
atrakcií až priamo do centra letoviska • pri-
bližne 7 km od historického mestečka Ne-
sebar, kde si môžete sadnúť do príjemnej 
reštaurácie, či vidieť typickú bulharskú kul-
túru a spôsob života v klasických, starých 
drevených domoch • dostupné je miestny-
mi autobusmi, alebo vláčikom

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a príjemným posedením • 3 
reštaurácie (Hollywood, Gondola, Victoria) 
• lobby bar Safari • pool bar Palma • Irish 
bar • Mezzanine bar • vonkajší bazénový 
komplex s oddelenými detskými časťami • 
detské ihrisko • kvalitne vybavené wellness 
a spa centrum • vnútorný bazén • jacuzzi 
• kaderníctvo • kozmetický salón • sauna • 
fitness • wifi na recepcii zdarma •  obcho-
díky • lekár • zmenáreň • parkovisko (za po-
platok)  

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia • telefón • satelitná TV • chlad-
nička • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa s 
posedením • izby s výhľadom na more za 
príplatok

Cenník > 384

Slnečné pobrežie

od 259 € | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 518 €

V ictor ia  Palace SSSSS

HOTEL
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STRAVOVANIE » raňajky podávané for-
mou bohatých švédskych stolov • možnosť 
stravovania all inclusive za príplatok

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere sú podávané formou bohatých 
a lahodných švédskych stolov vráta-
ne nápojov a veľkého výberu dezertov 
• ľahšie občerstvenie podávané počas 
dňa  • zmrzlina, káva, čaj • počas celého 
dňa lokálne nealkoholické aj alkoho-
lické nápoje a miešané drinky podľa 
ponuky hotela • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne • 1x za pobyt večera v a´ la car-
te reštaurácii La Gondola (vyžaduje sa 
rezervácia)

tuh
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NÁŠ NÁZOR » v obľúbenom letovis-
ku Slnečné pobrežie nájdete vyhľa-
dávaný 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. Možnosti, ktorými si môžete 
spestriť a obohatiť vaše dovolenkové 
chvíle relaxu dávkou smiechu a zá-
bavy je nespočet. Ak túžite po doko-
nalom 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 turistami vyhľa-
dávaného strediska Slnečné pobrežie • 
priamo pri piesočnatej pláži s jemným 
zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) 
• približne 5 km od historického mesteč-
ka Nesebar • v blízkosti hotela je plážová 
promenáda plná obchodíkov, reštaurá-
cií a barov

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 • dve reštaurácie • 
lobby bar • Irish bar • Mystic club (s hud-
bou profesionálnych DJ) • pool bar • dva 
bazény s oddelenými detskými časťa-
mi (slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdar-
ma) • menší vnútorný bazén • unikátne 

spa centrum s pestrou ponukou masáží 
a rôznych wellness procedúr • detské ih-
risko • internet klub • kaderníctvo • ma-
nikúra a pedikúra • hotelové obchodíky • 
lekár • zmenáreň • strážené hotelové par-
kovisko (za poplatok) 

UBYTOVANIE » Chaika Resort: Chaika 
Beach a Chaika Arcadia - útulne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • klimatizácia • te-
lefón • satelitná TV • chladnička • vlast-
né hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy 
• trezor (za poplatok) • balkón alebo te-
rasa s posedením • izby s výhľadom na 
more za príplatok

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov s možnosťou polpen-
zie, resp. all inclusive za príplatok

Cenník > 383

Slnečné pobrežie

od 198 € | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 396 €

Chaika Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane nápojov a širokého vý-
beru dezertov • ľahšie občerstvenie 
podávané počas dňa - zmrzlina, káva, 
čaj, zákusky a koláčiky • hotelové bary  
ponúkajú počas dňa lokálne alkoho-
lické nápoje (brandy, koňak, vodku, 
rôzne likéry, biele a červené víno, pivo) 
a nealkoholické nápoje • slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch • zdarma jeden 
voľný vstup do aquaparku Atlanti-
da v hotelovom komplexe Royal Club 
Victoria s toboganmi a šmykľavkami

Chaika Beach

Chaika Arcadia
Chaika Metropol

vstup zdarma

tuh

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/chaika-beach-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » hotel s vynikajúcimi all 
inclusive službami je už po niekoľko 
letných sezón obľúbeným miestom 
trávenia vašich slnečných dovolenko-
vých dní. Vďačí za to aj svojej vynikajú-
cej polohe, ktorá vám umožní zapojiť 
sa do neodolateľného víru životom 
pulzujúceho centra. Nechajte sa bez 
obáv zlákať miestnymi reštauráciami či 
kaviarničkami s príjemným posedením, 
odkiaľ si môžete plnými dúškami vy-
chutnávať pravú atmosféru tohto stre-
diska. Hotel Dunav je známy aj svojim 
kvalitným ubytovaním a moderným 
vybavením izieb, a v neposlednom 
rade i skvelým servisom. Hotelový areál 
dýcha zeleňou ktorá izoluje dovolenká-
rov od hluku a poskytuje tak intimitu v 
relaxácií pri bazéne.

www.hotel-dunav.com

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 • wifi 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

Dunav SSSS

HOTEL

Cenník > 385

Slnečné pobrežie

od 293 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 586 €
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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

tug

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/dunav/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » po úspešnej minulo-
ročnej sezóne je našimi klientami ove-
renou kapacitou jednoznačne hotel 
Perla. Zaujme vás svojou architekto-
nickou štýlovou stavbou, kde v areáli 
nájdete do zelene zasadený priestran-
ný bazén s príjemným okolím, ponú-
kajúcim dostatočný priestor na pravý 
relax. Spríjemniť voľné chvíle si mô-
žete aj prechádzkami po Slnečnom 
pobreží, kde nájdete rušné dynamické 
uličky i romantické zákutia. Poprípade 
sa dá stráviť čas v neďalekom staroby-
lom mestečku Nesebar, ktoré je na zo-
zname kultúrnych pamiatok UNESCO. 
vďaka svojej zachovalej a starobylej 
architektúre, ktorá dokáže osloviť kaž-
dého návštevníka.

www.ehotels-bg.com

POLOHA » 300 metrov od centra le-
toviska, v severnej časti Slnečného 
pobrežia • v okolí sa nachádzajú ob-
chodíky • zábavné atrakcie • koloto-
če • aquapark • bary • nočné kluby • 
hotel sa nachádza cca 250 m od plá-
že, kde si za poplatok môžete prenajať 
ležadlá a slnečníky •  ponuka vod-
ných 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 • wifi  v spoločných priesto-
roch ( zdarma) • internetový kútik • šipky,  
salón krásy  • kaderníctvo  • ihrisko • par-
kovisko (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové vkusne za-
riadené 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 alkoho-
lické a nealkoholické  nápoje • ľah-
šie občerstvenie počas dňa -  snacky, 
káva, čaj, koláčiky • bulharský tradič-
ný večer jedenkrát do týždňa • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne

Cenník > 385

Per la SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie

od 279 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 592 €

tu
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POLOHA » v južnej časti Slnečného 
pobrežia • cca 200 m od širokej a dlhej 
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky a ležadlá na plá-
ži (za poplatok) • 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 inclusi-
ve light 

ALL INCLUSIVE LIGHT» raňajky, obe-
dy a večere formou chutných švédskych 
stolov • nápoje počas raňajok ako káva, 
rozlievané nápoje - džús, voda • nápoje 
počas obedov a večerí rovnako ako po-
čas raňajok, navyše miestne víno, alebo 
pivo • slnečníky a ležadlá pri bazéne

NÁŠ NÁZOR » aj tento rok vám dáva-
me do pozornosti veľmi obľúbený 
Park Hotel Continental. Klienti, ktorí 
vyhľadávajú blízkosť pulzujúceho 
živého letoviska, iste ocenia jeho 
polohu v blízkosti centra populárne-
ho Slnečného pobrežia. S rušnými 
ulicami tohto strediska kontrastu-
je nečakaná oáza pokoja zasadená 
v príjemnom prostredí píniové-
ho lesíka a množstva zelene. Túto 
pohodovú atmosféru dotvára aj 
priestranný hotelový bazén ideálny 
na osvieženie počas horúcich letných 
dní. Výhodná poloha, výborná strava 
a v neposlednom rade aj skvelá cena 
sú zárukou prežitia príjemnej oddy-
chovej dovolenky. 

www.parkhotelcontinental.com

Cenník > 383

Park Hotel  Continental SS/SSS

HOTEL

izba ** izba ***

Slnečné pobrežie
od 170 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 340 €

tug

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/park-hotel-continental/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 historickým mesteč-
kom Nesebar

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a TV miestnosťou • wifi na recepcii • zme-
náreň • trezor (za poplatok) • reštaurácia • 
lobby bar • vonkajší bazén s pool barom 
a oddelenou časťou pre deti • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne (zdarma) • fitnes 
(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 at-
mosfére letoviska Slnečné pobrežie, 
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 príjemne chladivom bazé-
ne. Dôkazom rodinnej pohody, ktorá 
tu vládne, je široká ponuka oddycho-
vých aktivít pre malých aj veľkých 
klientov. Ak si zvolíte hotel Azurro ako 
cieľ vašej letnej dovolenky, môžete si 
byť istí, že vás nesklame. Práve nao-
pak, pestrosťou a kvalitou hotelových 
služieb v spojení s priateľským perso-
nálom vás presvedčí o tom, že ste si 
vybrali správne. 

www.koala.sk

Cenník > 384

Azurro SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie

od 232 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 464 €

tug

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/azurro/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 moderné 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • TV • chladnička, resp. mi-
nibar • telefón • klimatizácia • vlast-
né hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » tradične obľúbený 
hotel Sredec s vynikajúcou polohou 
je vhodný aj pre náročnejších zákaz-
níkov, ktorí ocenia živú dovolenko-
vú atmosféru pulzujúceho centra 
letoviska a krásnu, širokú, slnkom 
zaliatu pieskovú pláž. Výhodou pre 
hotelových hostí sú nielen zrekon-
štruované vnútorné priestory hotela 
a milý personál, ale i priestranný ba-
zén s upravenou terasou na slnenie 
vsadený do upraveného hotelového 
areálu. Spomenúť treba aj bohaté 
raňajky v štýlovo zariadenej hotelovej 
reštaurácii. Sredec odporúčame všet-
kým vekovým kategóriám návštev-
níkov. Každý z vás tu nájde vytúžený 
oddych a pohodu.

www.hotelsredetz.com

Cenník > 382
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » pre všetkých klientov, 
ktorí majú radi zábavu, dni zaslúžené-
ho oddychu a chcú stráviť dovolenku 
len na skok od centra Slnečného po-
brežia, rovnako tak od dlhej a širokej 
zlatistej pláže, dávame do pozornosti 
hotel Sea Breeze. Nájdete tu všetko 
potrebné na strávenie aktívnej letnej 
prímorskej dovolenky. Na výber máte 
množstvo nočných klubov, diskoték, 
kolotočov, atrakcií pre deti i dospe-
lých, ktoré Slnečné pobrežie dokáže 
ponúknuť. Ak túžite po romantickej 
prechádzke popri pláži, tak práve pro-
menáda vedúca popred hotel vám ju 
zaručí.  Príjemný relax vám ponúkne 
hotelový bazén s terasou na slnenie, 
kde nachytáte tú správnu letnú farbu. 

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 > 382
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POLOHA » na začiatku známeho leto-
viska Slnečné pobrežie • v jeho pokojnej-
šej, južnej časti • cca 500 m od najbližších 
nákupných a zábavných možností, 
reštaurácií, barov a diskoték • s rušným 
centrom Slnečného pobrežia a s histo-
rickým Nesebarom pravidelné spoje-
nie miestnou autobusovou dopravou • 
v letovisku premáva aj turistický vláčik 
• hotel sa nachádza cca 10 minút chôdze 
od širokej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora ocenenej Modrou 
vlajkou EÚ za čistotu (slnečníky a ležadlá 
za poplatok) • na pláži výber zo širokej 
palety vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenárňou 
• trezory na recepcii (za poplatok) • po-
sedenie s TV • wifi pripojenie (za popla-
tok) • 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 • moderný 
nábytok • klimatizácia • TV • chladnička, 
resp. minibar • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » architektonicky zaujíma-
vo riešený hotel Atos nájdete v novšej 
časti strediska. Je vhodný pre stredne 
náročných klientov, ktorí uvítajú naj-
mä pohodlné a moderné ubytovacie 
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

Cenník > 381
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » neobyčajný štýl a ove-
rená kvalita hotela Sunny Day je 
príjemným doplnkom našej ponuky 
ubytovania na Slnečnom pobreží. 
Hotelový komplex obklopuje aty-
pický vonkajší bazén s oddychovou 
zónou so slnečníkmi a pohodlnými 
ležadlami. Práve tu môžete tráviť čas 
relaxovaním pri dobrej knihe, pláva-
ním, šantením v bazéne, vychutnáva-
ním si osviežujúceho nápoja z pool 
baru alebo leňošením na hrejivom 
slnku. Zábavychtiví klienti môžu 
navštíviť niektorú z miestnych reštau-
rácií, diskoték či nočných klubov 
otvorených až do skorých ranných 
hodín. Slnečné pobrežie má čo po-
núknuť každému dovolenkárovi.  

www.koala.sk

POLOHA » v severnej časti letoviska Sl-
nečné pobrežie • cca 200 m od pláže so 
zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá za poplatok) 
• na pláži v ponuke rôzne druhy masá-
ží, vodných atrakcií a športov (za popla-
tok) • neďaleko od rušného centra tejto 
časti letoviska s obchodíkmi, reštaurá-
ciami, barmi a nočnými klubmi • cca 
2,5 km od samotného centra Slnečného 
pobrežia (pravidelné spojenie autobusom, 
zastávka priamo pri hoteli) • autobusové 
spojenie s historickým mestečkom Nese-
bar, ktorý je zapísaný na zozname sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenárňou 
• trezor (za poplatok) • reštaurácia • bazén 
s oddelenou časťou pre deti a kĺzačkami 
• terasy na slnenie so slnečníkmi a ležad-

lami (zdarma) • bar pri bazéne • detské 
ihrisko • stolný tenis • biliard (za popla-
tok) • internetový kútik • požičovňa áut 
a bicyklov • minimarket • parkovisko (za 
poplatok)

UBYTOVANIE » priestranné, moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • individu-
álna klimatizácia • TV • telefón • chlad-
nička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón ale-
bo terasa s posedením • väčšina izieb 
s orientáciou na bazén

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

Cenník > 382
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POLOHA » v severnej časti živé-
ho letoviska Slnečné pobrežie • v tes-
nom susedstve hotela Sunny Day • cca 
200 m od zlatistej piesočnatej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá za poplatok) • v pešej dostup-
nosti sa nachádza Action auquapark, 
ktorý ponúka zábavu pre všetky vekové 
kategórie • 2,5 km od samotného centra 
Slnečného pobrežia (pravidelné spojenie 
autobusom aj s Nesebarom, zastávka pri 
hoteli)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » apartmánový kom-
plex Efir má k dispozícii: vonkajší bazén 
s detskou časťou, slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • bar pri bazéne • výťah • klien-
ti apartmánového komplexu môžu plne 
využívať aj vybavenie sesterského ho-
tela Sunny Day: recepcia so zmenár-

ňou • reštaurácia • bazén s oddelenou 
časťou pre deti a kĺzačkami • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne (zdarma)                                                  
• bar pri bazéne • detské ihrisko • internet 

UBYTOVANIE » komfortné 4-lôžko-
vé apartmány s možnosťou až dvoch 
prísteliek • apartmány sa skladajú z 
priestrannej oddelenej spálne a obývač-
ky spojenej s kuchynským kútom • klima-
tizácia • TV • plne vybavený kuchynský 
kút s chladničkou, riadmi i spotrebičmi 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa s vaňou, resp. sprchou a WC) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov podávané v susednom 
hoteli Sunny Day

NÁŠ NÁZOR » apartmány Efir sa už 
tradične udomácnili v našej ponuke 
letných dovoleniek. Tento komplex 
je ako stvorený pre rodiny s deťmi aj 
pre partiu priateľov, ktorá chce spolu 
zažiť niečo výnimočné. Deň môžete 
stráviť leňošením na ležadle pri bazé-
ne alebo na neďalekej pláži s mož-
nosťou vodných športov, čo ocenia 
hlavne mladí a zážitkov chtiví dovo-
lenkári. A po západe slnka pokračuje 
zábava v blízkom centre letoviska 
Slnečné pobrežie presláveného svo-
jou živou atmosférou. K vašej úplnej 
spokojnosti sú vám k dispozícii plne 
vybavené apartmánové izby tvorené 
oddelenou spálňou a priestrannou 
obývačkou s kuchyňou. 

www.koala.sk

Cenník > 382
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » Cézarov palác znie v 
preklade názov tohto hotela a my 
sme hrdí, že už po niekoľko sezón 
patrí medzi naše najpredávanejšie. 
Je len málo hotelov na bulharskom 
čiernomorskom pobreží, ktoré sa 
môžu pýšiť takou jedinečnou polo-
hou ako práve tento obľúbený hotel 
s impozantným názvom. Kombinácia 
zelených svahov s priamym dotykom 
šumiaceho a čistého mora dodáva 
hotelu neobyčajnú atmosféru. Hotel 
odporúčame všetkým vekovým ka-
tegóriám, ale najmä tým, ktorí upred-
nostňujú pokojnú dovolenku, kvalitné 
služby all inclusive a priestor na pláži, 
a to všetko v spojení s takmer nedo-
tknutou 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 leto-
viska Sveti Vlas • centrum letoviska vzdia-
lené cca 3km • pravidelná autobusová 
doprava v rámci letoviska, ale aj na Slneč-
né pobrežie a do historického Nesebaru  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • wifi pripojenie • trezory 
na recepcii (za poplatok) • lobby bar • pool 
bar • snack bar • Irish bar • hlavná reštau-
rácia s terasou a výhľadom na more • a´la 
carte reštaurácia • bazén • detský bazén • 
jacuzzi • 2 terasy so slnečníkmi a ležadla-
mi (zdarma) • výťahy • sauna • masáže • bi-
liard •  detské ihrisko • hotelové animácie 
• parkovisko

UBYTOVANIE » komfortne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • TV • minibar • telefón • klima-
tizácia • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • sušič na vlasy 
• balkón s posedením • priestranné štú-
diá 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 > 386
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POLOHA » v tichšej časti pokojného 
letoviska Sveti Vlas • cca 500 m od men-
šieho centra strediska s námestím, reštau-
ráciami, barmi, kaviarňami a obchodíkmi 
so suvenírmi • približne 4 km od rušného 
Slnečného pobrežia (pravidelné spojenie 
miestnou autobusovou dopravou) • v do-
stupnej vzdialenosti od historického Ne-
sebaru (autobusové aj lodné spojenie) • cca 
150 m od piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora, vhodnej najmä pre ro-
diny s deťmi (slnečníky a ležadlá za popla-
tok) • na pláži bohatá ponuka vodných 
športov a atrakcií • plážové bary a reštau-
rácie

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » útulná recepcia • zme-
náreň • v okolí vychýrená reštaurácia 
s výbornou kuchyňou  na ktorú dozerá 
samotná majiteľka • hotelový bar • miest-

nosť na odkladanie batožiny • internet • 
wifi pripojenie • bazén s oddelenou det-
skou časťou • príjemná terasa na slnenie 
s posedením a so slnečníkmi, ležadlami 
a matracmi (zdarma) • parkovisko v areali 
hotela

UBYTOVANIE » príjemné a útulné 
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky 
• moderný nábytok • klimatizácia • trezor 
na izbe (za poplatok) • TV • telefón • wifi 
na izbe (zdarma) • chladnička • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón alebo tera-
sa s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou švéd-
skych stolov

NÁŠ NÁZOR » rodinne vedený 
menší útulný hotel Venera, ktorý má 
meno po svojej starostlivej majiteľ-
ke, si naši klienti obľúbili pre jeho 
výhodnú polohu v blízkosti piesoč-
natej pláže. O jedinečnú rodinnú 
atmosféru a ústretovosť personálu 
sa stará i rodina pani Venery. I preto 
sme ho do našej ponuky zaradili opäť 
aj v tomto roku a pevne veríme, že 
si nájde svojich ďalších obľúbencov. 
Uprednostnia ho najmä klienti túžiaci 
po oddychovej dovolenke a rodiny 
s deťmi, ktoré iste ocenia pláž s po-
zvoľným vstupom do mora. Blízke 
Slnečné pobrežie a jeho pestrý nočný 
život zaujme i mladších, zábavychti-
vích dovolenkárov.

www.venerahotel.com

Cenník > 381
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v pokojnejšom leto-
visku Sveti Vlas, v blízkosti piesočna-
tej pláže s pestrou paletou vodných 
a športových aktivít, sa nachádza 
hotel Korona. Jeho priestranný bazén 
s detskou časťou, slnečnou terasou 
a snack barom zaručuje oddych pre 
všetkých hotelových hostí a je ideálny 
pre rodiny s deťmi. Dovolenkári nájdu 
rozptýlenie v neďalekom malebnom 
prístave, z ktorého môžu loďkou 
navštíviť očarujúci Nesebar. Pre mi-
lovníkov nočného života sú v tomto 
pokojnejšom stredisku k dispozícii 
štýlové reštaurácie, puby, kaviarne 
a aj nočné bary. Za rušnejšou zábavou 
veľkého letoviska sa môžete vybrať na 
Slnečné pobrežie. 

www.koala.sk

POLOHA » v južnej časti pokojnejšieho 
letoviska Sveti Vlas • cca 50 m od zlatistej 
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá za popla-
tok), ktorá je vhodná pre všetky vekové 
kategórie, predovšetkým však pre rodi-
ny s deťmi • na pláži si môžete vybrať zo 
širokej ponuky vodných a športových 
aktivít, ako napríklad parasailing, jazda 
za člnom na vodnom banáne, vodné 
lyže a iné (za poplatok) • približne 4 km 
od centra živého strediska Slnečné po-
brežie, s ktorým ho spája pravidelná au-
tobusová linka • do historického centra 
starého Nesebaru sa môžete dostať au-
tobusovým, resp. romantickým lodným 
spojením • v blízkosti malebný prístav 
a menšie centrum letoviska s obchodík-
mi, reštauráciami, 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 hygienic-
ké zariadenie (kúpeľňa so sprchou a WC) 
• balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

Cenník > 381

Korona SSS
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POLOHA » v bezprostrednej blízkosti 
centra pokojnejšieho letoviska Pomo-
rie, ktoré je preslávené svojím soľným 
jazerom s liečivými účinkami • približne 
200 m od piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora vhodnej pre rodiny 
s deťmi aj neplavcov (slnečníky a ležadlá 
za poplatok) • 20 km od medzinárodného 
letiska v Burgase a pulzujúceho strediska 
Slnečné pobrežie, kde na vás čaká množ-
stvo obchodíkov so suvenírmi, reštau-
rácií, barov, diskoték, 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 pohodlne za-
riadené hotelové 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnič-
ka, resp. minibar • vlastné hygienické za-
riadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
a WC) • balkón

STRAVOVANIE » raňajky podávané 
formou švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » prívetivý a útulný hotel 
Elektra nachádzajúci sa v pokojnom 
letovisku Pomorie vás privíta poho-
dlne a účelne zariadenými izbami ur-
čenými až 4 z vás. Raňajky podávané 
v príjemnej reštaurácii, ako aj roman-
tické vonkajšie posedenie si určite 
vychutnáte. Strávte aj vy so svojou 
rodinou horúce slnečné dni na neďa-
lekej pláži, kde vás ohromí obrovský 
priestor pre vodné atrakcie a športové 
aktivity. Nezabudnite navštíviť raritu 
bulharského pobrežia – čiernu pláž, 
ktorá nádherne kontrastuje s bielymi 
mušľami. Všetkým tým, ktorí si chcú 
užiť ničím nerušené chvíle v tichom 
prostredí, rodinný hotel Elektra vrelo 
odporúčame.

www.hotel-electra.com

Cenník > 381

E lektra SSs
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od 89 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 178 €
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v poslednej sezóne si 
k nemu našlo cestu množstvo spo-
kojných klientov a tak nečudo, že sa 
nachádza hotel Tishina v našej ponuke 
i tento rok. Budova hotela je zasadená 
uprostred očarujúcej  záhrady plnej 
zelene. Voľné chvíle si vychutnáte  
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. Kúzlo 
tohto obľúbeného letoviska môžete 
spoznávať prechádzkami centrom, 
poprípade sa vydať na výlet do očaru-
júcej prírodnej rezervácie Ropotamo, 
kde vás určite zaujme dobrodružná 
plavba loďkou, prípadne neprebádané 
zákutia tejto nádhernej lokality. 

www.koala.sk

POLOHA »  približne 200 m chôdze 
od hotela sa nachádza piesočnatá pláž 
letoviska Primorsko, vhodná pre milov-
níkov vĺn • 10 minútovou chôdzou sa 
dostanete na južnú pláž s toboganom, 
s pozvoľným vstupom do mora vhod-
ným i pre deti a menej zdatných plavcov 
• pláž ponúka veľký výber motorových 
a nemotorových atrakcií (za poplatok) • 
ležadlá a slnečníky (za poplatok) • cen-
trum letoviska s nákupnými možnosťa-
mi sa nachádza približne 5 minút chôdze 
od hotela • 50 km južne od mesta Burgas 
• cca 10 minút jazdy autom sa nachádza 
prírodná rezervácia Ropotamo • navštíviť 
môžete aj starobylé mestečko Sozopol či 
mesto Kiten, ktoré určite ocenia vyznáva-
či potápania

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

 

VYBAVENIE » veľká vstupná hala s re-
cepciou a príjemným posedením • trezor 
(za poplatok) • výťahy • TV • wifi • hotelová 
reštaurácia • 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) • parko-
vanie (zdarma)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené dvoj-
lôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • rodinné izby s dvomi 
prístelkami • klimatizácia • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC) • TV/SAT • chladnička • wifi (zdarma) • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 

Tishina SSSs

HOTEL

Cenník > 384

Primorsko

od 221 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 442 €
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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 » neopako-
vateľné chvíle plné oddychu vám počas 
prázdnin (v mesiacoch júl a august) sprí-
jemní slovenský animačný tím. Zapojte 
sa do rozličných zaujímavých súťaží, či 
hier a zabavte sa spoločne so svojimi no-
vými kamarátmi. 

tig

https://koala.sk/dovolenka/bulharsko/tishina/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » v príjemnom prostredí 
letoviska Primorsko neďaleko zlatistej 
pláže sa nachádza hotel Belica. Zauj-
me vás krásnym vonkajším bazénom, 
ktorý je zasadený do príjemného pro-
stredia plného zelene a košatých stro-
mov, kde môžete tráviť svoje vytúžené 
chvíle relaxu. Hotel dýcha  pohodovou 
atmosférou letnej dovolenky. Pri vstu-
pe do haly si môžete posedieť  v lobby 
bare pri vašom obľúbenom nápoji. Zá-
bavné možnosti sa nachádzajú v okolí 
hotela, kde nájdete širokú ponuku 
rôznych atrakcií, kolotočov, barov, 
reštaurácií, obchodíkov. Hotel odpo-
rúčame stredne náročným klientom, 
ktorí si radi užijú dovolenku v krásnom 
prostredí letoviska Primorsko. 

www.hotel-belitsa.com

POLOHA » v tichšej časti letoviska Pri-
morsko • 5 min od centra so širokou po-
nukou bulharských reštaurácií • 250 m 
chôdze od dlhej piesočnatej pláže, vhod-
nej pre milovníkov vĺn • vzdialenejšia juž-
ná pláž s pozvoľným vstupom do mora • 
atrakcie na pláži: windsurfing, kitesurfing, 
jazda na banáne, ležadlá a slnečník (za po-
platok) • ponuka občerstvenia 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » veľká vstupná hala s re-
cepciou a posedením • zmenáreň • tre-
zor (za poplatok) • 2 výťahy • lobby bar • 
pool bar • reštaurácia s terasou • a la carte 
reštaurácia • detské ihrisko • športový are-
ál k dispozícii • tenisový kurt (za poplatok) 
• stolný tenis • wifi (za poplatok) • bazén 
s oddelenou časťou pre deti • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne (zdarma) • hotelová 
záhrada • parkovisko (za poplatok)

UBYTOVANIE » účelovo zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek • klimatizácia • TV-SAT 
• chladnička • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, resp. vaňou, WC) • sušič 
na vlasy (zapožičanie na recepcii) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE »  raňajky, obedy 
a večere sú servírované formou švéd-
skych stolov v hotelovej reštaurácii • 
neskoré raňajky • ľahké poobedňaj-
šie občerstvenie sendviče a koláčiky 
• neobmedzená konzumácia alko-
holických a nealkoholických nápo-
jov miestnej produkcie v lobby bare a 
reštaurácii • wifi (30min denne) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne

Cenník > 384

Bel ica SSSs

HOTEL

Primorsko

od 218 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 514€
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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 • wifi (zdarma) • fitnes • parkovanie 
pre individuálnych klientov (zdarma)

UBYTOVANIE » moderne a vkusne 
zariadené klimatizované dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej, prípadne dvoch prí-
steliek • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
TV/SAT • minibar • sušiak na bielizeň • bal-
kón 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 » mimoriadne vyhľa-
dávaný hotel Queen Nelly je známy 
svojimi kvalitnými službami, milým 
a prívetivým personálom, chutnou 
stravou, ako aj  pestrou ponukou 
kultúrneho a spoločenského vyžitia, 
ktoré sa odohráva v centre letovis-
ka, vzdialeného od hotela približne 
5 minút chôdze. Hotel Queen Nelly 
ocenia aj rodiny s deťmi. Ratolesti sa 
môžu vyšantiť v krásnom vonkajšom 
bazéne s oddelenou časťou určenou 
práve pre ne. Ak zatúžite po spo-
znávaní okolia a máte radi prírodné 
krásy, tak práve vám odporúčame 
návštevu prírodnej rezervácie Ro-
potamo, ktorá je útočiskom až 100 
ohrozených druhov živočíchov. 

www.queennelly.com

Cenník > 385

Queen Nel ly SSSs
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Primorsko
od 225 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 606 €
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » tento útulný, tichý, 
rodinný hotelík ošatený viničom, je 
známy svojou vynikajúcou domácou 
kuchyňou a priateľským personálom. 
Zariadený je v poľovníckom štýle, 
čo mu dodáva status jedinečnosti 
na bulharskom pobreží. Romantickým 
nádychom oplýva útulné vonkajšie 
posedenie pri bazéne, kde si môžete 
vychutnať dúšok lahodnej kávy, prí-
padne si dopriať ľahký snack. Ubyto-
vanie ponúka v dvojlôžkových izbách 
s nábytkom z masívneho dreva. 
Na neďalekej pláži máte možnosť ak-
tívneho dovolenkového vyžitia v rám-
ci vodných alebo športových aktivít. 
Hotel je vhodný pre menej náročných 
klientov. 

www.koala.sk

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 
• wifi • bazén s jacuzzi • ležadlá pri bazéne 

(zdarma) • možnosť využívania vonkajšieho 
bazéna s oddelenou detskou časťou v ho-
teli Tishina pre all inclusive klientov, ktorý 
sa nachádza 100 m od hotela • parkovanie 
v blízkosti hotela (za poplatok) 

UBYTOVANIE » tematicky zariadené 
klimatizované dvojlôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • rodinné izby s mož-
nosťou 2 prísteliek • TV-SAT • chladnička • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC) • balkón • sušiak  na bie-
lizeň • chladnička, resp. minibar • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » raňajky formou švéd-
skych stolov • za príplatok možnosť stra-
vovania all inclusive v neďalekom hoteli 
Tishina

Cenník > 381

M-1 SSS
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BAZÉN HOTELA TISHINA

Primorsko

od 109 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 218 €
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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 príjem-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • 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 
jednoduchší, ale zato útulný, rodinný 
hotel, ktorý je obľúbený najmä medzi 
českými a slovenskými turistami. Pria-
mo pred hotelom sa rozprestiera zla-
tým pieskom lemovaná  pláž, kde si 
môžete vychutnať kúpeľ v hrejivých 
lúčoch slnka, romantické prechádz-
ky, prípadne vyskúšať si niektoré 
z vodných atrakcií, ktoré sa na pláži 
návštevníkom núkajú. Hotel Plovdiv 
ponúka kvalitne strávený čas po-
kojných dovolenkových chvíľ mimo 
rušného prostredia. Veľmi vkusne za-
riadené izby, chutná strava a priateľ-
ský personál vám zaručia dovolenku, 
kde sa budete vždy radi vracať. Hotel 
odporúčame nenáročným klientom.

www.koala.sk

Cenník > 382 
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » tento čarovný menší 
hotelík vyžarujúci príjemnú rodinnú 
atmosféru si okamžite zamilujete. Ho-
tel klientom ponúka relax v podobe 
wellness centra so širokou ponukou 
masáží.  Sveti Dimitar sme zaradili aj 
tento rok do našej ponuky najmä vďa-
ka jeho chutnej strave, čistote a prí-
jemnému personálu, ktorý  má vždy  
úsmev na tvári a vyhovie vám k spo-
kojnosti vašej vysnívanej dovolenky. 
V okolí hotela samozrejme nájdete 
ponuku stravovacích možností, ktoré 
uspokoja nejedného náročného gur-
mána. Hotel odporúčame pre stredne 
náročných klientov, ako i rodinám 
s deťmi, pre jeho výbornú polohu a 
kvalitné služby.

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 von-
kajším posedením • wifi 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        
• ponúkame tiež rodinné izby pre 3 až 
5 osôb • klimatizácia • TV - SAT• telefón • 
chladnička, resp. minibar • vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou ale-
bo vaňou a WC) • balkón

STRAVOVANIE » raňajky podáva-
né formou chutných švédskych stolov • 
možnosť stravovania formou polpenzie 
(za príplatok)

Cenník > 381

Sveti  Dimitar SSS

HOTEL

Primorsko

od 109 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od  218 €

tuh
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POLOHA » hotel sa nachádza pri-
bližne 100 m chôdze od  zlatistej pie-
sočnatej pláže, ktorú obľubujú najmä 
nadšenci vĺn a vzdialenejšia južná pláž 
s pozvoľným vstupom do mora, ktorá 
je vhodná pre malé deti a neplavcov 
- ponúka široký výber vodných a špor-
tových aktivít • centrum je vzdialené 
5 min chôdze, tu môžete nájsť pestrý 
výber reštaurácií, kaviarní, grill barov, 
cukrární, nočných klubov, ale i nespo-
četné možnosti nákupov

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia s nepretrži-
tou prevádzkou • hotelová reštaurá-
cia • hotelový bar • terasa s posedením 
• vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne (zdarma) • na recepcii je 
možnosť zapožičania varnej kanvice a 
žehličky • v blízkosti hotela je stráže-

né platené parkovisko • okolité pláže 
ponúkajú široký výber aktivít, ako na-
príklad plážový volejbal, vodné skútre, 
windsurfing, vodné lyže aj bicykle • v 
neďalekom centre vás zase uchváti čaro 
tohto kúzelného letoviska, ktoré môže-
te objavovať prechádzkami v uličkách s 
príjemnou atmosférou, kde sa nachá-
dza množstvo reštaurácií, barov, kaviar-
ní, nočných barov

UBYTOVANIE » dvojlôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • 
TV-SAT • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, resp. vaňou, WC) • wifi 
(zdarma) • minibar • balkón s posede-
ním, kde väčšina izieb poskytuje výhľad 
na more 

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » ak chcete mať pláž 
vzdialenú len niečo menej ako 100 m 
od hotela a do centra na dobrú veče-
ru alebo nákupy prejdete za 5 minút, 
tak potom hľadáte práve Penelope, 
jeden z rodinne vedených hotelov si-
tuovaný v novovybudovanej severnej 
časti Primorska. Miesto v našom kata-
lógu si získal najmä vďaka pozitívnym 
referenciám i osobným skúsenostiam. 
Hotel vás očarí svojou prívetivou 
atmosférou, kde si svojich klientov 
vážia a pripravia vám nezabudnuteľ-
nú spomienku na Bulharsko. Ak sa 
však chcete len na rýchlo osviežiť, 
alebo preležať doobedie v pokoji a v 
blízkosti svojej izby, tak práve pre vás 
hotel disponuje i menším bazénom.

www.penelope-hotel.com

Cenník > 382 

Penelope SSS

HOTEL

Primorsko
od 109 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 218 €

tug
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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. 
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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 priamo 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 Skanderbeg, udatne bojujúci proti Turkom, 
ako aj komunistický diktátor Enver Hodža, sú neoddeliteľnou súčasťou 
dejín tejto krajiny. Hoci jej patrí miesto na Balkáne po tisícročia, je ešte 

stále "trinástou komnatou" Európy. Za dlho zatvorenými dverami ale 
na vás čakajú poklady hodné ich odhalenia: 7 národných parkov, 24 
prírodných rezervácií so vzácnymi zvieracími druhmi, mestá Berat či 
Gjiorokastër, ktoré sú na zozname svetového kultúrneho dedičstva 

UNESCO, Albánske Alpy, jazerá Skadar, Ohrid, Prespan. 

 V VI VII VIII IX X 

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

Historické mesto Berat - UNESCO
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NÁŠ NÁZOR » výhodou hotela Rafa-
elo je bezprostredná blízkosť pláže, 
od ktorej je rezort oddelený len po-
brežnou promenádou. Príjemne vás 
prekvapí svojou priateľskou atmo-
sférou, pekným udržiavaným areá-
lom, či dlhou a širokou piesočnatou 
plážou, ktorá je lákadlom pre kaž-
dého návštevníka. Rodiny s malými 
deťmi rovnako i menej zdatní plavci 
určite ocenia naozaj pozvoľný vstup 
do vody a to, že more v tejto oblasti 
býva pokojné. Po príjemne prežitom 
dni sa  letovisko prezlečie do večerné-
ho šatu a vy si môžete vychutnať jeho 
nočný život. Vitajte v hoteli Rafaelo 
a vychutnajte si všetko, čo vám tento 
hotel ponúka. 

www.rafaelohotel.com

POLOHA » v letovisku Shëngjin • pria-
mo pri dlhej a širokej pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• hotel prideľuje zdarma 2 ležadlá a sl-
nečník na pláži na každú izbu • od pláže 
je hotelový areál oddelený len novovy-
budovanou promenádou tiahnucou sa 
cez celé letovisko • vodné športy a atrak-
cie na pláži (za poplatok) • 6 km od mesta 
Lezhë •  50 km od príletového letiska Ri-
nas • 60 km od v hlavného mesta Tirana

OFICIÁLNA TRIEDA »  
****  / *****

VYBAVENIE » hotel pozostávajúci z via-
cerých 4*blokov (štandard),  novovy-
budovaného 5* bloku priamo na pláži 
(superior) a novej budovy (deluxe izby)  • 
veľký areál  s novovybudovaným bazéno-
vým komplexom (ležadlá a slnečníky pri 
bazéne) • vstupná hala s recepciou • bar 

• kaviareň • obchodík • reštaurácia • nová 
all inclusive reštaurácia "Rafaelo deLuxe" 
• detské ihrisko • parkovisko • bar na móle 
nad morom (za poplatok) • wifi v priesto-
roch recepcie • lekáreň

UBYTOVANIE » štandardné priestran-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej, 
resp. dvoch prísteliek formou rozťahova-
cej pohovky • štandardné rodinné izby 
s 2 oddelenými spálňami (za príplatok) 
vhodné pre 5 osôb • časť izieb s  atraktív-
nym výhľadom na bazén a s orientáciou 
na morskú stranu (za príplatok) • klimati-
zácia • sat  TV • chladnička • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, 
WC) • sušič na vlasy • balkón  • ubytova-
nie  v superior izbách a deluxe izbách 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 

Rafaelo Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 393

Shëngjin

od 306 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 a 6 rokov od 612€
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ALL INCLUSIVE »raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov • vo vy-
hradených hodinách v all inclusive 
reštauráciách ľahký snack,  káva, čaj  
• počas dňa k dispozícii miestne pivo 
a víno a vybrané nealkoholické ná-
poje (voda, džús, malinovky) • klienti 
ubytovaní v izbách superior a de luxe 
využívajú novú reštauráciu "Rafae-
lo DeLuxe" a ich all inclusive zahŕňa i 
miestny koňak a rakiju • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne aj na pláži zdarma 
(na pláži zdarma 2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu) • animačný program  

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  

izba Superior

tzh

https://koala.sk/dovolenka/albansko/rafaelo-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Ibiza SSSs

DEPANDANCE

POLOHA » len približne 50 m od krás-
nej pláže s jemným pieskom a pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným i pre 
deti - 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 je dependance ho-
tela Albanian Star 4* • klienti využívajú 
všetky služby hotela Albanian Star: vstup-
ná hala s recepciou • wifi v spoločných 
priestoroch •  fitness • reštaurácia • bar 
s vonkajšou terasou s posedením • bar 
pod strechou • bazén • 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 

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov v 
hoteli Albanian Star vrátane vybra-
ných nápojov  • vo vyhradených ho-
dinách v reštaurácii hotela Albanian 
Star ľahké popoludňajšie občerstve-
nie • počas dňa v hoteli k dispozí-
cii miestne alkoholické nápoje, pivo 
a víno, vybrané nealkoholické ná-
poje - voda, džúsy, malinovky, káva, 
čaj • slnečníky a ležadlá pri bazéne aj 
na pláži • wifi v spoločných priesto-
roch

NÁŠ NÁZOR » v depandance Ibiza 
ktorý prislúcha k štvorhviezdičkovému 
hotelu Albanian Star,  vládne rodinná 
atmosféra menšieho hotela.  Aj preto 
sme presvedčení, že ho budú vyhľa-
dávať 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 nachádza priamo na udržiavanej ši-
rokej piesočnatej pláži. Iste vás poteší 
aj nový bazén v tieni borovíc a plá-
žový bar s výhľadom na tyrkysové 
more. Keď k tomu všetkému pridáte 
výbornú stravu, kvalitné služby a viac 
než atraktívnu cenu, viete, že ste si 
vybrali správne.  

www.harmoniahotelsgroup.com

Cenník > 392

Durrës

 od 272 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 a 6 rokov od 544€

tuh
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HOTEL

POLOHA » priamo na krásnej pláži 
s jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do  mora vhodnej aj pre malé deti 
a neplavcov • široká a niekoľko kilometrov 
dlhá pláž tiahnúca sa k centru mesta Dur-
rës • na pláži ležadlá,  slnečníky (k dispo-
zícii zdarma)  a pohodlné štýlové ležadlá 
s baldachýnmi (za poplatok) • rôzne vod-
né športy a atrakcie na pláži (za poplatok) 
• neďaleko známeho mesta Durrës • pri-
bližne 39 km od príletového letiska Rinas • 
43 km od hlavného mesta Albánska Tirana

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • wifi pripojenie na internet  
v spoločných priestoroch (zdarma) • inter-
netový kútik • zmenáreň • café bar s pose-
dením • reštaurácia • a´la carte reštaurácia 
• pool bar s terasou s výhľadom na more • 
bazén  • fitness • konferenčná miestnosť • 

bar pod strechou   s panoramatickým vý-
hľadom • parkovisko pre hotelových hostí

UBYTOVANIE » moderné a elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou prístelky • individuálne nastaviteľná  
klimatizácia •  TV • wifi • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón s posede-
ním • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou polpenzie. 
Raňajky a večere podávané formou švéd-
skych stolov bez nápojov.

NÁŠ NÁZOR »  vitajte v Albanian 
Star, v modernom hoteli s výbornou 
polohou priamo na výnimočnej pláži 
mesta Durrës, pýšiacej sa jemným zla-
tistým pieskom. Vďaka malému počtu 
izieb vládne v hoteli príjemná a rodin-
ná atmosféra.  Priestranné moderné 
izby vybavené  elegantným nábytkom 
sú pripravené stať sa vašim ideálnym 
dočasným domovom. Hostí poteší 
ležérna atmosféra vonkajšej terasy 
v tieni borovíc priamo na pláži.  Tu 
si klienti hotela môžu  dosýta užívať 
raňajší svieži morský vzduch a roman-
tické západy slnka. Z baru umiestne-
ného na najvyššom poschodí zase 
vidia panorámu celého dračského 
zálivu. 

www.harmoniahotelsgroup.com

Cenník > 393

od 279 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 558 €
Durrëstug

https://koala.sk/dovolenka/albansko/albanian-star/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » po minuloročnom 
úspechu opäť zaraďujeme do ponuky 
tento moderný hotel, ktorý si našiel 
pevné miesto v srdciach našich klien-
tov, pričom sa jeho služby rozšírili na 
all inclusive. Elegantný hotel, v kto-
rom vládne pohodová atmosféra, sa 
nachádza priamo na krásnej pláži. 
Vyniká udržiavaným zeleným areálom 
a rozsiahlym bazénom postaveným 
v tropickom štýle. Túto sezónu vám 
znovu ponúkame aj možnosť dovo-
lenkovania v cenovo výhodnejšom 
depandance, ktorý prešiel rozsiahlou 
rekonštrukciou. Dolce Vita znamená 
sladký život. Presne také budú vaše 
pocity, ak sa rozhodnete pre strávenie 
letnej dovolenky práve v tomto hoteli. 

www.hoteldolcevita.al

POLOHA » pri krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora • široká 
a niekoľko kilometrov dlhá pláž s jem-
ným pieskom vhodná aj pre deti a ne-
plavcov • ležadlá a slnečníky (zdarma) • 
vodné športy a atrakcie na pláži (za po-
platok) • v známom meste Durrës, v naj-
staršom meste Albánska s historickými 
pamiatkami • ľahká dostupnosť centra 
mesta miestnou dopravou alebo taxí-
kom • približne 39 kilometrov od prí-
letového 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 
posedenia • reštaurácia • bar • vonkaj-
ší bar s terasou v záhrade • rozľahlý aty-

pický bazén v tropickom štýle • detský 
bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
s výhľadom na tyrkysové more (zdarma) 
• kryté pódium využívané na večerné 
programy • zmenáreň

UBYTOVANIE » v hlavnej hotelo-
vej budove 2-lôžkové izby s možnos-
ťou prístelky • individuálne nastaviteľná 
klimatizácia • trezor • satelitná TV s plo-
chou obrazovkou • telefón • wifi • mini-
bar (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC) • 
balkón, resp. terasa s posedením  • časť 
izieb s orientáciou na morskú stranu 
(za príplatok) • ubytovanie v kompletne 
zrekonštruovanom depandance • 2-lôž-
kové izby s možnosťou až s dvoch príste-
liek • klimatizácia • satelitná TV  • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo 
vaňou a WC)  • sušič na vlasy • balkón, 
resp. terasa

Dolce Vita SSSS

HOTEL A DEPANDANCE

Cenník > 393

Shëngjin

od 320 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 a 7rokov od 640€
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STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov • ľah-
ké popoludňajšie občerstvenie vo 
vyhradených hodinách • počas dňa 
pivo a víno miestnej produkcie, ako 
aj vybrané nealkoholické nápoje 
(voda, dzús, malinovky) podávané v 
hotelovej reštaurácii vo vyhradených 
hodinách • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne aj na pláži • wifi pripojenie

tuh

https://koala.sk/dovolenka/albansko/dolce-vita/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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A L B Á N S K O
Leonardo SSSS

HOTEL

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 • ľah-
ká dostupnosť centra mesta miestnou do-
pravu alebo taxíkom • zastávka autobusu 
len 10 metrov od hotela • 39 km od letiska 
• 35 kilometrov od hlavného mesta Albán-
ska Tirana 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

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

 

UBYTOVANIE » útulné dvojlôžko-
vé izby s možnosťou jednej, resp. dvoch 
prísteliek • klimatizácia • trezor na izbe • 
káblová TV s  plochou obrazovkou • tele-
fón • wifi • minibar (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou ale-
bo vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón 
v dvojlôžkovej izbe (za príplatok) • izby 
s orientáciou na more (za príplatok)

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov  • ľahké 
popoludňajšie občerstvenie vo vyhra-
dených hodinách • počas dňa lokálne 
pivo a víno a vybrané nealkoholické 
nápoje (voda, dzús, malinovky) • slneč-
níky a ležadlá  

NÁŠ NÁZOR » pre ľudí vyhľadávajú-
cich more a oddych na len pár metrov 
vzdialenej hotelovej pláži, i tých, ktorí 
prišli do Albánska za spoznávaním ruš-
ného života, pamiatok, či prírodných 
krás, máme pripravený tento skvelý 
hotel, ktorý vám svojou výhodnou 
polohou umožní zrealizovať všetky 
predstavy o príjemne strávenej letnej 
dovolenke. Zaujímavá architektúra 
hotela, útulne zariadené klimatizované 
izby, či elegantná reštaurácia s výbe-
rom domácich i zahraničných špecialít 
vám po horúcich dňoch plných kúpa-
nia sa poskytnú čas na oddych a relax, 
potrebný pre objavovanie nočného 
života v živých uliciach historického 
mesta Durrës. 

www.hotelleonardo.al

Cenník >393

Durrës

od 279 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 a 7 rokov od 558€

tuh
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HOTEL

POLOHA »  5 km od centra mesta Dur-
rës • pár krokov od prekrásnej pláže s jem-
ným pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora, • 35 km od príletového letiska Rinas 
• autobusová zastávka 50 m od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou • elegantná reštaurácia ponú-
kajúca jedlá albánskej a medzinárodnej 
kuchyne • lobby bar • bar pri bazéne • 2 
výťahy • vonkajší bazén s oddelenou čas-
ťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne (zdarma) •  fitness centrum, masáže 
a sauna (za poplatok) • trezor na recepcii 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
obchodík so suvenírmi • služby čistiarne 
a práčovne • wifi pripojenie • parkovisko • 
ponuka rôznych vodných športov na pláži 
(za poplatok)

 

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
priestranné 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky • individuálne nastaviteľná klima-
tizácia • telefón • SAT TV • minibar (za po-
platok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy 
• balkón alebo terasa • výhľad na tyrkyso-
vé more a bazén (za príplatok) • wifi  

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou bufetu •  ľahké 
občerstvenie počas dňa  v hotelom 
vyhradených hodinách • počas dňa 
nealkoholické a vybrané lokálne al-
koholické nápoje v bare pri bazéne 
•  wifi na izbách a hotelových priesto-
roch •  ležadlá a slnečníky pri bazéne i 
na pláži  

NÁŠ NÁZOR »  najnovší prírastok ho-
telovej siete Harmonia Hotels Group, 
hotel Horizont, otvorený v roku 2017, 
je ideálnou voľbou pre vaše chvíle 
oddychu. Môžte sa sa započúvať do 
šumu mora na nádhernej pláži pod 
albánskym slnkom, vychutnávať si 
skvelé a mimoriadne chutné jedlá 
albánskej i medzinárodnej kuchyne, 
dopriať si aktívne chvíle v hotelovom 
fitness centre či vyskúšať množstvo 
vodných športov na pláži. Po príjemne 
strávenom oddychovom dni odpo-
rúčame navštíviť historické centrum 
mesta Durres, pokochať sa jeho his-
torickými pamiatkami či nádhernou 
pobrežnou promenádou či vychutnať 
si západ slnka v kaviarni v prístave.  

www.harmoniahotelsgroup.com

Cenník > 393

Durrës
od 272 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 544 €

tug

https://koala.sk/dovolenka/albansko/horizont/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Sutomore
Bar

Bečiči
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ČIERNA HORA

 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 za-
radili do ponuky leteckú dopravu i  z 
Košíc. Turistov z celej Európy sem láka-
jú nielen prijateľné ceny za služby, ale 
predovšetkým priezračné more s  pie-
sočnatými plážami.
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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

Ojedinelá kombinácia majestátnych hôr, množstva pekných pláží 
a čistoty mora láka stráviť aspoň zopár dovolenkových 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 bodom 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 zozname UNESCO. Skadarské jazero, či len 

35 km vzdialená hranica s Albánskom sú taktiež obľúbeným miestom 
výletov. Sme taktiež radi, že Vám opäť môžeme ponúknuť obľúbený 

kvalitný hotel s vynikajúcimi službami Tara,  nachádzajúci sa pri 
najkrajšej pláži v Bečiči, ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čistotu 

prostredia a dobrú kvalitu služieb. Aj v sezóne 2018 sme pre vás 
pripravili novinky - hotel Bečiči, nachádzajúci sa pri už spomínanej 

krásnej pláži v Bečiči a hotel Park v obľúbenom a turistami 
vyhľadávanom letovisku - Budva. 

Kostol Panny Márie, Perast, Boka Kotorská
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Č I E R N A  H O R A
Tara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

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 • množstvo kultúr-
nych zaujímavostí v okolí

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

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 medzi-
národnou kuchyňou • aperitív bar • pool 
bar • plážový bar (za príplatok) • interneto-
vý kútik • wifi • malý obchodík so suvenír-
mi • kaderníctvo • masážny salón • vonkajší 

bazén pre dospelých i deti so slnečník-
mi a ležadlami • konferenčné miestnosti  • 
multifunkčné športové ihrisko (basketbal, 
minifutbal..... )  • fitnes centrum • parkovis-
ko • petang • šachy • šípky • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • zapožičiavanie bi-
cyklov

UBYTOVANIE » štýlovo a moderne za-
riadené 2 – lôžkové izby v hlavnej hote-
lovej budove, resp. v hotelových vilkách 
umiestnených v bezprostrednej blízkosti 
hotela  s  možnosťou  1 prístelky) • indivi-
duálne regulovateľná klimatizácia • telefón 
• minibar (za príplatok) • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa s WC) • 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)

NÁŠ NÁZOR » krásny štvorhviezdič-
kový hotelový rezort sa nachádza 
na jednej z najkrajších pláží Stredo-
zemného mora, ocenenej v Paríži 
"Zlatou palmou" za kvalitu piesku.
Tento hotel vás od prvého mo-
mentu vtiahne do svojej oddycho-
vej atmosféry a očarí nádhernou 
scenériou priezračného mora, či 
majestátnych hôr. Začnite svoj deň 
úsmevom, ktorý vám vyčarí široký 
výber jedál, príjemná atmosféra 
dýchajúca zo všetkých častí hotela, 
hotelový animačný tím, ako aj nád-
herná pláž s množstvom atrakcií, 
rozprestierajúce sa len pár metrov 
pred vami. 

www.hoteltara.me

Cenník > 395

Bečiči

od 442€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 884€
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE »  mimo-
riadne pestré a chutné raňajky, obe-
dy a večere národnej i medzinárodnej 
kuchyne formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • lokálne alko-
holické nápoje (pivo, víno, vodka, gin, 
brandy, rakija) • nealkoholické nápo-
je, káva, čaj podávané v areáli hotela • 
medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých  • občerstvenie rôz-
neho druhu počas vybraných hodín 
v aperitív bare a v pool bare (hambur-
ger, sendviče, hranolky...) • miniklub 
•  možné 2 ležadlá a 1 slnečník zdarma 
pre klientov každej izby

tuh
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Č I E R N A  H O R A

POLOHA » vo výnimočnej lokalite - na 
plážovej promenáde na okraji letoviska 
Bečiči • pri rozľahlej piesočnatej pláži pre-
miešanej drobnými kamienkami • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) • plážová 
promenáda ústí až do známeho historic-
kého centra mesta Budva s bohatým den-
ným aj nočným životom a množstvom 
reštaurácií, kaviarničiek, cukrární a barov.

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » hotelová recepcia • štý-
lová hlavná hotelová reštaurácia s terasou 
a výhľadom • a´la carte reštaurácia • TV 
miestnosť • fitness centrum • parkovisko 
(za poplatok) • minigolf • detské hrisko s 
preliezačkami a šmykľavkami •vyhradené 
ihrisko pre loptové hry (volejbal, basketbal, 
hádzaná)• ponuka vodných a plážových 
športov na pláži (za poplatok) • pestrý ho-
telový animačný program pre deti i do-

spelých • minigolf • biliard • stolný tenis

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek • TV • chladnička • 
klimatizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou a WC) • francúzsky balkón • 
izby s priestrannejším balkónom s pose-
dením (za príplatok) • izby s orientáciou na 
morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusi-
ve light

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov (počas raňajok sú 
podávané káva, čaj, voda, džús, počas 
obedov a večerí čapované pivo, lokál-
ne biele a červené víno, voda, džúsy a 
malinovky)

NÁŠ NÁZOR » naša tohtoročná 
novinka v Čiernej hore - hotel 
Bečiči - sa nachádza na jednej 
z najkrajších pláží krajiny. Vďaka 
svojej polohe ako i vybaveniu je 
predurčený byť ideálnym miestom 
na rodinnú dovolenku. Na svoje si 
tu prídu milovníci aktívnej dovo-
lenky a rôznych letných športov, 
milovníci slnečných lúčov, ako i 
najmenší klienti, pre ktorých je ur-
čené detské ihrisko v prekrásnenej 
hotelovej záhrade či hotelové ani-
mácie. A zatiaľ čo deti budú šantiť, 
ich rodičia si môžu oddychovať a 
užívať si slnečné lúče i v záhrade 
na ležadlách pod píniami.

www.becici-hotel.com

Cenník > 395

Bečiči SSS

HOTEL

Bečiči

od 286 €  | 2 dospelí + 2 deti do 5 rokov od  572 €

hotel Bečiči

u
h t
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POLOHA » priamo na jednej z najzná-
mejších pláží celého čiernohorského 
pobrežia •  na plážovej promenáde ob-
ľúbeného letoviska Budva  s bohatým 
denným a nočným životom, množstvom 
reštaurácií, kaviarničiek, cukrární či barov 
•  piesočnatá rozľahlá pláž premiešaná 
drobnými kamienkami • ležadlá a slneč-
níky na pláži (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » centrálna hotelová re-
cepcia so štýlovým posedením •  ape-
ritív bar • TV miestnosť • slnečná terasa 
s pohodlným posedením • hotelová 
reštaurácia s terasou v blízkosti plážo-
vej promenády • parkovisko • ihrisko na 
loptové hry (basketbal, volejbal, hádza-
ná) • bohatá ponuka vodných špor-
tov na pláži (za poplatok) • požičiavanie 
športových potrieb a športových hier • 

požičiavanie spoločenských hier pre ro-
diny, kníh pre deti i dospelých  rôznych 
žánrov

UBYTOVANIE » 2-lôžkové a 3-lôžko-
vé izby  (možnosť ubytovania aj druhého 
dieťaťa do 6 rokov bez nároku na lôžko - 
zdarma) • TV • chladnička • klimatizácia 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou a WC) • menší balkón

STRAVOVANIE » formou polpenzie . 
Raňajky a večere formou švédskych sto-
lov bez nápojov.

NÁŠ NÁZOR » v tejto letnej sezóne 
vám odporúčame hotel Park, kto-
rý sme zaradili do našej ponuky. 
Moderný hotel, ktorý našiel svoje 
miesto na jednej z najznámejších 
pláží, v srdci vyhľadávaného stre-
diska Budva, je určený pre klien-
tov, hľadajúcich oddych priamo 
na pláži a očakávajúcich kvalitné 
ubytovanie a pohodu. Široká pláž 
s atraktívnou pobrežnou prome-
nádou, bohaté večerné vyžitie v 
známom letovisku, blízkosť histo-
rického centra s neopakovateľnou 
atmosférou - toto všetko bude 
pridaná hodnota Vašej dovolenky.

www.koala.sk

Cenník > 395

Park SSSs

HOTEL

Budva
od 320 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 640  €

hotel Park

tug
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Č I E R N A  H O R A
Koral i SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » v centre obľúbeného le-
toviska Sutomore na Barskej riviére • 
v bezprostrednej blízkosti známej a vy-
hľadávanej sutomorskej pláže s hrubozrn-
ným pieskom aj kamienkami • od pláže 
delí areál iba promenáda, na ktorej je 
množstvo stánkov s miestnymi špeciali-
tami, plážové bary, obchodíky, zábavné 
podniky • možnosť využiť vodné taxíky 
na okolité piesočnaté pláže (na niekto-
ré je možný len prístup z mora) • cca 6 km 
od turistického, prístavného a historické-
ho mesta Bar • 30 km od historickej Budvy 
• iba 35 km od hraníc s Albánskom - mož-
nosť  fakultatívnych výletov • cca 40  km 
od príletového letiska Podgorica 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » hotelový komplex je tvo-
rený viacerými blokmi • ubytovanie pre 
klientov prevažne v blokoch B a C • v cen-

trálnej budove A hala s recepciou • trezo-
ry na recepcii (za poplatok) • salónik • bar 
so slnečnou terasou • klimatizovaná ho-
telová reštaurácia • all inclusive bar s tera-
sou s posedením • ihrisko pre loptové hry 
(futbal, basketbal) hneď vedľa hotela • det-
ské ihrisko pre najmenších dovolenkárov 
• parkovisko • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) 

UBYTOVANIE » v jednotlivých blo-
koch hotela sa nachádzajú 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky, resp. dvoch prí-
steliek • izby prešli v sezóne 2011 čiastoč-
nou rekonštrukciou: klimatizácia, TV, malá 
chladnička • balkón, resp. terasa s pose-
dením• vlastné hygienické zariadenie - 
sprcha a WC 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
 

NÁŠ NÁZOR » to, čo dnes priťahu-
je turistov do letoviska Sutomore, 
je kombinácia klimatických pod-
mienok, pekná pláž, krásna scené-
ria horského masívu priamo nad 
mestečkom a v neposlednom rade 
výborné ceny. Obľúbenosť hotela 
Korali je daná jeho výbornou polo-
hou priamo na známej sutomorskej 
pláži v zeleni parku. Zjednocujúcim 
prvkom hotelového komplexu je 
hlavná recepcia hotela, reštaurácia 
a bar v centrálnej budove. Hotel 
odporúčame všetkým, ktorí chcú 
prežiť svoju dovolenku na nádher-
nej pláži a večer v rušnom centre 
letoviska s priaznivými cenami.

www.trendkorali-montenegro.com

Cenník > 394

Sutomore

od 254 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 508 €



ko
ala.sk

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných nápojov • vybrané al-
koholické nápoje (rakija, miestne pivo 
a miestne víno), nealkoholické nápoje 
(voda, minerálka, malinovky), káva, čaj 
v all inclsuive bare v hotelom vyhra-
dených hodinách  • drobné snacky • vo 
vybraných dňoch a hodinách animač-
ný program pre deti pod vedením slo-
vensky hovoriaceho animátora

KLUBOVÁ DOVOLENKA » klubová 
dovolenka, resp. animačný program urče-
ný pre deti  so slovensky hovoriacim  ani-
mátorom realizovaný dvakrát do týždňa 
vo vybraných hodinách • športové hry • 
cvičenie podľa hudby • detská diskotéka 
• miniklub • zdarma požičiavanie rôznych 
športových potrieb a spoločenských hier 

tyg
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CHORVÁTSKO

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. 

ISTRIA  |  KVARNER
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Teplota vzduchu 24° 28° 32° 32° 29° 25°

Teplota vody 20° 23° 25° 25° 23° 20°

Hitorické mesto Pula je modernou metropolou 
Istrie. Mesto je popretkávané množstvom ma-
lých i väčších kamenných uličiek, v ktorých si 
našli svoje jedinečné miesto chrámy a historic-
ké pamiatky. Najznámejšou pamiatkou je rímsky 
amfiteáter, odkiaľ je prekrásny výhľad. V minu-
losti bola Pula hlavnou námornou základňou, v 
dnešnej dobe je prístavom a priemyselným cen-
trom Istrie. Prejdite sa jej uličkami a nadýchajte sa 
výnimočnej atmosféry tohto mesta. Len 12 km 
od Puly sa rozprestiera stredisko Medulin, ktoré 
charakterizuje rozmanitosť jeho pláží. Rozsiahle 
letovisko žije rušným denným aj nočným živo-
tom, ktorý vás vtiahne do svojho víru.  

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 Pula 

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.

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 ostrovy- 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 rastlín. 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.

Rímska aréna | Pula
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CHORVÁTSKO

POLOHA »  na okraji lesíka na miernom 
návrší • len 2 km od centra Puly •  najbližšia 
okruhliaková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora len 150 m od hotela • cca 10 mi-
nút pešo od vyhľadávanej pláže Valkane • 
pobrežie s plážovou promenádou Lungo-
mare len 100 m od hotela • ležadlá a slneč-
níky na plážach (za poplatok) 

VYBAVENIE » centrálna budova s recep-
ciou a hlavnou reštauráciou spoločnou pre 
všetky tri hotelové bloky A, B a C • aperitív 
bar s terasou • vonkajší bazén so sladkou 
vodou • ležadlá pri bazéne (zdarma) • hote-
lové parkovisko (zdarma) • wifi (zdarma) na 
recepcii • bežecký chodník • fitnescentrum • 
sauna • večerná živá hudba • špotové aktivi-
ty v blízkosti hotela (za poplatok)

UBYTOVANIE » hotel pozostáva z blo-
kov A, B a C • v našej ponuke sú viaceré 
typy izieb vo všetkých troch blokoch:  
Blok C - 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 
2 prísteliek • francúzsky balkón • orientácia 
na park • izby na vyššom poschodí s výhľa-
dom  na more (za príplatok); Blok B  
- 2-lôžkové izby s orientáciou na park • 
balkón (za príplatok) • izby na vyššom po-
schodí s výhľadom na more (za príplatok);  
Blok A - 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 
2 prísteliek s orientáciou na more • balkón 
(za príplatok) • izby na vyššom poscho-
dí s výhľadom na more (za príplatok); dva 
typy apartmánov v bloku A: apartmán pre 
2 až 4 osoby na vyvýšenom prízemí - sa-
mostatná spálňa a obývacia miestnosť s 

NÁŠ NÁZOR » ponorený do zelene 
borovicového lesíka pár metrov od 
promenády Lungomare a krásnych 
pláží, je hotel Pula nečakanou oázou 
pokoja v blízkosti centra najväčšieho 
mesta Istrie. Vybrali sme pre vás viaceré 
typy izieb, aby sme čo najviac vyhoveli 
vašim individuálnym potrebám. Hotel 
je vhodným miestom pre aktívnych 
cestovateľov, veď jeho okolie ponúka 
pestré možnosti športových aktivít. Cen-
trum Puly je ako stvorené na poznáva-
nie miestnej histórie. Pridajte služby all 
inclusive light s klubovou dovolenkou, 
blízkosť pláže a dostanete dokonalý ces-
tovateľský balíček za rozumnú cenu.

www.hotel-pula.hr

Cenník > 399

Pula SSSs

HOTEL

Pula

od 361€ | 2 dospelí + 2 deti od 722€



ko
ala.sk

prístelkami; apartmán pre 2 až 6 osôb na 
vyššom poschodí s výhľadom na more (za 
príplatok) - 2 samostatné spálne a obývacia 
miestnosť s prístelkami; vybavenie všet-
kých typov izieb a apartmánov: klimatizá-
cia • wifi (zdarma) • trezor (zdarma) • sat TV • 
telefón • kúpeľňa s WC a fénom

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
light

ALL INCLUSIVE LIGHT »  raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov • nealko nápoje, pivo a víno neob-
medzene počas obedov a večerí

KLUBOVÁ DOVOLENKA » športové 
animácie, zábavný program a miniklub pre 
deti počas prázdnin aj v slovenskom jazyku 

tuh
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CHORVÁTSKO

POLOHA » komplex 3 hotelov (Mimo-
sa, Hedera, Narcis) v zelenom prostredí 
v zátoke Maslinica • hotel Mimosa sa na-
chádza len  50 m od pláže • hotel Hedera 
približne 80 m od pláže • len 300 m  
od centra mesta Rabac  • kamienková 
pláž s pozvoľným vstupom do mora

VYBAVENIE » každý z hotelov má 
vlastnú recepciu • centrálna recepcia 
v hoteli Mimosa • v každom hoteli klima-
tizovaná reštaurácia a aperitív bar •  
2 vonkajšie bazény (jeden z nich s hydro-
masážou) • letná terasa s grill barom • le-
žadlá na slnečnej terase pri bazéne a grill 
bare (k dispozícii zdarma) • detský bazén • 
tobogan na pláži • tanečná terasa • well-
ness centrum s ponukou služieb (za po-

platok) • stolný tenis • minigolf • ihriská 
na loptové hry • hotelové animácie • wifi 
v spoločenských priestoroch (zdarma)

UBYTOVANIE » dvojlôžkové izby 
s možnosťou až 2 prísteliek • izby s bal-
kónom a orientáciou na more v hote-
li Hedera (za príplatok) • izby s balkónom 
a orientáciou na more v hoteli Mimosa 
(za príplatok) • klimatizácia • chladnička • 
telefón • sat TV • trezor (zdarma) • kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou a WC • sušič 
na vlasy

STRAVOVANIE » polpenzia plus – ra-
ňajky a večere formou bohatých švéd-
skych stolov • počas večere nápoj v cene 
(0,2l voda, džús, pivo alebo víno) • v popo-

Hedera SSSS

HOTEL /  Mimosa SSSS 

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že ne-
obyčajný komplex hotelov Hedera 
a Mimosa v letovisku Rabac, ktoré je 
nazývané, aj „perlou“ kvarnerského 
pobrežia, sa u vás teší veľkej obľube 
a našiel si tak stabilné miesto v našej 
letnej ponuke. Predstavte si nekonečné 
zelené olivové, cyprusové a dubové 
háje a v ich objatí rozprávkovú zátoku 
Maslinica, kde našli svoje miesto jedi-
nečné hotely Hedera a Mimosa. Svojou 
výnimočnou polohou v náručí bohatej 
zelene a priamo pri prekrásnej prírod-
nej pláži sú predurčené na strávenie 
letných dovolenkových dní. 

www.maslinica-rabac.com

Cenník > 398

Rabac

od 300€ | 2 dospelí + dieťa od 838€
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ludňajších hodinách sa podáva káva ale-
bo čaj a koláč • možnosť doobjednania 
služieb all inclusive (za príplatok) 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy, 
večere formou švédskych stolov • lo-
kálne alko a nealko nápoje podáva-
né v all inclusive bare v hoteli Mimosa 
a v bare na pláži vo vyhradených hodi-
nách • v popoludňajších hodinách ľah-
ký snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina • 
klienti so službami all inclusive majú 
obedy a večere v hoteli Mimosa

izba Mimosa

tug
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NÁŠ NÁZOR » na zelenom polostrove 
Kačjak obklopenom šumiacim mo-
rom vám ponúkame rokmi overe-
né ubytovanie v pavilónoch Kačjak. 
V príjemnom prostredí borovicového 
lesoparku si každý nájde svoj kúsok 
pláže, od prírodných výbežkov cez 
upravené betónové platne až po ka-
mienkovú pláž s miernym vstupom 
do mora určenú pre tých najmenších. 
O vašu celodennú zábavu sa posta-
rajú naši skúsení animátori, prípadne 
si môžete vybrať z bohatej ponuky 
miestneho športového centra. A keď 
sa nabažíte pláže a slnka, je tu pre vás 
pripravená zaujímavá ponuka fakulta-
tívnych 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 kamien-
kovej 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

Kačjak SSs

PAVILÓNY

Cenník > 396

Crikvenica

od 143€ | 2 dospelí + 2 deti od 286€
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POLOHA » v centre malebného letovis-
ka Selce • len pár krokov od promenády 
s množstvom kaviarní, reštaurácií, ob-
chodíkov a samotného centra letoviska 
Selce • cca 100 m od kamienkovo-piesko-
vej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
• Selce sú spojené s obľúbenou Crikve-
nicou 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 možnos-
ťou prístelky • balkón • 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),

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 ochotným 
personálom uspokoja menej náročnú 
klientelu, ktorá sa rozhodla stráviť svo-
ju dovolenku v blízkosti mora, špor-
tových aktivít a zábavy. Prechádzkou 
po pobrežnej promenáde sa dosta-
nete do vyhľadávaného letoviska Cri-
kvenica, 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

Cenník > 397

S laven SSs

PAVILÓNY

Selce
od 164€ | 2 dospelí + 2 deti od 328€
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CHORVÁTSKO

NÁŠ NÁZOR » obľúbené pavilóny, 
roztrúsené na návrší uprostred 
zelene, sa nachádzajú v blízkosti 
živej promenády vedúcej do ne-
ďalekého centra strediska Cri-
kvenica, 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 vyhľadávané-
ho letoviska Crikvenica • v nádhernom 
terasovitom zelenom borovicovom le-
soparku • cca 200 – 600 m od pláže v zá-
vislosti od polohy pavilónu • prírodná 
kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky (za po-
platok) • v centre letoviska aj mest-
ská piesočnatá pláž (vstup za poplatok) 
s množstvom vodných atrakcií • pestrá 
ponuka fakultatívnych výletov za prírod-
nými, historickými a kultúrnymi krásami 
Chorvátska

VYBAVENIE » priestranná recepcia 
• 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 zariade-
nie (kúpeľňa so sprchou a WC) 

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

Cenník > 396

Ad Turres SS

PAVILÓNY

Crikvenica

od 150€ | 2 dospelí + 2 deti od 300€

tuh
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POLOHA » neďaleko promenády ve-
dúcej do centra letoviska Crikvenica • 
centrum vzdialené len cca 10 minút peši 
• najbližšia pláž Crni Molo s pozvoľným 
vstupom do mora je 150 m od hote-
la, dostupná cestičkou cez pás zelene a 
promenádu • kamienkovo-piesočnatá 
pláž Gradsko Kupalište cca 400 m od ho-
tela (vstup za poplatok) • slnečníky a le-
žadlá na plážach (za poplatok) 

VYBAVENIE » klimatizovaná recepcia 
• klimatizovaná reštaurácia • wifi v splo-
čenských priestoroch (zdarma) • aperitív 
bar • kaviareň • trezor na recepcii • von-
kajší otvorený bazén so slnečnou tera-
sou s ležadlami (zdarma) • parkovanie pri 
hoteli (za poplatok) • vonkajší bazén s le-
žadlami (zdarma) • hotelové fitnescentrum 
(zdarma) • široká ponuka zábavy a vodných 

športov na pláži (za poplatok) • pestrá po-
nuka fakultatívnych výletov

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

STRAVOVANIE » all inclusive light

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov • nealkoholické nápoje, pivo a 
víno  v neobmedzenom množstve po-
čas obedov a večerí

NÁŠ NÁZOR » s radosťou vám ako no-
vinku letnej turistickej sezóny 2018 
predstavujeme elegantný hotel Park. 
Napriek blízkosti centra mimoriad-
ne obľúbeného letoviska Crikvenica, 
je tento hotel s príjemným vonkaj-
ším bazénom a terasou nečakanou 
oázou pokoja. Od krásnej kamienko-
vo-piesočnatej pláže hotel oddeľuje 
len úzky pás zelene a plážová pro-
menáda. Hotel vás očarí luxusnými 
priestrannými izbami, ktoré ocenia 
aj nároční klienti a rodiny s deťmi. A 
aby bola vaša dovolenka úplne bez-
starostnou, ponúkame tento hotel s 
balíčkom služieb all inclusive light.
www.koala.sk

Cenník > 399

Park SSSSs

HOTEL

Crikvenica
od 429€ | 2 dospelí + 2 deti do 5 rokov od 858€

tuh
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CHORVÁTSKO

NÁŠ NÁZOR » v príjemnom prostre-
dí borovicového lesíka v miernom 
návrší nad promenádou a krásnou 
prírodnou plážou letoviska Crikvenica 
nájdete pavilóny Omorika. Príjemné 
ubytovanie v priestranných klimati-
zovaných izbách v dependancoch 
a služby polpenzie v samostatne 
stojacej reštaurácii s terasou oriento-
vanou na more sa postarajú o vašu 
bezstarostnú dovolenku. Centrum 
Crikvenice ponúka nekonečné mož-
nosti zábavy pre deti aj dospelých. 
Neďaleko je známy adrenalínový park, 
na pláži množstvo atrakcií, a celá Cri-
kvenická riviéra je lemovaná krásnymi 
prírodnými aj upravenými plážami.  

www.koala.sk

POLOHA » na okraji vyhľadávaného le-
toviska Crikvenica • v nádhernom teraso-
vitom zelenom borovicovom lesoparku 
• vzdialenosť depandance od pláže cca 
200 m • prírodná kamienková pláž s po-
zvoľným vstupom do mora pod areá-
lom depandancov • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • v centre letoviska, cca 1,5 
km od areálu depandancov je mestská 
piesočnatá pláž Gradsko Kupalište (vstup 
za poplatok) s bohatou ponukou atrakcií a 
športových aktivít • pestrá ponuka fakulta-
tívnych výletov za prírodnými, historický-
mi a kultúrnymi krásami Chorvátska

VYBAVENIE » recepcia v priestoroch 
jednej z budov • hlavná klimatizovaná 
reštaurácia v areáli depandance smerom 
k pláži • parkovanie v areáli (zdarma) • v 
blízkosti športové centrum s tenisovými 

kurtami • široký výber vodných športov  
na pláži (za poplatok) • cca 150 m  
od depandance obľúbené adrenalínové 
zábavné centrum • pestrá ponuka fakulta-
tívnych výletov 

UBYTOVANIE » v našej ponuke izby  
v depandance Clotilde • 2-lôžkové moder-
ne a útulne zariadené klimatizované izby 
s možnosťou 1 prístelky • izby sú oriento-
vané na morskú stranu • balkón • wifi  
na izbách (zdarma) • sat LCD TV • kúpeľňa  
so sprchou a WC 

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov v hlav-
nej reštaurácii

Cenník > 397

Omorika SSSs

DEPANDANCE

Crikvenica

od 211€ | 2 dospelí + 2 deti od 422€

tuh
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POLOHA » hotel je situovaný v cen-
tre obľúbeného letoviska Selce • 
v bezprostrednej blízkosti obchodov, 
reštaurácií, kaviarní a barov • iba cca 50 m 
od kamienkovej pláže • prírodná kamien-
ková pláž s detským ihriskom, šmykľav-
kou, trampolínou 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 – obmedze-
ný počet miest (zdarma) • hotel je plne 
klimatizovaný • široká ponuka vodných 

atrakcií a športov • potápanie • rafting • ry-
bolov • požičovňa bicyklov • pestrá ponu-
ka fakultatívnych 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 orientá-
ciou na more a s balkónom (za príplatok); 
vybavenie všetkých 3 typov izieb: klima-
tizácia • 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

NÁŠ NÁZOR » hotel v centre letoviska 
Selce sa i počas ďalšiej sezóny ukázal 
byť dobrou voľbou. Kombinácia prí-
jemného 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 
wellness centre, prípadne si užiť po-
kojnú prechádzku po promenáde.

www.hotel-selce.com

Cenník > 397

Selce SSSs

HOTEL

Selce
od 211€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 10 rokov od 422€
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CHORVÁTSKO

NÁŠ NÁZOR » všetkých milovníkov 
ostrovnej dovolenky určite poteší 
opätovné zaradenie hotela Jadran, 
ktorý je súčasťou Njivice rezortu, 
do našej tohtoročnej letnej 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 malebnom chorvátskom 
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 - na recepcii (za poplatok) •  lobby bar 
s terasou • wifi pripojenie v spoločen-
ských priestoroch hotela • dve klimatizo-
vané reštaurácie • lounge bar Jadran so 
štýlovou terasou priamo pri mori • piz-
zeria Bukaleta • lounge bar Plava terasa 
s neopakovateľným výhľadom na Kvar-
nerský záliv • konferenčná miestnosť • TV 

miestnosť • kadernícky salón • suveníro-
vý obchod • ambulancia • tenisové kurty •  
stolný tenis •  minigolf • ponuka 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 (za poplatok) • 
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

Jadran SSSs

HOTEL

Cenník > 397

Krk, Njivice

od 272€ | 2 dospelí + 2 deti od 544€
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POLOHA » v mestečku Malinska na se-
verozápade ostrova Krk • 15 km od hlav-
ného mesta ostrova • 500 m od centra 
Malinska • len 50 m od pláže • pláž čias-
točne betónová a čiastočne kamienková 
s pozvoľným vstupom do prírodného ba-
zéna chráneného od šíreho mora betóno-
vými plátmi • možnosť bohatého výberu 
vodných športov (za poplatok) • po prí-
morskej 7 km dlhej promenáde (Rajská 
cesta) sa dostanete do oblúbeného stre-
diska Njivice

VYBAVENIE » recepcia s denným 
barom • internetový kútik na recepcii 
• reštaurácia • aperitív bar • TV sála • wifi • 
prírodný bazén na pláži pred hotelom vy-
bavený šmykľavkou a nafukovacími pre-
liezkami - vhodný pre deti aj neplavcov 
• wellness • masáže • vírivka • solárium • 

kadernícky salón • sauna • detské ihrisko • 
parkovanie pri hoteli (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandardné 
izby (balkón za príplatok), resp. 2-lôžko-
vé štandardné izby s možnosťou prístelky 
• 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 (za poplatok) • klimatizácia

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov, nápo-
je k večeri v neobmedzenom množstve 
(lokálne pivo, voda alebo džús) • tematické 
večere

NÁŠ NÁZOR » vyberte sa s nami opäť 
na ostrov Krk, do príjemnej oblasti Ma-
linska! Očarí vás nádherné priezračné 
more a úchvatná príroda, ktorej základ 
tvoria borovicové lesy. Vynikajúci hotel 
Malin, vás i toto leto privíta svojou pria-
teľskou rodinnou atmosférou a kvalit-
nými 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

Cenník > 399

Mal in SSSS
HOTEL

Krk, Malinska
od 361€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 722€

tug
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C HO R VÁ T S K O

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 (obmedze-
ný počet - za poplatok)

VYBAVENIE » hlavná hotelová budo-
va The View s recepciou • wifi v spoločen-
ských priestoroch • 5 *reštaurácia ENJOY 
(pre klientov hotela) • 4 * reštaurácie GOL-
DEN a SEABREEZE (pre klientov ubytova-
ných v apartmánoch) • lobby bar a lounge 
SKY bar s bazénom na terase • moderný 
lounge bar a bazén SPLASH s ležadlami 
a baldachýnmi • nočný luxusný lounge bar 
EIGHT s letnou terasou • bazénový kom-
plex SEA BREEZE s pool a snack barom • 
Kids Town - detské mestečko s bazénmi, 

ihriskami a priestormi na hranie na plo-
che 4 000 m² s reštauráciou a cafe barom • 
Novi SPA centrum (deťom do 16 rokov vstup 
k vnútorným bazénom povolený len za ne-
priaznivého počasia) - bazény s morskou 
vodou a vodnými atrakciami • vírivky • tu-
recké kúpele, sauny • relaxačné priestory 
a letná terasa s výhľadom na more • le-
žadlá pri bazénoch • LAZY Spa Lounge bar 
• reštaurácia BALANCE s ponukou zdravých 
jedál • fitnescentrum • thalasso a hydro te-
rapie, thajské masáže, kozmetické služby 
(za poplatok) • strážené parkovanie (za po-
platok) • korzo • počas prázdnin hotelové 
animácie • plážový servis (za poplatok)

UBYTOVANIE » v hoteli The View 5 *: 
junior suity - klimatizované 2-lôžkové izby 

NÁŠ NÁZOR » prijmite naše pozva-
nie 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 vychut-
návanie obľúbeného capuccina. Pre 
najmenších dovolenkárov je priprave-
né detské mestečko Kids Town. 

www.novi.hr

Cenník > 398, 400

Novi  Resort  & Spa SSSSS

HOTEL A APARTMÁNY

Novi Vinodolski

od 320€ | 2 dospelí + 2 deti od 640€
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s možnosťou prístelky (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 apart-
mánoch typu de luxe a premium 4 *: uby-
tovanie 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 » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez nápo-
jov; hostia hotela sa stravujú v 5 * reštaurácii 
ENJOY (dress code), hostia apartmánov  v 4 
* reštauráciách GOLDEN alebo SEA BREEZE 
(určenie reštaurácie je v réžii hotela)

junior suite

tuh



154

vi
ac

 in
fo

rm
ác

ií 
o

 C
h

o
rv

át
sk

u
 n

áj
d

et
e 

n
a 

n
aš

o
m

 w
eb

e 
» 

w
w

w
.k

o
al

a.
sk

/c
h

o
rv

at
sk

o

Petrčane

Vodice
MurterBiograd 

na Moru

Zadar
Kukljica - Ugljan 

Primošten Trogir

Korčula

Jelsa
Baško Polje

Omiš/Omiš Ruskamen

ZAGREB

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 nachá-
dza na polostrovelemovanom vysokými 
hradbami, ktorými sú chránené výnimočné 
pamiatky. Medzi najvýznamnejšie patrí mo-
numentálna Rotunda sv. Donata z predro-
mánskeho obdobia a Rímske fórum. Len 12 
km severne od Zadaru, v príjemnom objatí 
pínií, nájdete prívetivé mestečko Petrčane, 
ktoré je ideálne na pokojnú rodinnú dovo-
lenku.

Kukljica-
-Ugljan
Malé mesto Kukljica sa nachádza na pobreží 
ostrova Ugljan. Vďaka kamienkovým a pie-
sočnatým plážam olemovaným borovicový-
mi lesmi sa stáva obľúbeným letoviskom.

Vodice
Sú jedným z najobľúbenejších letovísk Dal-
mácie. Dlhé večerné prechádzky po pro-
menáde, diskotéky, bary a reštaurácie, ale aj 
krásne okruhliakové pláže, bohatý kultúrny 
program, atmosféra uličiek starého mes-
ta a výhľad na blízke ostrovy - to všetko sú 
Vodice. 

Murter
Malebný ostrov Murter sa nachádza v ob-
lasti ostrovov Šibenskej riviéry, neďaleko 
chorvátskej pevniny, s ktorou ho spája most. 
Ponúka viacero typov pláží od malých ro-
mantických prírodných zálivov až po najvy-
hľadávanejšiu pláž Slanica.

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

Trogir
Malé mesto Trogir sa rozprestiera sčasti na 
pevnine a sčasti na priľahlých ostrovoch len 
30 km od Splitu. Iba kúsok od neho leží stre-
disko Seget Donji a areál hotela Medena s 
krásnou plážou.

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

Omiš-  
Ruskamen
Charakteristickou črtou Omišu je prekrásna 
piesočnatá pláž a kaňon rieky Cetina, ktorá 
sa zahryzla do skál pohoria Biokovo. Vytvo-
rila tak výnimočnú scenériu, ktorá nenechá 
žiadneho návštevníka ľahostajným. Len  
7 km južne od Omišu sa nachádza turistické 
stredisko Ruskamen s krásnou kamienko-
vou plážou. 

Baško Polje
Letovisko Baška Voda je miestom pôsobi-
vých kontrastov, miestom, kde majestátne 
pohorie Biokovo ostro zostupuje k morskej 
hladine.  Spolu s neďalekým letoviskom 
Baško Polje patria medzi najobľúbenejšie 
na Makarskej riviére.

Hvar-Jelsa, 
Vrboska
Harmonické prepojenie prírodných krás 
a histórie vás bude na ostrove Hvar sprevá-
dzať na každom kroku. Obľúbené letoviská 
Jelsa a Vrboska, popretkávané malebnými 
uličkami, sú typickými ostrovnými mesteč-
kami s priateľskou atmosférou. 

Korčula, 
Orebič
Lákadlom pre návštevníkov ostrova Korčula 
je okrem pláží a píniových lesov aj roman-
tická atmosféra hlavného mesta, ktorú do-
tvára renesančná architektúra starobylých 
kostolov a spleť úzkych uličiek. Najkrajší vý-
hľad na Korčulu v svetle zapadajúceho sln-
ka je z oproti ležiaceho mesta Orebič. Toto 
letovisko sa nachádza v juhozápadnej časti 
polostrova Pelješac.
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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, obchodíky 
a kaviarne s terasami v blízkosti hotela

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná hotelová reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia • bar • štýlová vináreň s bo-
hatou ponukou kvalitných vín • vonkajší 
bazén pre plavcov a detský bazén • lehát-
ka a slnečníky pri bazéne (zdarma) • teni-
sové kurty, minigolf a volejbalové ihrisko 
• wifi pripojenie na internet na recepcii 
a v spoločenských priestoroch • kaderníc-
ky salón • masážny salón • hotelové par-
kovisko (za poplatok) • kongresová sála 
• požičovňa áut • ideálna poloha hotela 

na spoznávanie historických a kultúrnych 
pamiatok mesta Zadar a národných par-
kov Krka a Kornati

UBYTOVANIE » hotel ponúka 2 typy 
izieb: štandardné - elegantne zariadené 
klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky; superior (za príplatok) - 
luxusné a moderné priestranné izby s 
možnosťou prístelky; izby s orientáciou 
na more (za príplatok); vybavenie oboch 
typov izieb: balkón • telefón • chladnička 
• sat TV • trezor • kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušičom na vlasy 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňaj-
ky a večere formou švédskych stolov bez 
nápojov v hlavnej hotelovej reštaurácii, 
možnosť obedov formou švédskych stolov 
(za príplatok)

NÁŠ NÁZOR » keďže naša minulo-
ročná novinka sa stretla s pozitívnym 
ohlasom, zaradili sme ju do našej po-
nuky opäť. Hotel Kolovare má ideálnu 
polohu, ktorá priam nabáda k dlhým 
večerným prechádzkam po promená-
de Lungomare na nábreží malebného 
centra Zadaru. Vysoké pínie kopíru-
jú nádhernú pláž pod hotelom, čím 
tvoria ideálne a bezpečné miesto pre 
detské hry priamo na brehu mora. Ho-
tel je povestný prvotriednou reštaurá-
ciou 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

Cenník > 404

Kolovare SSSS

HOTEL

Zadar
od 361 € | 2 dospelí +1 dieťa do 12 rokov od 722 €

superior izba

tug
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CHORVÁTSKO

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 kamienko-
vej pláže cca 50 m, cca 500 m od pláže 
Soline • 5 minút pešo od centra letovis-
ka s kaviarňami, 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) • nový 
vnútorný bazén s otvárateľnou sklenou 
strechou • ležadlá pri bazéne (zdarma) • 
internetové pripojenie na recepcii a v La-
vender bare (zdarma) • parkovisko (za po-

platok) • stolný tenis • plážový volejbal • 
cyklistická a joggingová trať • detské ih-
risko • hotelový animačný program pre 
deti • aqua aerobik v hotelovom bazéne 
• hotelová okruhliaková pláž - slnečníky 
a ležadlá (za poplatok) • sprchy na pláži • 
bohatý kultúrny program v meste Biograd 
• okolie vhodné na turistiku a cykloturisti-
ku • súkromné školy potápania

UBYTOVANIE » moderne a komfort-
ne zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • 
wifi na izbách (zdarma) • trezor • tele-
fón • vlastné príslušenstvo (sprcha ale-
bo 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 

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 ro-
bia z tohto hotela jedinečné miesto. 
Hotel na okraji promenády a neďale-
ko centra a zároveň pláže ocenenej 
Modrou vlajkou vám ponúka maxi-
málny komfort a príjemnú atmosféru, 
ktorá je preň typická. Odpočinok si 
môžete dopriať aj vo wellness centre 
na poslednom poschodí hotelovej 
budovy Ilirija. 

www.ilirijabiograd.com

Cenník > 403

Kornati SSSS

HOTEL

Biograd na Moru

od 300 € | 2 dospelí + junior do 17 rokov od 600 €

tuj
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POLOHA » hotel Adriatic a susedné 
hotely Ilirija a Kornati nájdete v letovis-
ku Biograd na Moru v tesnej blízkosti 
pobrežnej promenády a pláže • asi 50 m 
od plaveckého mestského bazéna a ka-
mienkovej pláže • 5 minút pešo od cen-
tra letoviska 

VYBAVENIE » recepcia • caffé bar • 
zmenáreň • trezor • klimatizovaná hote-
lová reštaurácia • Lavender bar • wellness 
v hoteli Ilirija • sauna • fitnes • kozmetický 
a kadernícky salón • vonkajší vyhrievaný 
hotelový bazén so sladkou vodou a s ja-
cuzzi (časť bazéna vyhradená pre deti) • 
nový vnútorný bazén s otvárateľnou skle-
nou strechou • ležadlá pri bazéne (zdar-
ma) • internetové pripojenie na recepcii 
a v Lavender bare (zdarma) • parkovisko 
(za poplatok) • stolný tenis • plážový vo-
lejbal • detské miniihrisko • hotelový ani-
mačný program • škola plávania pre deti 

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

UBYTOVANIE » moderne a kom-
fortne zariadené klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1 prístelky • sat 
TV • wifi na izbách (zdarma) • trezor • 
telefón • vlastné príslušenstvo (sprcha 
alebo vaňa, WC, sušič na vlasy) • balkón 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia – raňaj-
ky a večere formou bohatých švédskych 
stolov bez nápojov v hotelovej reštaurácii 

WELLNESS V CENE » klienti hotela 
Kornati aj Adriatic môžu na najvyššom 
poschodí hotela Ilirija zdarma využí-
vať: vírivku • relaxačnú zónu • fínsku 
saunu • infračervenú saunu • fitnes • 
masáže, solárium a kozmetické proce-
dúry za poplatok

NÁŠ NÁZOR » v dizajne hotela Adria-
tic sa výrazne prejavuje typická levan-
duľa vo farbách aj vôňach. V ležérnom 
Lavender bare na vás zapôsobí nespú-
taná atmosféra. Hotel Adriatic prekva-
pí každého návštevníka mladistvou 
a uvoľnenou náladou, s ktorou sa 
stretnete na každom kroku, ale najmä 
v štýlovom Lavender bare na úrovni 
pobrežnej promenády. Tu môžete 
za zvukov kvalitnej hudby nerušene 
leňošiť na pohodlných matracoch 
a vankúšoch, obklopení zeleňou pínií 
a vôňou levanduľových záhonov. Vo 
wellness centre v susednom hoteli 
Ilirija si vychutnáte zaslúžený odpoči-
nok s výhľadom na more a na národ-
ný park Kornati. 

www.ilirijabiograd.com

Cenník > 403

Adriat ic SSSs

HOTEL

Biograd na Moru
od 293 € | 2 dospelí + junior do 17 rokov od 586 €

tuj
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C HO R VÁ T S K O

POLOHA » v letovisku Petrčane cca 
12 km od jedného z najznámejších 
miest celého Jadranu, mesta Zadar, 
kam premáva pravidelná autobusová 
linka • na prírodnom polostrove s bo-
hatým borovicovým lesoparkom • cca 
20-30 m od hotela okruhliakové pláže, 
prípadne vyhriate kamenné platne • cca 
150m kamienková mestská pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodným pre ro-
diny s deťmi i neplavcov • vybetónovaný 
úsek pláže so schodíkmi do mora • slneč-
níky a ležadlá na pláži (za poplatok)

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a kaviarňou s pohodlným posedením 
a letnou terasou • klimatizovaná zmoder-
nizovaná hotelová reštaurácia • aperitív 
bar • vonkajší sladkovodný bazén s hydro-
masážou a detský bazén na terase hotela 
• ležadlá pri bazéne • pool bar • predaj-
ňa suvenírov • TV miestnosť • pripoje-

nie na internet v priestoroch recepcie 
(zdarma) • internetový kútik (za poplatok) 
• pizzeria-grill • dalmátska konoba Pinija 
• letný bar so štýlovým posedením • cuk-
ráreň • minimarket • zábavné centrum 
• zmenáreň • letná terasa s pohodlným 
posedením s výhľadom na more • par-
kovanie v areáli (zdarma) • detské ihrisko 
• minigolf (za poplatok) • 3 tenisové ihriská 
(za poplatok) • stolný tenis, biliard, fitnes 
• petang • multifunkčné ihrisko na loptové 
hry • wellness (masáže a procedúry za po-
platok) • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov umožňujúca spoznať historické, 
kultúrne a prírodné krásy Chorvátska (ná-
rodné parky Krka a Kornati, historický Šibe-
nik, fish piknik a iné)

UBYTOVANIE » moderné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo 2 prísteliek (rozlohou väčšia izba) • 
možnosť izieb s balkónom (za príplatok) • 

NÁŠ NÁZOR » pobyt v hoteli Pinija 
v letovisku Petrčane je pre každého 
návštevníka nezabudnuteľným zážit-
kom. Už prostredie, v ktorom sa hotel 
nachádza, píniový lesík pri krásnej 
pláži,  je balzamom na dušu. Ukrýva 
detské ihriská, štýlový lounge bar či 
volejbalové ihrisko. Hotel sa môže 
pochváliť aj krásnym vonkajším ba-
zénom s rozľahlou terasou s jedineč-
ným výhľadom na more. Elegantne 
zariadené izby a moderné wellness 
centrum vytvárajú ideálne podmien-
ky pre odpočinok. Atmosféru ešte 
dokresľuje ústretový a milý hotelový 
personál. Hotel Pinija je jednoducho-
zárukou dokonalej dovolenky v objatí 
prírody. 

www.hotel-pinija.hr

Pini ja SSSSs

HOTEL

Cenník > 403

Petrčane

od 327 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 654 €
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izby s balkónom a orientáciou na morskú 
stranu (za príplatok) • telefón • minichlad-
nička (naplnenie na vyžiadanie, za po-
platok) • plazmová satelitná TV • trezor 
(zdarma) • kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov • show cooking počas večere • obe-
dy formou švédskych stolov (za príplatok)

WELLNESS » hotel Pinija ponúka 
luxusné služby vo svojom wellness 
centre Marea Wellness & Spa- (vstup 
za poplatok) - v cene vstupu je zahrnu-
tá fínska a parná sauna, jacuzzi, soľná 
miestnoť s himalájskou soľou a rela-
xačná zóna s vyhrievanými ležadlami; 
balíčky služieb beauty & spa za popla-
tok podľa aktuálneho cenníka 

tuj
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CHORVÁTSKO

POLOHA » apartmány sú len 1 km od 
centra mestečka Kukljica v juhovýchodnej 
časti ostrova Ugljan • ostrov je dostup-
ný častými lodnými spojeniami medzi 
prístavmi Zadar a Preko 8 km severne 
od Kukljice • apartmány sú v mierne sva-
hovitom teréne na malom zalesnenom 
polostrove Zelena Punta lemovanom prí-
rodnou plážou so skalnatým podložím a 
vydláždenými plochami celkovo v dĺžke 
600 m • malé pieskové alebo okruhliakové 
lagúny na viacerých miestach umožňu-
jú pozvoľný vstup do mora • vzdialenosť 
apartmánov od pláže cca 150 m   

VYBAVENIE » recepcia • klimatizovaná 
hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia • 
reštaurácia s rýchlym občerstvením a ka-
viareň • parkovisko pred areálom (zdarma) 
• detské ihrisko • aktivity za poplatok: vod-
né športy na pláži • minigolf • plážový vo-
lejbal • tenisové kurty

UBYTOVANIE » v 3 typoch moder-
ných klimatizovaných apartmánov s tera-
sou alebo balkónom • všetky apartmány 
majú nasledovné vybavenie: samostatná 
spálňa • kuchyňa so základným vybave-
ním • chladnička • jedálenská časť • obý-
vacia miestnosť s 1 až 3 prístelkami (podľa 
typu apartmánu) • trezor • LCD sat TV • 
wifi (zdarma) • kúpeľňa s vaňou a so suši-
čom vlasov: Typ A: 2-lôžkový apartmán s 
možnosťou 1 prístelky; Typ B: 2-lôžkový s 
možnosťou 2 prísteliek (za príplatok);  
Typ C: 2-lôžkový s možnosťou 3 prísteliek

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov podávané v hotelovej reštaurácii

NÁŠ NÁZOR » sme radi, že sme našu 
ponuku ubytovania na jadranskom 
pobreží mohli opäť obohatiť, a to o mi-
moriadne obľúbenú kombináciu uby-
tovania v priestranných komfortných 
apartmánoch so službami polpenzie 
na krásnom pokojnom ostrove Ugljan. 
Vybavená kuchynka, samostatná spál-
ňa a priestranná denná časť zabezpe-
čia súkromie a pohodlie aj početnejším 
rodinám. Celý areál neďaleko centra 
mestečka Kukljica je ukrytý v príjem-
nom borovicovom lesíku a je obklo-
pený krásnymi prírodnými plážami a 
čistým morom. Nájdete tu vytúžený 
pokoj v harmónii s prírodou, ktoré sú 
tak typické pre ostrovnú dovolenku v 
Chorvátsku. 

www.zelenapunta.hr

Cenník > 401

Zelena Punta SSSs

APARTMÁNY

Kukljica

od 259 € | 2 dospelí + 1 dieťa od 518 €

tug
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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 sever-
ne od Vodíc • jedinečná príležitosť vyu-
žiť pestrú ponuku fakultatívnych výletov 
a zaujímavých exkurzií ako napríklad 
lodný výlet do národného parku Korna-
ti alebo výlet minibusom do známeho 
Šibenika či na vodopády Krka v národ-
nom parku

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • klimatizovaná hotelová reštaurá-
cia • vonkajší bazén s morskou vodou • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne • wifi pri-
pojenie na internet na recepcii hote-
la (zdarma) • trezor na recepcii hotela 
(zdarma) • plážový volejbal • stolný tenis 

• 2 tobogany (za poplatok) • badminton
• šípky • tenisové kurty v blízkosti hotela
(za poplatok) • ležadlá a slnečníky na plá-
ži (za poplatok) • parkovisko pri hoteli
(za poplatok)

UBYTOVANIE » jednoducho zariade-
né klimatizované 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• balkón • orientácia na morskú stra-
nu (za príplatok) • kúpeľňa so sprchova-
cím kútom a WC, sušič na vlasy • sat TV •
chladnička • telefón

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

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 
hotelových služieb je vám k dispozícii 
aj bazén s morskou vodou, stolný tenis 
a plážový volejbal. Na prechádzku či 
cyklotúru sa dajte zlákať pobrežnými 
chodníkmi a cyklotrasami. Stojí za to 
preskúmať aj nevšednú krásu tunajšie-
ho podmorského sveta počas potá-
pania pri neďalekom ostrove. Výber 
hotela Colentum je zárukou príjemnej 
dovolenky v krásnom prostredí ostrova 
Murter. 

www.hotel-colentum.com

Cenník > 401

Colentum  SSS

HOTEL

Murter
od 259 € | 2 dospelí + 2 deti od 518 €

tuh
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CHORVÁTSKO

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: 2-lôžkové útulne a účelne zaria-
dené klimatizované izby s možnosťou 1 
prístelky • balkón resp. terasa (za príplatok) 
• priestranné klimatizované rodinné izby 

Donat SSSs

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » klientmi obľúbený 
a vyhľadávaný hotel Donat (pozostá-
vajúci z hotelových budov Donat I a II), 
s výbornou polohou priamo pri pláži, 
s bazénom a pestrým animačným 
programom, je predurčený pre strá-
venie dokonalej rodinnej dovolenky 
v jednom z najznámejších letovísk 
Dalmácie - v Zadare. Poloha hotela je 
ideálna na spoznávanie malebných 
zákutí mesta a blízkych národných 
parkov.Hotel, ktorý je súčasťou reno-
movanej hotelovej spoločnosti Fal-
kensteiner Hotels & Resorts, je vhodný 
pre všetky vekové kategórie a pre 
tých, ktorí sa chcú nechať rozmaz-
návať službami all inclusive a hodiť 
starosti na chvíľu za hlavu.

www.hotel-donat.com

Cenník > 402

Zadar

od 286 € | 2 dospelí + 2 deti od 712 €
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- 2 prepojené miestnosti pre 2 až 4 osoby 
(za príplatok) alebo v hotelovej budove 
Donat II: 1-lôžkové alebo 2-lôžkové útul-
ne a účelne zariadené klimatizované izby 
s možnosťou 1 prístelky • balkón resp. te-
rasa (za príplatok); vybavenie izieb: sat TV 
• 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

tuh
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C HO R VÁ T S K O

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 upravených 
plôch na slnenie (slnečníky a ležadlá za po-
platok) • vo Vodiciach sú široké možnosti 
zábavy a bohatý kultúrny program počas 
celého leta, množstvo obchodov, miestny 
trh, bary a reštaurácie • do mesta premáva 
celý deň dovolenkový vláčik (za poplatok) 
• mesto má rušný prístav a jednu z najkraj-
ších pobrežných promenád v Dalmácii • 
svojim návštevníkom umožňuje návštevu 
blízkych národných parkov Krka a Korna-
ti či Vranského jazera • milovníci mestskej 
turistiky a histórie zasa ocenia blízkosť Ši-
benika, Splitu či Zadaru • pestrá ponuka 
fakultatívnych výletov za kultúrnymi, his-
torickými a prírodnými krásami okolia (Za-

dar, Trogir, fish piknik a iné) • v okolí Vodíc 
nájdete dostatočné 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 • pestrá 
ponuka fakultatívnych výletov - národ-
ný park a vodopády Krka (je sústavou pe-
rejí, kaskád a vodopádov, pod ktorými sa 
môžete vykúpať, rovnako máte možnosť 

NÁŠ NÁZOR » aj túto sezónu vám 
ponúkame komplex ubytovania 
v známom letovisku Vodice, ktoré sú 
domácimi nazývané aj "chorvátske St. 
Tropez". V rámci hotelového rezortu 
vám ponúkame komfortné hotelové 
superior izby a útulné klimatizované 
hotelové vilky s obľúbenými službami 
all inclusive. Tento komplex priamo 
na pláži, a zároveň takmer v srdci le-
toviska, vytvára ideálnu dovolenkovú 
atmosféru. Naviac, Vodice sú ideálnym 
miestom k spoznávaniu okolia - na-
vštívte malebný Šibenik a spoznajte 
jeho históriu, nevynechajte očarujú-
ce národné parky Krka a Kornati ani 
príjemný lodný výlet na ostrov Zlarin s 
úžasnými miestami na kúpanie.

www.rivijera.hr

Imperial SSSs

HOTEL & VILLAS

Cenník > 402, 403, 404

Vodice

od 286 € | 2 dospelí + 2 deti od 572 €
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podniknúť výlet loďou kaňonom rieky Krka 
až k Rošskému vodopádu), národný park 
Kornati (je zoskupením 147 ostrovov a úte-
sov v južnej časti severných dalmátskych 
ostrovov), ostrov Zlarin (nachádza sa v ši-
benickom súostroví a od pevniny ho odde-
ľuje šibenický kanál, je to ostrov s okojnými 
miestami na kúpanie, piesočnatou plážou a 
malebnou prírodou)

 UBYTOVANIE » v rámci hotelového 
komplexu Imperial sú v našej ponuke 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 klimatizované 
rodinné izby (za príplatok) • pozostáva-
jú z dvoch prepojených miestností pre 2 
až 4 osoby • balkón • sat 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 • telefón • kúpeľňa so sprchou a WC, 
sušič na vlasy; vilka Klara new *** 
(za príplatok) • 2-lôžkové klimatizované 
izby a 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky s balkónom (za príplatok) • zariade-
né novým nábytkom • TV • chladnička • 
telefón • kúpeľňa so sprchou a WC, sušič 
na vlasy

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov  • lo-
kálne alkoholické a nealkoholické ná-
poje podávané počas dňa v hotelovej 
reštaurácii

hotelová izba

izba vo vilke

tuh



166

CHORVÁTSKO

POLOHA » v obľúbenom letovisku Vo-
dice • približne 600 m od centra • hotel 
priamo pri okruhliakovej pláži s pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá na pláži 
(za poplatok)

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 • novinový stánok • strá-
žené parkovisko (za poplatok) • tenisový 
kurt • basketbalové ihrisko • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • požičovňa bicyk-
lov • hotelový animačný program • živá 
hudba • internetový kútik (za poplatok) • 
wifi na recepcii a na pláži (zdarma) • bar 
na pláži 

UBYTOVANIE » moderne a elegantne 
zariadené klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • kúpeľňa so spr-
chou a WC • sušič na vlasy • telefón • pri-
pojenie na internet (zdarma) • minibar • 
sat TV • trezor (za poplatok) • balkón s po-
sedením • možnosť izieb s orientáciou 
na morskú stranu (za príplatok); luxus-
né 2-lôžkové izby v budove Olympia Sky 
(na vyžiadanie za príplatok) • kúpeľňa so 
sprchou a WC • sušič na vlasy • klimatizá-
cia • telefón • pripojenie na internet (zdar-
ma) • minibar • sat TV • trezor (za poplatok) 
• balkón s posedením • župan, papuče, 
fľaša vody (zdarma)

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

NÁŠ NÁZOR » hotel Olympia je už 
tradične zárukou kvality a úspešne 
sa zaradil medzi najvyhľadávanejšie 
hotely v našej ponuke. Pobyt na tom-
to výnimočnom mieste ponúka 
nevyčerpateľné možnosti aktivít. Pre 
najmenších pribudlo v areáli ho-
tela krásne detské ihrisko. Rozľahlý 
bazénový komplex v areáli plnom 
pínií, hotelové wellness a komfortné 
elegantné izby, sú nečakanou oázou 
pokoja v blízkosti rušného letoviska. 
Večer sa môžete prejsť do neďaleké-
ho živého centra Vodíc. Hotel Olym-
pia so svojou atraktívnou polohou, 
profesionálnymi službami a nády-
chom luxusu odporúčame aj nároč-
nejším klientom.

www.olympiavodice.hr

Cenník > 404

Olympia SSSSs

HOTEL

Vodice

od 422 € | 2 dospelí + 2 deti od 844 €

tuh
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POLOHA » hotel je situovaný len 500 
m od mestečka Primošten na polostrove 
Raduča • 28  km južne od Šibenika • areál 
hotela 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 • fitnescentrum • 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) 

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové kli-
matizované izby *** štandardu s mož-
nosťou 1 prístelky (klimatizácia v réžii 
hotela) • stropný ventilátor • telefón • sat 
TV • wifi • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou 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 letovis-
ku Primošten, na zelenom polostrove 
Raduča obklopenom krásnymi pláža-
mi, nájdete prívetivý areál hotela Zora. 
K jeho obľúbenosti prispievajú mimo-
riadne kvalitné služby a vynikajúca 
chorvátska aj medzinárodná kuchyňa. 
Pýchou hotela je unikátny vyhrieva-
ný bazén s morskou vodou na brehu 
mora prekrytý presklenou kupolou. 
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

Cenník > 404

Zora SSSS

HOTEL

Primošten
od 374 € | 2 dospelí +1 dieťa do 7 rokov od 748 €
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Medena SSSs

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » uprostred zelene pí-
niového lesíka priamo na brehu mora 
a neďaleko jedného z najkrajších 
chorvátskych mestečiek sa nachádza 
hotel Medena. Spokojnosť hostí je tu 
prioritou. Privíta vás priateľský perso-
nál a komfortné izby. Reštaurácia tiež 
príjemne prekvapí vysokou kvalitou 
ponúkanej gastronómie doplnenou 
zákuskami z vlastnej cukrárne s dlho-
ročnou tradíciou. Medena si vás získa 
aj pestrým výberom doplnkových slu-
žieb, ktoré spestria pobyt športovcom, 
rodinám s deťmi, aj tým, čo prišli za zá-
bavou. Pobyt vám spríjemní animačný 
program, vodné atrakcie a trampolíny 
v animačnom parku a nepochybne aj 
stravovanie formou all inclusive.

www.hotelmedena.com

Cenník > 403, 405

POLOHA » areál na brehu mora na mier-
nom návrší v udržiavanom píniovom le-
síku v dedinke Seget Donji • len 4 km od 
Trogiru, ktorý je dostupný pešo popri pláži 
alebo autobusom priamo spred hotela • 
cca 30 km severne od Splitu a cca 50 km 
južne od Šibenika • vzdialenosť hotelovej 
budovy od pláže cca 100 m • promenáda 
a kamienková pláž kombinovaná s vybe-
tónovanými plochami na slnenie lemujú 
hotelový areál v dĺžke viac ako 250 m •  le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 

VYBAVENIE » dve samostatné krídla A 
a B vybavené výťahom sú prepojené cen-
trálnou hotelovou budovou so vstupnou 
halou, recepciou a klimatizovanou reštau-
ráciou • a´la carte reštaurácie:  Pizzeria v 
hlavnej budove a Konoba Tamaris na pláži 
• Aperitív bar v hotelovej hale, Tropic bar na
pláži • parkovanie pred hotelom (zdarma) 
• wifi (zdarma) • 6 tenisových kurtov, mul-

tifunkčné športové ihriská a ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok) • detské 
ihrisko • rozsiahly vonkajší bazén s časťou 
vyhradenou pre deti • animačný park s 
trampolínami, skákacími hradmi a vodný-
mi atrakciami •  bohatý animačný program

UBYTOVANIE » v 3 typoch izieb: štan-
dard 3*+  - moderné klimatizované 2-lôž-
kové izby s možnosťou až 2 prísteliek na 1. 
a 2. poschodí bloku B • balkón • orientácia 
izieb na park • sat TV • telefón • chladnička • 
wifi (zdarma) • trezor • kúpeľňa s vaňou, WC 
a sušičom na vlasy; superior 4* (príplatok 
za vyšší štandard) - elegantné klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek na vyššom poschodí bloku B 
• balkón • orientácia na park • LCD sat TV • 
telefón • chladnička • wifi (zdarma) •  trezor
• kúpeľňa s vaňou, WC a sušičom na vlasy;
superior s výhľadom na more 4* (prípla-
tok za vyšší štandard a výhľad na more) • 

Trogir

od 327 € | 2 dospelí + 2 deti od 654 €
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elegantné klimatizované 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prísteky na vyššom poscho-
dí bloku A • balkón • LCD sat TV • telefón • 
chladnička • wifi (zdarma) • trezor • kúpeľňa 
s vaňou, WC a sušičom na vlasy

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov • miest-
ne nealkoholické nápoje, pivo a víno 
vo vyhradenom čase na mieste urče-
nom hotelom • detský klub a animačný 
program aj v slovenskom jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin (júl, august) vám pobyt 
spestria naši skúsení animátori, ktorí si pre 
vás a vaše deti pripravili množstvo športo-
vých aktivít, hier a tvorivých činností. superior izba

tuh
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POLOHA » hotel uprostred zelene oko-
litých stromov pri plážovej promenáde 
letoviska Baško Polje • kamienková 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 blízkosti hotela

VYBAVENIE » centrálna hotelová 
budova s recepciou a klimatizovanou 
reštauráciou • aperitív bar • TV salón • wifi 
(za poplatok) • gril reštaurácia na pláži so 
živou hudbou • snack bar • parkovanie • 
obchod so suvenírmi a dennou tlačou 
• minipotraviny • pekáreň • volejbalové,
futbalové a basketbalové ihrisko • na plá-
ži pestrá ponuka vodných športov (za 
poplatok) • diskotéka • večer hudba
na terase • reštaurácie na pláži • možnosť

vybrať si zo skutočne širokej ponuky fa-
kultatívnych výletov za prírodnými a kul-
túrnymi pamiatkami

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

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

NÁŠ NÁZOR » letovisko Baško Polje 
južne od Bašky Vody je už roky mimo-
riadne obľúbené pre svoje nádherné 
pláže a okolitú prírodu. Svoj domov 
tu má hotel Alem a jeho depandance, 
ponorené do vône a zelene borovíc. 
Poteší vás jeho poloha priamo pri ka-
mienkovej pláži s pozvoľným vstupom 
a krištáľovo čistým morom. Depan-
dance hotela ponúkajú jednoduchšie 
ubytovanie a vyhovejú požiadavkám 
klientov všetkých vekových kategórií 
hľadajúcich nenáročnú dovolenku v 
prekrásnom prostredí za skvelú cenu. 
Ak vás oslovili tieto atribúty, je Alem 
pre vás to pravé miesto pre strávenie 
príjemnej dovolenky. 

www.club-adriatic.hr

Cenník > 401

Alem SS

DEPANDANCE HOTELA

Baško Polje

od 157 € | 2 dospelí + 1 dieťa od 314 €
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NÁŠ NÁZOR » príjemne zariadené izby 
pavilónom Brzet v tichej časti leto-
viska, a zároveň dostupnosť rušného 
centra strediska Omiš s množstvom 
kaviarničiek, reštaurácií a obchodíkov 
vytvárajú priestor pre strávenie ideálnej 
letnej prímorskej dovolenky. Jedineč-
ným zážitkom bude určite aj roman-
tická prechádzka starobylými uličkami 
mesta Omiš. Prvoradá je však čarovná 
okruhliaková pláž s krištáľovo čistou 
vodou a pozvoľným vstupom do mora 
v tieni zelených pínií, ktorá vábi k ce-
lodennému oddychovaniu. Mnohých 
iste poteší neďaleká mestská piesočna-
tá pláž jediná svojho druhu v tejto časti 
jadranského pobrežia. 

www.ruzmarin.hr

POLOHA » hotel pozostávajúci z hlavnej 
budovy s recepciou a reštauráciou a pri-
ľahlých pavilónov • cca 30 m od okruh-
liakovej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora • centrum starobylého Omi-
šu je vzdialené cca 800 m • v mestečku 
množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov 
s otvorenými terasami • minimarket cca 
300 m od hotela

VYBAVENIE » centrálna recepcia 
s možnosťou prenajatia trezoru (zdar-
ma) • zmenáreň • klimatizovaná centrálna 
reštaurácia • terasa • parkovisko pred ho-
telom (zdarma) • denný bar • TV v spoloč-
ných priestoroch hotela • wifi pripojenie • 
hudobné večery na terase hotela • ponu-
ka vodných športov na mestskej piesoč-
natej pláži (za poplatok) • pestrá ponuka 
fakultatívnych výletov - obľúbeným ad-

renalínovým výletom, ktorý môžete zažiť 
na vlastnej koži je nezabudnuteľný dob-
rodružný rafting na rieke Cetina s počet-
nými perejami a kaskádami

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 - raňaj-
ky formou švédskych stolov, večere ser-
vírované, výber z menu, šalátový bufet 
• nápoje k večeri v neobmezdenom 
množstve (víno, voda, džús)

Cenník >405

Brzet SSSs

PAVILÓNY

Omiš
od 232 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 464 €

tug
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Sagitta Hol iday Vi l lage SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » vydajte sa s nami 
na cestu do dovolenkového rezortu, 
kde môžete vychutnávať tichú krásu 
prírodnej scenérie, užívať si bezsta-
rostné dni so službami all inclusive 
a relaxovať na nádhernej kamienkovej 
pláži či vo vlnách priezračne čistého 
mora. S potešením vám opäť prináša-
me hotelový komplex Sagitta Holiday 
Village, s príjemným bazénom so 
slnečnou terasou a s detským bazé-
nikom. Ponúka až tri typy ubytova-
nia, a to v hlavnej hotelovej budove, 
v apartmánoch či bungalovoch, ktoré 
odporúčame predovšetkým rodinám 
s deťmi. Osobitý štýl interiéru i exte-
riéru tohto komplexu vytvára priateľ-
skú, ba až domácku atmosféru. 

www.sagitta.hr

Cenník > 402

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)
- 2-lôžkové klimatizované izby s možnos-
ťou až 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou/

Omiš-Ruskamen

od 286 € | 2 dospelí + 2 deti od 572 €
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vaňou a WC • kuchynský kút • chladnička • 
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

tuh
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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 (zdarma) • bazén s morskou vo-
dou • samostatný detský bazén • 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 hygienic-
ké zariadenie (kúpeľňa so sprchou resp. va-
ňou a WC) • francúzsky balkón alebo terasa 
• TV • ventilátor; » komfort - zrenovované 
2-lôžkové izby Fontana *** s možnosťou 
prístelky • sat TV • ventilátor •  vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou resp. va-
ňou a WC) • francúzsky balkón alebo terasa

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

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
• vybrané lokálne alko a nealko nápoje 
počas obedov a večerí  • hotelové ani-
mácie • wifi

NÁŠ NÁZOR » rezort Fontana po-
zostáva z útulných depandancov 
umiestnených na miernom návrší 
v zeleni píniového lesíka. Sú súčasťou 
renomovanej hotelovej spoločnos-
ti Adriatiq, ktorá je zárukou kvality 
poskytovaných služieb. Krásne pláže 
lákajú k celodennému odpočinku 
pri krištáľovom mori a sú len na skok 
od hlavnej reštaurácie. Na spríjem-
nenie dovolenkových chvíľ vám je 
k dispozícií aj bazén s ležadlami a sl-
nečníkmi pri aperitív bare. Príjemná 
prímorská atmosféra mestečka Jelsa, 
krásna architektúra a reštaurácie a ka-
viarne s terasami vás budú lákať ku 
každodennej návšteve. 

www.resortfontana-adriatiq.com

Cenník > 397

Fontana SSs SSS

DEPANDANCE

Jelsa

od 177 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 354 €
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NÁŠ NÁZOR » pre tých z vás, ktorí si za-
milovali ostrov levandule, Hvar, máme 
opäť v ponuke hotel s rovnomenným 
názvom. Svojou atraktívnou polohou 
v blízkosti starobylej Jelsy a na dosah 
rôznych typov pláží je hotel Hvar pred-
určený k stráveniu pokojnej a príjem-
nej dovolenky. Ponúka jednoduché, 
ale príjemné ubytovanie a spoločenské 
priestory, ktoré prešli jemnou úpravou. 
O kvalitné služby a spokojnosť hostí 
sa tu stará priateľský personál, ktorý sa 
snaží vyhovieť požiadavkám návštevní-
kom. Na tanečnej terase hotela sa cez 
deň môžete kochať nádherným vý-
hľadom 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 • vonkaj-
ší bazén s morskou vodou • ležadlá pri ba-
zéne  (zdarma) • wifi • parkovanie (zdarma) 
• stolný tenis, tenis, minigolf (za poplatok) • 
živá hudba na terase hotela • fitness • wifi 
• možnosť výberu z naozaj pestrej ponuky 
fakultatívnych výletov  a exkurzií - príležitosť 
absolvovať zaujímavý výlet do mesta Split, 
zažiť nezabudnuteľnú plavbu loďou na ča-
rovný ostrov Brač alebo spoznať nádherné 
súostrovie Pakleni otoci

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 » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov • lokálne 
alkoholické (lokálne víno a pivo) a ne-
alkoholické (rozlievaná voda a džúsy) 
nápoje podávané vo vyhradenom čase 
v pool bare • vo vyhradených popolud-
ňajších hodinách ľahký snack a káva • 
hotelové animácie • wifi

Cenník > 398

Hvar SSSs

HOTEL

Jelsa
od 279 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 558 €

tug
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CHORVÁTSKO

POLOHA » hotel stojaci len 10 minút 
chôdze od centra kultúrneho a historic-
kého mesta Korčula • hotelová prírodná 
kamienková pláž sa nachádza v tesnej 
blízkosti hotela • jedna z najznámejších 
piesočnatých pláží v oblasti Lumbarda 
vzdialená 7 km (pravidelné autobusové 
spojenie) 

VYBAVENIE » pôsobivá  a elegant-
ne zariadená vstupná hala s recepciou 
• priestranná hotelová reštaurácia • a'la 
carte reštaurácia • lobby bar • pool bar 
pri bazéne • kaviareň • wifi pripojenie na 
internet (zdarma) • 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 (za poplatok)  • živá hudba 
2-krát týždenne • tematické gastro veče-
ry • možné využitie zariadení spoločných 
so sesterskými hotelmi – tenisový kurt, 
požičovňa bicyklov, minigolf, centrum 
plachtenia a windsurfingu (za poplatok) 
• prenájom vodných bicyklov a motoro-
vých člnov priamo na pláži

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou, WC, sušič na vlasy) • telefón 
• sat TV • chladnička • klimatizácia • trezor 
• minibar

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

NÁŠ NÁZOR » vzhľadom k opätov-
nému veľkému úspechu v uply-
nulej sezóne vám i tentokrát 
ponúkame pobyt v rodinnom 
hoteli Marko Polo na ostrove Kor-
čula pomenovanom podľa jedné-
ho z najznámejších moreplavcov. 
Jeho najväčšou výhodou je atrak-
tívne a príjemné prostredie, ktoré 
si tu môžete dosýtosti vychutnať 
s celou  vašou rodinou či priateľ-
mi. K osobitému čaru hotela patrí 
prekrásny výhľad na renesančné 
mesto Korčula i na more priamo 
z bazéna či terasy. 

www.korcula-hotels.com

Cenník > 399

Marko Polo SSSS

HOTEL

Korčula

od 340 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 10 rokov od 680 €

tug
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NÁŠ NÁZOR » ak sa rozhodujete pri 
výbere vašej dovolenky pre jeden z 
chorvátskych ostrovov, je čarokrásna 
Korčula a luxusný hotel Port9 Island 
Resort nepochybne tou správnou voľ-
bou. V pokojnej zátoke Zaljev Školjki 
zabudnete na uponáhľanosť a hluk 
mesta a môžete si užívať v lone stre-
domorských prírodných krás a v lu-
xusnom prostredí hotelového rezortu. 
V prípade, že zatúžite po akcii, môžete 
sa zabaviť pri rôznych športových 
aktivitách či sa vydať do historického 
mesta Korčula – rodiska svetobežníka 
Marka Pola. Alebo sa len tak oddajte 
príjemnej relaxácii pri priezračnom 
Jadranskom 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 » veľmi vkusne zariadená 
recepcia s lobby • wifi pripojenie na inter-
net • dve hotelové reštaurácie (polpenzia 
a all inclusive light) a à la carte reštaurácia 
• lobby bar na recepcii • beach grill bar • 
pool bar pri bazéne • vonkajší bazén • par-
kovisko (za poplatok) • tematické večery • 
tenis (za poplatok) • minigolf (za poplatok) 
• stolný tenis • vonkajšie fitness • bicykle 
(možnosť prenájmu alebo úschovy) • poži-
čovňa kanoe • detské ihrisko a miniklub 
• živá hudba počas večerov • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové klimatizova-
né štandardné izby s balkónom • kúpeľňa 
so sprchou a WC; 2-lôžkové klimatizova-
né priestranné superior izby (za príplatok) 
s možnosťou prístelky a s balkónom alebo 
terasou • kúpeľňa so sprchou alebo vaňou 
s WC; klimatizované rodinné izby pre 2 až 
4 osoby (za príplatok) s balkónom alebo 
terasou - 2 samostatné izby s 2 kúpeľňami; 
všetky  izby sú vybavené telefónom • sat 
TV • chladničkou • trezorom

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
light 

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere vo forme švédskych 
stolov • nápoje počas obedov a večerí: 
káva, rozlievané nealko nápoje, mine-
rálna voda, čapované pivo a rozlieva-
né víno

Cenník >400

Port9 Is land Resort SSSSs

HOTEL 

Korčula
od 490 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 10 rokov od 980 €

tug
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Portorož

Piran

Izola
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SLOVINSKO

rozloha 20 273 km²

počet obyvateľov 2 065 000

hlavné mesto Ľubľana

mena euro

V prípade, že hľadáte slnko, more, túžite po 
kúpaní  a nie preplnených plážach, ale záro-
veň chcete tiež zábavu a nielen každodenný 
stereotyp, Izola je skvelou príležitosťou zažiť 
vašu vysnívanú dovolenku. Turisti sem veľ-
mi radi zamieria kvôli vyhláseným plážam. 
Jedna z nich, v Simonovej zátoke, je do-
konca označovaná za tú najlepšiu na slo-
vinskom pobreží. A ak sa nabažíte mora, 
vydajte sa do neďalekej dedinky Lipica, v 
ktorej môžete absolvovať nezabudnuteľ-
nú prehliadku svetoznámeho žrebčína a 
vidieť jedinečné plemeno bielych koní.

Rozlohou a počtom obyvateľom je Piran 
malým mestom, no podľa mnohých je po-
važované za najkrajšie miesto v celej krajine. 
Letovisko je pozoruhodné kvôli pamäti-
hodnostiam, pretože je miestom stretu 
rôznych kultúr. Dôvodom je poloha v blíz-
kosti Chorvátska a tiež Talianska. Prehliadku 
mesta vám odporúčame začať na veľkom 
kruhovom námestí, ktorého nepochybnou 
pýchou a dominantou je socha slávneho ro-
dáka, a to huslistu Giuseppe Tartiniho. No a 
pokračovať môžete určite návštevou niekto-
rého z nádherných palácov postavených v 
štýle benátskej architektúry.

Izola Piran

Slovinsko je síce svojou rozlohou malá 
krajina, no nesporne má množstvo 
prírodných krás a vskutku hodnot-
ných historických pamiatok. Krajina 
je právom označovaná aj ako „zelená 
časť Európy“, pretože až polovicu jej 
rozlohy tvoria lesy, alebo tiež ako „sl-
nečná strana Álp“ kvôli dostatku slnka.  
Slovinsko je však unikátne i pre niečo 
iné.... Vďaka jeho rozmanitosti môže-
te doobedie stráviť pri pobreží Jadran-
ského mora a popoludní sa presunúť  
do vysokohorských alpských stredísk.
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Atraktívne stredisko Portorož je prístavom, 
ale zároveň najväčšími a najlepšie vybave-
nými prímorskými a klimatickými kúpeľmi v 
Slovinsku. Portorož , alebo tiež  „Portor Rose“ 
v preklade znamená „prístav ruží“. I keď od 
doby, kedy miestny kostol takto nazvali ná-
morní obchodníci, uplynulo už veľa času, 
aj dnes im musíme dať za pravdu. Toto le-
tovisko stále vyniká nádhernou parkovou 
úpravou s množstvom kvetov, a to najmä 
ruží. Zvyčajne tu prevláda pokojný životný 
rytmus spojený s príjemnou atmosférou ka-
viarní, taverien, reštaurácií a obchodíkov. No                               

počas sezóny sa žije dlho do noci či až do 
ranných hodín. Romantické prechádzky 
máte možnosť zažiť na čarovnej prímorskej 
promenáde a relaxovať zasa môžete na sl-
kom zaliatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. Tá okrem kúpania rovnako ponúka 
možnosti ďalšieho aktívneho vyžitia. Môžete 
si tu zahrať volejbal, požičať loďku či vodný 
skúter. Vhodné podmienky majú i potápači. 
Ak si po náročnejšom dni predsa len želá-
te upokojenie tela i ducha, využite ponuku 
wellness aktivít, ktoré toto moderné kúpeľné 
mesto ponúka. 

Portorož

Južnú časť Slovinska lemuje pobrežie Jadranského mora s mnohými 
zaujímavými miestami. Takými určite sú starobylý solivar, malebné, 

typické stredomorské mestečko Piran a kozmopolitné mesto Portorož. 
Je nutné podotknúť, že vďaka svojim prírodným a kultúrnym pamiatkam 

je viac ako pätina slovinského pobrežia chránená. Juh Slovinska sa tiež 
vyznačuje tým, že je popretkávaný krasovými útvarmi a vinohradmi. Pre 

návštevníkov sú snáď najzaujímavejšie jaskyne, z ktorých tou turisticky 
najatraktívnejšou je Postojnská jaskyňa. To, že Slovinsko je rozmanitou 

krajinou, dosvedčuje i fakt, že jeho juhovýchodná časť sa zasa vyznačuje 
termálnymi prameňmi a vinohradmi. Okrem nich má však táto oblasť 

tiež svoje etnologické a kulinárske osobitosti. Za zmienku nepochybne 
stoja i mestá. Ľubľana, hlavné mesto Slovinska, je známe svojou 

architektonickou úpravou, či Maribor, ktorý sa môže pýšiť najstarším 
viničom na svete. Dúfame, že sme vás týmto presvedčili o jedinečnosti 

našej novej destinácie a rozhodnete sa ju tento rok navštíviť .

Kostol svätého Juraja | Piran
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S L O V I N S K O

POLOHA » hotelový komplex zo všet-
kých strán obklopený zeleňou sa nachá-
dza neďaleko mestečka Izola ležiaceho 
v Koperskom zálive na pobreží Jadran-
ského mora • rezort sa rozprestiera v bez-
prostrednej blízkosti pláže • cca 30 km od 
neho leží malebná dedinka Lipice po ce-
lom svete známa svojím žrebčínom 

OFICIÁLNA TRIEDA » ** - ****

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostávajúci z viacerých budov (hlavná 
budova Haliaetum, Palma, Korala, Sire-
na, Park, Perla, Mirta) • recepcia v budove 
Haliaetum, klimatizovaná reštaurácia so 
slnečnou terasou a výhľadom na more v 
osobitnej budove • priestranná záhrada 
• grill a all inclusive bar priamo pri pláži • 
verejné parkovisko (zdarma) • wifi pripo-
jenie na internet - vo verejných priesto-
roch (zdarma) • priamo na pláži rezortu 

šmykľavky a rôzne športové či zábavné 
atrakcie  (za poplatok) • vodné športy - 
windsurfing, potápanie, vodné lyže (za 
poplatok) • detské ihrisko a detský klub 
• ihrisko •  plážový volejbal • tenis (za po-
platok) • minigolf (za poplatok) • fitness 
centrum • kúpeľné a wellness centrum - 
sauna, vírivka, masáže, kozmetické proce-
dúry (za poplatok) • hotelové animačné 
programy v letných mesiacoch • jedenkrát 
týždenne zábavný večer so živou hudbou 
• rozsiahla prírodná, okruhliaková pláž s 
pozvoľným vstupom do mora vhodná pre 
deti, seniorov a neplavcov priamo pred re-
zortom • pláž je lemovaná borovicami • le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové  izby s mož-
nosťou  prístelky v 4* budovách  Haliae-
tum a Mirta, v 3* San Simon depandance 
a 2* depandance Park San Simon • v 
izbách Haliaentum: klimatizácia • telefón 

NÁŠ NÁZOR » predstavte si nádher-
nú záhradu plnú zelene v blízkosti 
malebného mestečka Izola, prírodnú 
pláž s mnohými atrakciami obkole-
senú voňavými stromami, príjemný 
kúpeľ vo vodách krištáľovo čistého 
Jadranského mora či hýčkanie vášho 
tela vo wellness centre. Všetko to i 
oveľa viac ponúka naša tohtoroč-
ná zaujímavá novinka - San Simon 
Resort. Tento výnimočný komplex 
je atraktívny pre svoju príjemnú at-
mosféru, kvalitné all inclusive služby 
a pestrú škálu možností trávenia va-
šich dovolenkových dní. Tak sa ním 
nechajte zlákať!

www.hoteli-bernardin.si

Cenník > 406,  407

Izola

od 463 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 r. od 1156€

San Simon Resort SSS -  SSSSs
HOTELOVÝ KOMPLEX
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• SAT TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s WC, sprchou a sušičom vlasov) • balkón 
(za príplatok) • v izbách Mirta: klimatizácia 
• minibar • trezor • telefón • SAT TV • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sprchou 
a sušičom vlasov) • balkón (za príplatok) 
•  v izbách 3* depandance: klimatizácia 
• telefón • SAT TV • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa s WC, sprchou a sušičom vlasov) 
• v izbách 2* depandance Park: SAT TV • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC a spr-
chou) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov • lokál-
ne alko a nealko nápoje podávané v all 
inclusive bare  na pláži a v bare Haliae-
tum vo vyhradených hodinách • snack 
popoludní v cocktail bare • hotelové 
animácie • ležadlá a slnečníky na pláži

izba Mirta 4*

tug
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S L O V I N S K O
Sal inera Resort SSS -  SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » hotelový komplex Saline-
ra Resort sa nachádza bízko nádherného 
prírodného parku Strunjan a Strunjanské-
ho zálivu • zároveň je vzdialený len cca 4,5 
km od mestečka Piran s množstvom his-
torických, architektonických a kultúrnych 
pamiatok • taktiež leží iba niekoľko kilo-
metrov od známeho mesta Portorož 

OFICIÁLNA TRIEDA » ** - ****

VYBAVENIE » areál pozostáva z hotela, 
ktorý má dve časti - 3* a 4,* a z apart-
mánov rozprestierajúcich sa v záhrade • 
recepcia v hotelovej budove • reštaurá-
cia s terasou • Areta bar na terase hotela • 
beach bar na pláži • rozsiahly vonkajší ba-
zén s časťou pre deti • kúpeľné a wellness 
centrum Syra - sauna, masáže, skrášľova-
cie a relaxačné procedúry (za poplatok) • 
parkovisko (zdarma) • wifi pripojenie na 
internet (zdarma) • počas letných prázdnin 

(júl - august) hotelový animačný program 
pre deti • detský klub a detské ihrisko • 
požičovňa bicyklov - jedinečná možnosť 
cykloturistiky po okolí • Salinera Resort má 
prívlastok „bike friendly“ pre veľmi dobré 
podmienky a služby zamerané na cyklo-
turistiku • hotelová prírodná, okruhliaková 
pláž bez ležadiel s pozvoľným vstupom do 
mora vhodná pre deti a neplavcov a pláž 
s ležadlami a slnečníkmi (za poplatok) a so 
vstupom do mora v podobe móla

UBYTOVANIE » 2-lôžkové 3* a 4* ho-
telové izby s možnosťou jednej prístelky 
• 2* apartmány až pre 4-6 osôb • v hote-
lových izbách 3*: TV •  telefón • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sprchou) • 
wifi • v hotelových izbách 4*: TV • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, spr-
chou) • klimatizácia •  minibar •  wifi •  izby 
s balkónom (za príplatok) • v apartmánoch
pre max. 4 osoby: obývacia miestnosť • 

NÁŠ NÁZOR » pre všetkých milov-
níkov pohodlia, kvalitných služieb 
a nespútanej prírody sme pripravili 
túto zaujímavú novinku - Salinera 
Resort. Historické mestečko Piran 
či prírodná rezervácia Strunjan, 
ktoré sa nachádzajú v blízkosti 
komplexu, si vás zaručene podma-
nia svojou nezameniteľnou at-
mosférou a skutočne nádherným 
okolím. I samotný rezort má čo po-
núknuť. Istotne vás očarí nádherná 
záhrada priam posiata píniovými 
stromami, wellness centrum či 
vynikajúce služby, ktoré sú repre-
zentované milým a ústretovým 
personálom.

www.hoteli-bernardin.si

Cenník > 406, 407

Strunjan-Piran

od 374€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 r. od 939 €
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kuchynská časť • chladnička • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa s WC,  sprchou a su-
šičom vlasov) • terasa alebo balkón • SAT 
TV •  telefón • v apartmánoch pre max. 6 
osôb: obývacia miestnosť • spálňa • ku-
chynská časť • chladnička • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s WC, sprchou a sušičom 
vlasov) • balkón alebo terasa • SAT TV • te-
lefón • možnosť klimatizácie

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov • lo-
kálne alko a nealko nápoje podávané 
vo vyhradených hodinách v sále Be-
nedict a v all inclusive bare na pláži •  
ľahký snack popoludní v sále Benedict 
•  hotelové animácie • ležadlá a slneč-
níky na pláži

hotelová izba 4*

tug



Thessaloniki

Chalkidiki

Atény
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G R É C K O

 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.

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. 

Vydajte sa s nami do oblasti s názvom 
Kalandra. Je to malebný historický kúsok 
zeme, nachádzajúci sa na západnom vý-
bežku polostrova Kassandra. Spoznaj-
te staroveké Mendi, ktoré bolo kedysi 
hlavnou kolóniou Eretrie. Jeho vznik sa 
datuje okolo 12 stor. pred Kristom a je 
spojené so sťahovaním gréckych kme-
ňov po páde Mykénskej ríše. Oblasť je 
rovnako bohatá aj na rozľahlé piesočna-
té pláže, ktoré sú obmývané blankytne 
modrým morom. 

Kalandra

CHALKIDIKI
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Teplota vzduchu 25° 30° 32° 32° 28° 25°

Teplota vody 20° 21° 25° 25° 23° 21°

Všetkých milovníkov Grécka, ktorí v našej ponuke 
hľadajú niečo plné zážitkov z tejto obľúbenej 

dovolenkovej destinácie, pozývame do malého 
gréckeho raja, ktorého brehy obmýva krištáľovo 

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 
najzápadnejší "prst" - Kassandra.

Na nasledujúcich stranách vám okrem našich 
stálych hotelov ponúkame aj novinku v podobe 
hotela Mendi Beach. Nachádza sa na prekrásnej 

pláži, obklopený bujnou zelenou záhradou, kde si 
môžete vychutnať pravé grécke all inclusive služby 

a užívať si svoju vysnívanú dovolenku. Pobyty 
na lákavých 8, 11, 12 alebo 15 dní s odletom 

z Bratislavy či z Košíc do Thessaloník si môžete 
spestriť aj výletmi po okolí, či lodnou plavbou 
okolo mníšskeho štátu Agios Oros na Athose. 

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 a 
bolo založené okolo roku 600 pred Kristom. 
Dnes je Nea Potidea atraktívnym miestom 
letných dovoleniek predovšetkým vďaka nád-
herným piesočnatým plážam a priezračne 
čistému moru. Nájdete tu aj reštaurácie, bary, 
supermarkety a vychýrené taverny ponúkajú-
ce 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

Kláštor Stavronikita na hore Athos
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POLOHA » na polostrove Kassandra, 
ktorý je najzápadnejším výbežkom zná-
mych Chalkidík • spojenie s pevninou je 
zabezpečené mostom v dedinke Nea Po-
tidea • hotelový areál pozostáva z viace-
rých 2 až 3-podlažných ubytovacích častí 
vkusne umiestnených v upravenej záhra-
de • cca 250 m od prírodnej, kamienko-
vo-piesočnatej pláže (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • pláž je s areálom hotela spojená 
nachodom (možnosť využiť výťah) • hotel 
je vzdialený cca 1 km od tradičnej dedin-
ky Afitos a približne 3 km od obľúbeného 
strediska Kallithea s piesočnatou plážou, 
reštauráciami, kaviarňami, barmi a disko-
tékami, pričom nechýbajú ani možnosti 
nákupov a športového vyžitia • vzdiale-
nosť od medzinárodného letiska v Thes-
salonikách cca 80 km 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• trezor na recepcii (za poplatok) • TV kú-
tik  • wifi vo verejných priestoroch hote-
la (zdarma) • 2 bary • hlavná reštaurácia • 
bar pri bazéne • bar na pláži (za poplatok)
• priestranný bazén (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • vnútorný bazén • minimarket 
• basketbal • plážový volejbal • tenis • zá-
hradný šach • detské ihrisko a miniklub 
v rámci klubovej dovolenky so sloven-
ským animátorom

UBYTOVANIE » štandardné, vkusne za-
riadené dvojlôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • priestrannejšie izby pre 4 oso-
by • rodinné izby až pre 5 osôb s dvoma 
oddelenými miestnosťami (za príplatok)          
• klimatizácia • telefón • SAT TV • chladnič-
ka • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • wifi (za poplatok) • balkón alebo te-
rasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » v malebnom pro-
stredí zelených lesov Chalkidík, 
neďaleko tradičnej dedinky Afitos, 
si našiel svoje miesto all inclusi-
ve hotelový komplex Aristoteles 
Beach s jedinečným výhľadom 
na Toronský záliv. Chvíle voľna si v 
tomto rezorte môžete nerušene 
vychutnávať pri priestrannom ba-
zéne so slnečnou terasou, v blíz-
kosti ktorého nechýba ani pool bar 
s ponukou lahodných chladených 
nápojov alebo na blízkej piesočna-
to-kamienkovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, ktorý dozaista 
ocenia najmä rodiny s deťmi a me-
nej zdatní plavci. 

www.aristotelesbeach.gr

Aristoteles Beach SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 408

Chalkidiki - Afitos

od 384 € | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rokov od 966 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane miestnych nápojov • počas obe-
dov a večerí sú podávané alkoholické 
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 

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 rôznych súťažiach.

tyh

https://koala.sk/dovolenka/chalkidiki/aristoteles-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


188

G R É C K O

POLOHA » priestranný hotelový areál 
sa nachádza na brehu najzelenšej čas-
ti polostrova Kassandra • leží priamo na 
pláži obkolesený nekonečnou záhradou, 
kde sú ležadlá a slnečníky po kúpe nápo-
ja z plážového baru (zdarma) • mestečko 
Kalandra je vzdialené 3 km, kde v miest-
nych tavernách a kaviarničkách  spozná-
te chuť a nasajete atmosféru pravého 
Grécka • v blízkej dostupnosti od hotela 
nájdete nádherné prírodné pláže • me-
dzinárodné letisko Thessaloniki cca 1 ho-
dinu jazdy autom

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s 24 hod. 
recepciou • hlavná reštaurácia • výťah            
• hlavný hotelový bar s posedením aj na
terase • plážový bar • pool bar • bazén s
morskou vodou (ležadlá a slnečníky zdar-
ma) • detský bazén • a´ la carte reštau-

rácia špecializujúca sa na dary mora (za 
poplatok) • minigolf • detské preliezač-
ky, húpačky • miniklub • biliard • tenisový 
kurt • fitness • basketbal • stolný tenis • 
hotelové animácie • minimarket • v areá-
li hotela sa taktiež nachádza aj minizoo, 
ktorá určite poteší najmenších návštev-
níkov 

UBYTOVANIE » útulne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky s výhľadom na more • chlad-
nička • balkón • SAT TV • telefón • sušič na 
vlasy • vlastné hygienické zariadenie (kú-
pelňa so sprchou, resp. vaňou, WC) •  uby-
tovanie typu štúdio:  klimatizované izby  
so záhradnou terasou určené pre 2-4 
osoby (2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky a dieťa do 13 rokov bez lôžka) •  sušič 
na vlasy • chladnička • rýchlovarná kanvi-
ca • trezor • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpelňa so sprchou, resp. vaňou, WC) 

NÁŠ NÁZOR » novinka v našej po-
nuke, hotel Mendi Beach, má dušu 
a nesmierny šarm. Jeho najväčšou 
devízou je prekrásne prostredie a 
excelentná starostlivosť personálu. 
Tu sa budete cítiť skutočne výborne. 
Komplex prekypuje úžasnou zeleňou, 
ktorá obklopuje hotelové budovy 
i bazén s morskou vodou. Ak si ho 
zvolíte za miesto svojho pobytu, bez-
pochyby zažijete pokojnú a súčasne 
atraktívnu dovolenku. Mendi Beach je 
príjemným prázdninovým domovom 
pre rodiny s deťmi, priateľov športu 
a pekných pláží. Doprajte si príjemný 
slnečný kúpeľ na pozvoľne sa zvažu-
júcej pláži, zatiaľ čo vaše deti šantia na 
detskom ihrisku či v miniklube. 

www.mendi-hotel.gr

Mendi Beach SSSSs

HOTEL

Cenník > 408

Chalkidiki - Kalandra

od 470 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1039  €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov 
vrátane miestnych nápojov • počas 
obedov a večerí sú podávané rozlie-
vané alkoholické nápoje (čapované 
pivo, biele a červené víno) • nealkoho-
lické nápoje • horúce nápoje • nápoje 
pri hotelovom bazéne v čase od 11:00 
hod. do 23:00 hod. čapované pivo, 
biele a červené víno, ouzo, koňak • 
nealkoholické nápoje • voda • alkoho-
lické a nealkoholické kokteily • teplé 
nápoje (káva, čaj) • zmrzlina • sušien-
ky •  sendviče • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne • wifi vo verejných priestoroch 
hotela

tug
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POLOHA » v letovisku Nea Potidea • 
neďaleko historického kanálu s mostom 
spájajúcim polostrov s pevninou • hote-
lový areál s krásnou záhradou pozostá-
va z viacerých domčekov postavených 
v gréckom štýle a ústi priamo na nád-
hernej piesočnatej pláži ocenenej Mod-
rou vlajkou EÚ • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá a slnečníky (zdarma), plážo-
vé osušky (za depozit) • pláž je vybave-
ná kabínkami a sprchami • vodné športy 
(za poplatok) • kanoe a vodné bicykle 
(zdarma) • hotelový autobus do/z dedin-
ky Nea Potidea v týždni (zdarma) • cca 
70 km od letiska v Thessalonikách

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » vstupná hala s 24 hod. 
recepciou a posedením • wifi v areáli ho-
tela (zdarma) • lekár na vyžiadanie (za po-
platok) • hlavná reštaurácia špecializujúca 

sa na grécku, stredomorskú a medziná-
rodnú kuchyňu • snack bar/taverna pri 
bazéne • priestranný bazén (ležadlá a sl-
nečníky zdarma) • minimarket • detské 
ihrisko a miniklub • požičovňa áut (za po-
platok) • aerobik • tenisový kurt • stolný 
tenis • plážový volejbal • šípky • boccia • 
animácie • diskotéka • cvičenie jógy • raz 
za dva týždne grécky večer, olympijské 
hry, párty na pláži

UBYTOVANIE » hotel ponúka 
ubytovanie v 3 podlažných domče-
koch vsadených do exotickej záhra-
dy, kde sa nachádzajú elegantne 
zariadené a v žiarivých i svetlých far-
bách dekorované dvojlôžkové izby 
s možnosťou ubytovania až 4 osôb, 
pretože väčšina izieb disponuje roz-
kladacími pohovkami ako prístelkami                                                                                              
• klimatizácia • trezor (za poplatok)                                                                         
• SAT TV • telefón • minichladnička • vlast-

NÁŠ NÁZOR » aj túto letnú sezó-
nu vám prinášame obľúbený hotel 
Portes Beach, ktorí leží v dokonalom 
prázdninovom raji na pobreží Egejské-
ho mora, kde zažijete naozaj skvelú 
dovolenku. Čakajú na vás komfortne 
zariadené izby, hotelová reštaurácia so 
špecialitami domácej i medzinárodnej 
kuchyne, záhrada plná zelene s bazé-
nom, pool barom a terasami na slne-
nie lákajúcimi k oddychu. Čerešničkou 
na torte je piesočnatá pláž s krištá-
ľovo čistou vodou, ocenená Modrou 
vlajkou EÚ. Pestré animácie, športové 
súťaže plné smiechu, večer pretanco-
vaný v rytme buzuki, aj to môžu byť 
vaše spomienky na grécke leto. 

www.portesbeach.com

Cenník > 409

Chalkidiki - Nea Potidea

od 674 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 1 447 €

Portes Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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né hygienické zariadenie (kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchový kút a WC) • sušič 
na vlasy • wifi (zdarma) • balkón alebo te-
rasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane miestnych nápojov • 
možnosť vegetariánskeho menu • roz-
lievané alkoholické a nealkoholické 
nápoje, káva, čaj, ľahké občerstvenie 
a zmrzlina pre deti • popoludní: káva, 
čaj a koláčiky • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na pláži • wifi • vodné bicyk-
le a kanoe na pláži • vybrané športo-
vé aktivity • zábavný denný a večerný 
hotelový animačný program 

tug

https://koala.sk/dovolenka/chalkidiki/portes-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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 rozloha 131 957 km2

 počet obyvateľov 11 280 000

 hlavné mesto Atény

 mena euro

Na mieste, kde zasadila grécka bohyňa múd-
rosti prvý olivový strom a držala ochrannú 
ruku nad miestom, ktoré sa stalo hlavným 
mestom Grécka.  Mesto bolo centrom múd-
rosti, kultúry a civilizácie antického sveta, po-
menované práve po bohyni Aténe. Bohatá 
história sa odráža predovšetkým v chrámoch, 
kostoloch, antických stĺpoch, ako aj na jed-
nom zo symbolov mesta - na vrchu Akropolis, 
ktorý sa nachádza v centre mesta a je známy 
stavbou Aténinho chrámu. Výhľad na rozľahlé 
mesto a pobrežie sa vám naskytne aj z vrchu 

Predstavujeme vám novinku toh-
to leta - Peloponéz! Krásne pláže, 
vôňa mora, slnečné lúče prediera-
júce sa cez olivové plantáže, pose-
denie v tavernách, úzkych gréckych 
uličkách, chuť miestnych lahodných 
vín, sila gréckych bohov a história 
sršiaca z kažého kroku v južnej čas-
ti gréckej pevniny. Vitajte na Pelo-
povom ostrove, pomenovanom po 
vládcovi polostrova, ako aj jedného 
zo zakladateľov olympijských hier - 
Pelopovi. 

Atény
Lykavittos, kde sa nachádza malý kostolík. 
Po potulkách historickými Aténami nevy-
nechajte Hefaistov chrám alebo antickú 
Agoru, ktorá slúžila ako obchodné či poli-
tické centrum a kde prednášal aj starogréc-
ky filozof Sokrates či neskôr sv. Pavol. Vo 
štvrti Plaka zažijete pravú grécku atmosféru 
v úzkych uličkách plných taverien a kaviar-
ní. Prechádzaním uličkami sa dostanete na 
blší trh Monastiraki. V historickom centre sa 
nachádzajú všetky pamiatky, preto nevá-
hajte a objavte skryté tajomstvá Atén. 

Mytologické dejiny rozprávajú o založení 
mesta potomkom slnečného boha Hé-
lia - Korinthom. V jeho blízkosti môžete 
navštíviť vydláždený antický chodník zo 
šiesteho storočia p.n.l., Apolónov chrám 
so siedmimi dórskymi stĺpmi či staroveké 
ruiny, ktoré vás svojou históriou bezpo-
chybne pohltia. Korint je prvým mestom 
za Korintským prieplavom, rozdeľujúci 
grécku pevninu od polostrova Peloponéz. 
Vydajte sa po stopách bohov slnečného 
mesta Korint. 

Korint

PELOPONÉZ
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Teplota vzduchu 25° 30° 32° 32° 28° 27°

Teplota vody 19° 20° 25° 25° 23° 21°

Všetkým milovníkom Grécka, ktorí v našej ponuke hľadajú niečo 
nové z tejto obľúbenej dovolenkovej destinácie predstavujeme 

polostrov Peloponéz, nazývaný aj „Pelopov ostrov“, nachádzajúci 
sa v najjužnejšej časti gréckej pevniny, s ktorou ho spája pevninská 

šija prekopaná Korintským prieplavom. 

Pozývame vás stráviť dovolenku v oblasti Korintského zálivu s 
morom azúrovej farby, krásnou prírodou a bohatou gréckou 

históriou. Od letiska v hlavnom meste v Aténach, sa naše strediská 
nachádzajú približne 1 hod. jazdy autom. Na nasledujúcich 

stranách vám predstavíme tohtoročné novinky v mestečkách 
Ithmia, Vrachati, ale aj kúpeľnú oblasť Loutraki, v ktorých si počas 

letnej sezóny môžete užiť svoju dovolenku na 8 alebo 15 dní, 
priamym letom z Bratislavy. Vybrali sme pre vás ubytovanie v 4 

hotelových komplexoch, odkiaľ môžete pozorovať krásny výhľad 
na morskú hladinu, poprechádzať sa po pobreží, vyskúšať miestnu 

kuchyňu alebo si vychutnať víno z miestnych viníc. 

Zrkadlovo od Korintu, cez Korintský prieplav 
sa nachádza mestečko Loutraki, charakte-
ristické výskytom termálnych prameňov a 
kúpeľných miest. Pre objavovanie gréckeho 
dedičstva odporúčame navštíviť starorím-
ske kúpele alebo zrúcaninu bohyne Atény. 
Tú pravú dovolenkovú atmosféru si vychut-
náte na kamienkovej, či piesočnatej pláži v 
Korintskom zálive, ktoré získali ocenenie od 
EÚ za čistotu pláží a azúrového mora ale-
bo ochutnajte grécku musaku v taverne na 
promenáde.

Ponúkame vám možnosť spoznať aj druhú 
stranu Korintského prieplavu v Egejskom 
mori. Môžete navštíviť Poseidonov chrám v 
Isthmii alebo mesto Korint, ktoré sa nachádza 
len desať kilometrov od tohto mestečka. Pre 
tých, ktorí sa chcú zabaviť vo vodnom parku 
je tu Water Fun aquapark na okraji mesta a 
pre tých odvážnych je tu plavba cez Korintský 
prieplav. Pozrite si našu ponuku a určite si od-
nesiete nezabudnuteľný zážitok z piesočna-
tých pláži s výhľadom na Saronský záliv. 

Obľúbenou a vyhľadávanou destináciou 
je mestečko Vrachati, nachádzajúce sa v 
Korintskom zálive na polostrove Pelopo-
néz. Pýši sa svojou tyrkysovo-modrou vo-
dou a čistými plážami. Okrem oddychu 
a čerpania energie zo slnečných lúčov 
môžete spoznávať jeho zaujímavé okolie. 
Odporúčame navštíviť Stymfálske jaze-
ro, Jaskyňu jazier alebo sa vydať na pešiu 
turistiku do Korintských hôr. V blízkosti sa 
nachádza najznámejšia vinárska oblasť, 
takže milovníci vína si tiež prídu na svoje. 

Isthmia VrachatiLoutraki

Partenón na Akropole | Atény
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G R É C K O

POLOHA » hotelový rezort sa rozpre-
stiera na pobreží Korintského zálivu v 
mestečku Vrachati, približne 5 minút 
chôdze od jeho centra • cca 80 m od 
vlastnej kamienkovej pláže • s krištáľovo 
čistou vodou a pozvoľným vstupom do 
mora a s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• plážový bar s osviežujúcimi nápojmi • 
vodné športy (kanoe a vodné bicykle zdar-
ma) • Atény sú vzdialené cca hodinu cesty 
autom • v blízkej dostupnosti sa nachádza 
Korintský prieplav, archeologické múze-
um starovekého Grécka, či historické a fol-
klórne múzeum Korintu 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostáva z 12 budov, kde sa nachádzajú 
ubytovacie jednotky a služby pre hostí • 
priestranná recepcia • lobby bar s príjem-
ným posedením • reštaurácia SKY BAR • 

pool snack bar • bazén so sladkou aj po-
loslanou vodou • bazén pre deti • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a na pláži (zdarma) 
• SPA centrum (za poplatok, 1x vstup do 
sauny, hammam a jacuzzi zdarma, nutná 
rezervácia vopred po príchode do hotela) • 
internetový kútik • herňa • ihrisko pre deti 
• posilňovňa • kaderníctvo (za poplatok)

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
•  klimatizácia • telefón • mini bar • SAT TV 
• trezor • sušič na vlasy • balkón • vlastné 
hygienické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, 
WC) • možnosť ubytovania v rodinných 
izbách pre 4 osoby s 2 samostatnými 
izbami (za príplatok) • na izbách je k dispo-
zícii 0,5 l fľaša minerálnej vody na osobu 
a deň

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » s radosťou vám 
predstavujeme luxusný hotelo-
vý komplex Alkyon Resort & Spa, 
ktorý splní dovolenkové predstavy 
aj najnáročnejších klientov. S jeho 
excelentými službami a individuál-
nym prístupom personálu ku kaž-
dému jednému klientovi zažijete 
skutočne idylickú dovolenku. Re-
zort leží v bezprostrednej blízkosti 
krásnej pláže obmývanej krištáľovo 
čistým tyrkysovým morom a ponú-
ka širokú škálu prvotriednych pro-
cedúr a služieb. Samozrejmosťou 
je i pestrá ponuka voľnočasových 
aktivít pre všetky vekové kategórie.  

www.alkyonhotel.gr

Alkyon Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 411

Peloponéz - Vrachati

od 527 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12  rokov 1153 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane miestnych nápojov  • 
počas obedov a večerí sú podávané 
alkoholické nápoje: čapované pivo, 
miestne biele a červené víno, nealko-
holické nápoje • nápoje a občerstvenie 
z plážového baru v čase od 11:00 do 
19:00 hod. a z pool baru od 11:00 do 
23:00 hod: horúce nápoje, nealkoho-
lické nápoje, voda, čapované miestne 
pivo, ouzo, tsipouro, miestne červené 
a biele víno, gin, vodka, rum a whisky • 
od 11:45 do13:00 hod. sendviče, pizza, 
snacky • popoludní koláčiky, sorbet, 
dezerty • 1-krát vstup do sauny, ham-
mam a jacuzzi • 10% zľava na vybrané 
procedúry v SPA Alkyon

tzg

https://koala.sk/dovolenka/ateny/alkyon-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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G R É C K O

POLOHA » hotel sa nachádza pri his-
torickom mestečku Isthmia • príjemné a 
pokojné prostredie s rozľahlou záhra-
dou plnou zelene • priamo pri piesočna-
tej pláži, ku ktorej vedie pár schodíkov • 
more s priezračnou vodou a pozvoľným 
vstupom  • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• cca hodinu jazdy od letiska v Aténach 
• možnosť absolvovať výlety loďou (za 
poplatok) • možnosť zaujímavých výletov 
do blízkeho okolia • vodný park - Water-
fun (za poplatok) • antické mesto Korint 
nájdete cca 8 km • hotelový autobus do 
Loutraki a Korintu (za poplatok) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • tv kútik • wifi v areáli 
hotela (zdarma) • hlavná reštaurácia Elia 
• reštaurácia/bar Blue mood (za popla-
tok) • Green Lounge bar • priestranný ba-

zén s morskou vodou (ležadlá a slnečníky 
zdarma, plážové osušky za depozit) • det-
ský klub a ihrisko • obchod so suvenírmi 
•  požičovňa áut (za poplatok) • posilňov-
ňa • masáže (za poplatok) • vodné športy 
(kanoe a vodné bicykle) • plážový volejbal 
• basketbal • stolný tenis • vodné pólo 
• tradičný grécky večer s predstavením 
miestnych folklórnych tancov spoje-
ný s gréckou večerou • denné a večerné 
programy organizované skúseným hote-
lovým animačným tímom

UBYTOVANIE » elegantné 2-ložkové 
klimatizované izby s možnosťou prístelky 
pre 1-2 osoby (možná poschodová pos-
teľ) • trezor (za poplatok) • telefón • SAT 
TV • minichladnička • vlastné hygienické 
zariadenie (vaňa, resp. spchový kút, WC) 
• sušič na vlasy • balkón s posedením • 
možnosť izieb s výhľadom na more (za 
príplatok) • wifi (zdarma)

NÁŠ NÁZOR » skvelou dovolenko-
vou destináciou je 4* all inclusive 
hotel King Saron, ktorý je vsadený 
do exotickej záhrady, obmývaný 
priezračnými morskými vodami. 
Na nádhernej piesočnatej pláži, ku 
ktorej vedie len zopár schodíkov, si 
užijete pravé letné ničnerobenie. 
Pobavia vás aj hotelové animácie 
a deťom vyčarí úsmev na tvári čas 
strávený v miniklube, či na preliez-
kach v hotelovej záhrade. Pre dob-
rodruhov odporúčame podniknúť 
výlety do okolia, prezrieť si Korint-
ský prieplav či navštíviť veľkolepé 
Atény a spoznať tak kultúru jednej 
z najstarších civilizácií. 

www.kingsaron.gr

King Saron SSSSs

HOTEL

Cenník > 410

Peloponéz - Isthmia

od 501 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1101 €
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STRAVOVANIE:» formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » chutné raňajky, 
obedy a večere servírované v hotelo-
vej reštaurácii formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • počas obedov a 
večerí sú podávané miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje - džúsy, 
voda, miestne biele a červené víno, 
čapované miestne pivo • dopoludňaj-
šie a popoludňajšie snacky v Green 
Lounge Bar, nápoje v čase od 10:00 
hod. do 23:00 hod. zahŕňajú tep-
lé nápoje, pivo, biele a červené víno, 
grécke ouzo, gin, rum, vodka, whisky 
a kokteily • zmrzlina podávaná vo vy-
hradenom čase

tzg
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G R É C K O

POLOHA » priamo na pobreží Korintské-
ho zálivu v oblasti Loutraki • privátne plá-
že • na výber piesočnaté pláže s prímesou 
štrku a kamienkov s ležadlami a slnečníkmi 
alebo upravené pobrežie s vyhradenými 
terasami na slnenie a so štýlovými ležad-
lami • približne 5 minút autom od cen-
tra mestečka Loutraki • ľahká dostupnosť 
Atén, cca 1 hod. 15 min. autom od me-
dzinárodného letiska • svetovo preslávené 
historické miesta Epidaururs, Mykény a Na-
fplio v blízkej dostupnosti

 OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelový komplex sa skla-
dá z bungalovov, ktoré patria hotelu Rama-
da a zo suitov patriacich hotelu Wyndham 
• 2 samostatné recepcie • pool bar • Apollo 
kokteil bar • wifi (zdarma) • 3 pláže ocene-
né Modrou vlajkou EÚ • 2 vonkajšie bazény 
s terasami na slnenie s ležadlami a slneč-

níkmi • detský bazén • vnútorný vyhrievaný 
bazén • SPA centrum (za poplatok) • detský 
miniklub • posilňovňa • basketbalové ihris-
ko • tenisové kurty • mini golf • stolný tenis 
• mini futbal • amfiteáter • lukostreľba • vod-
né športy (za poplatok ) 

UBYTOVANIE » hotel Wyndham - lu-
xusne zariadené suity v hlavnej budove 
priamo pri pláži • ubytovanie pre 2 dospe-
lé osoby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek 
• vlastné hygienické zariadenie (vaňa, resp. 
sprcha, WC) • klimatizácia • SAT TV • tele-
fón • mini bar (za poplatok) • trezor • sušič 
na vlasy • wifi (zdarma) • možnosť izieb s 
výhľadom na more (za príplatok) • hotel 
Ramada - ubytovanie v 3-lôžkových bun-
galovoch • vlastné hygienické zariadenie 
(vaňa, resp. sprcha, WC) • klimatizácia • SAT 
TV • telefón • trezor • sušič na vlasy • wifi 
(zdarma) • možnosť izieb s výhľadom na 
more (za príplatok) 

NÁŠ NÁZOR » hotely patria do pre-
sláveného gigantu svetovej značky 
Wyndham hotel Group a preto je 
pobyt v nich garanciou kvalitne 
strávenej dovolenky. Stretáva sa tu 
luxus s prírodnou krásou, neza-
budnuteľnými výhľadmi a kvalit-
nými službami, pričom užívať si 
slnenie môžete na troch súkrom-
ných plážach. Vďaka týmto aspek-
tom budete milovať každú chvíľu 
strávenú v tomto dovolenkovom 
raji.  Spestriť svoj pobyt si môžete 
podniknutím výletov do blízkeho 
okolia alebo do neďalekých báj-
nych Atén.

www.wyndhamloutrakiresort.com 

www.ramadaloutrakiresort.com

Wyndham Ramada Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 410, 411

Peloponéz - Loutraki

od 462 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1023 €

Wyndham Resort Ramada Resort
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • počas jedál sú k 
dispozícii alkoholické nápoje (biele a 
červené víno, čapované pivo), nealko-
holické nápoje • v pool bare od 11:00 
do 12:30 hod. je v ponuke pizza, syrový 
koláčik, sendviče, káva, čaj, nealkoho-
lické nápoje, čapované pivo • v čase od 
17:00 do 18:00 hod. sa podáva zmrz-
lina, koláčiky, sušienky, káva, čaj, ča-
pované pivo •  čase od 18:00 do 22:00  
hod. nealkoholické nápoje, čapované 
pivo, mieste biele a červené víno, tsipo-
uro, ouzo, brandy, káva, čaj

Wyndham - Executive Junior Suite

Ramada Resort

Ramada 
Superior Bungalow

tzg

https://koala.sk/dovolenka/ateny/wyndham-ramada-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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G R É C K OG R É C K O

POLOHA » priamo pri pláži, ku ktorej 
vedie pár schodíkov, v malebnom kú-
peľnom mestečku Loutraki • udržiavaná 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná i pre deti • pláž je oce-
nená Modrou vlajkou za čistotu • ležadlá 
a slnečníky na pláži (zdarma) • 1,5 km od 
centra Loutraki, kde si môžete užiť krásnu 
promenádu a poprechádzať sa medzi ob-
chodíkmi, kaviarňami, reštauráciami a ty-
pickými gréckymi uličkami • cca 10 km od 
Korintského prieplavu, kde sa môžete po-
kochať výhľadom na toto veľkolepé dielo 
• autobusová zastávka 100 m od hotela • 
cca 1 hod. 15 min. od letiska v hlavnom 
meste v Aténach • v okolí hotela sa nachá-
dzajú pamiatky, ktoré sú zapísané vo sve-
tovom kultúrnom dedičstve UNESCO 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

 

VYBAVENIE » vstupná hala s 24 hod.
recepciou • wifi v priestoroch recepcie 
(zdarma) • výťah • lobby bar s posedením 
a TV • hlavná reštaurácia Diogenes • be-
ach bar (za poplatok) • priestranný bazén 
s morskou vodou obklopený terasou na 
slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• ihrisko • hotelové animácie • mini klub • 
hotelová záhrada • internetový kútik • a´la 
carte reštaurácia Apolafsi (za poplatok) • 
vodné šliapadlá na pláži • tradičné grécke 
tance a spev organizované hotelom 

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové klimatizované izby s možnos-
ťou 1 prístelky • vlastné hygienické zaria-
denie (vaňa, resp. sprchový kút s WC) • sušič 
na vlasy • mini chladnička • telefón • rá-
dio • TV • trezor (zdarma) • wifi pripojenie 
(zdarma) • balkón alebo terasa s posede-
ním • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok) 

NÁŠ NÁZOR » ak vyhľadávate men-
šie hotely s domácou atmosfé-
rou, priateľským personálom a 
chutnou stravou, navyše priamo 
pri pláži, tak práve výber hote-
la Pappas bude pre vás správna 
voľba. Užívať si sladké ničnerobe-
nie môžete za šumu priezračných 
vĺn Korintského zálivu. Hotel sa 
nachádza v príjemnom prostredí, 
ktorého areál vypĺňa hotelový ba-
zén obkolesený zeleňou a pestro-
farebnými kvetmi. Spríjemnite si 
večer prechádzkou v neďalekom 
kúpeľnom mestečku Loutraki a 
zároveň si môžete vychutnať at-
mosféru pravého Grécka.  

www.hotelpappas.gr

Cenník > 410

Pappas SSS

HOTEL

Peloponéz - Loutraki

od 402€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 903 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

 ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných miestnych nápojov • 
počas obedov a večerí sú podávané 
alkoholické nápoje (čapované pivo, 
biele a červené víno) a nealkoholic-
ké nápoje • občerstvenie v lobby bare 
v čase od 11:00 do 12:30 hod. a od 
16:30 do 18:30 hod. zahŕňa teplé ná-
poje (káva, čaj), alkoholické nápoje 
(stolové biele a červené víno, pivo, 
ouzo), alkoholické a nealkoholické 
kokteily, džúsy, keksíky • zmrzlina

tug



202

KERKYRA

Moraitika

Ag. Ioannis Peristeron

Acharavi

Agios 
Georgios

Agios 
Georgios 
Pagi

K O R F U

 rozloha 592 km2

 počet obyvateľov 108 000

 hlavné mesto Kerkyra

 mena euro

Hlavné mesto Kerkyra (Corfu Town) patrí 
nepochybne k najkrajším mestám Stre-
domoria. Ako sa k nemu budete blížiť, 
rozprestrie sa pred vami Stará pevnosť, 
ktorej história siaha až do byzantského 
obdobia. Dnes kotvia v okolí jej vodnej 
priekopy malé člny i okázalé jachty celeb-
rít. Námestie Spianada je centrom mesta 
a konajú sa tu rôzne slávnosti, koncerty 
i prehliadky. Jedným z unikátov tohoto 
mesta je aj kriketové ihrisko, pozostatok 
po Angličanoch. 

Agios Ioannis Peristeron je okrajovou 
časťou populárneho strediska Moraitika, 
vyhľadávaného pre svoj pestrý denný 
i  večerný dovolenkový život, umocnený 
množstvom plážových barov, taverien, ob-
chodov a  prázdninových atrakcií. Bývalá 
rybárska dedinka sa zmenila na moderné 
prímorské letovisko s hotelmi, apartmán-
mi, dovolenkovými rezortmi a v neposled-
nom rade i s peknými udržiavanými pláža-
mi. Výhodou je i  pravidelné autobusové 
spojenie s hlavným mestom. 

Kerkyra
Agios Ioannis  
Peristeron

Vitajte na mieste, kde sa podľa Ho-
méra rozprestieralo dávne kráľovstvo 
Fajákov a pri brehoch ktorého stros-
kotala loď gréckeho hrdinu Odyssea, 
vracajúceho sa späť domov po skon-
čení Trójskej 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.  
Pozrite sa i vy tam, kde si dala cisárov-
ná Sissi vybudovať palác Achillion,  
svoje miesto pokoja a oddychu.
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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 obyvateľom 

to najlepšie zo svojho dedičstva. Vďaka tomu má Korfu tak jedinečný 
a neopakovateľný charakter. 

Dôkazom pestrej a jedinečnej flóry ostrova je exotická rastlina kumquat, 
zvláštny druh pomarančovníka dovezeného z Ázie, ktorému sa darí 

práve na Korfu. Miestni obyvatelia ho využívajú na výrobu marmelády 
a typického sladko-trpkého likéru. Rovnako sa tu môžete stretnúť 

s „božským darom“ bohyne Athény – olivou. Mandľovníky, eukalypty, 
platany, vínna réva, borovicové háje, to všetko dopĺňa unikátnu 

prírodnú scenériu tohto smaragdového ostrova a vytvára skvelé 
predpoklady pre strávenie nezabudnuteľných dovolenkových chvíľ. 

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.

Pobrežie letoviska Agios Georgios Argira-
des lemuje nízka zástavba apartmánových 
domov, rodinných hotelov a budovy zná-
meho rezortu Sandy Beach. Nechýbajú tu 
ani útulné taverny a reštaurácie s terasami 
s výhľadom na trblietavú morskú hladinu. 
Kolorit dovolenkového strediska dotvára-
jú obchodíky, z ktorých vás domáci obyva-
telia s neodmysliteľným úsmevom na tvári 
pozdravia tradičným „jasas“. Pýchou leto-
viska je dlhá piesočnatá pláž kopírujúca 
pobrežie, ocenená Modrou vlajkou EÚ.

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. 

AcharaviAgios Georgios

Kláštor Vlacherna | Kanoni
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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 25 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 suvenír-
mi • 3 veľké bazény •  ležadlá, slnečníky a 
osušky pri bazénoch • samostatný detský 
bazén a detské ihrisko • detský klub • mini 

aquapark so šmykľavkami a toboganmi 
• wellness centrum (za poplatok) • amfi-
teáter • biliard (za poplatok) • basketbal 
• plážový volejbal • tenisové kurty • stolný 
tenis • elektronické hry (za poplatok) • wifi 
v priestoroch recepcie

UBYTOVANIE » hotelový komplex po-
zostáva z hlavnej budovy s priestrannou 
recepciou a z niekoľkých 2- a 3- podlaž-
ných ubytovacích častí • vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • možnosť izieb s bočným výhľa-
dom na more (za príplatok) •  priestranné 
rodinné izby pre 4 osoby s 2 oddelenými 
izbami (za príplatok) • klimatizácia • chlad-
nička • SAT TV • trezor (za poplatok) • kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC 
• sušič na vlasy • balkón, resp. terasa  s po-
sedením • wifi (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Sandy Beach Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Agios Georgios

od 531 €  | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 1.493 €

 NÁŠ NÁZOR » prežite príjemné 
chvíle zaslúženého dovolenkové-
ho relaxu v Sandy Beach Resort 
spolu s našimi animátormi vrámci 
klubovej dovolenky. Aktívnejších 
dovolenkárov určite poteší bohaté 
športové vyžitie či už v hotelovom 
areáli, alebo na susednej krásnej 
širokej udržiavanej pieskovej pláži 
ocenenej Modrou vlajkou EÚ. 
Rodiny s deťmi uvítajú pozvoľný 
vstup do mora a zaiste ocenia i 
malý vodný park s tobogánmi, 
detské ihrisko so šmykľavkami, hoj-
dačkami a inými zábavkami. Samo-
zrejmosťou je i vynikajúca kuchyňa 
pod vedením skvelého šéfkuchára.   

www.sandybeachresort.gr

Cenník > 414
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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 • denné 
i večerné animácie so slovenskými ani-
mátormi • hotelový mini aquapark so 
šmykľavkami a toboganmi 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových chvíľ sa počas 
prázdninových mesiacov postarajú aj 
slovenskí animátori začlenení do profe-
sionýlneho medzinárodného hotelového 
animačného tímu. 

tug

https://koala.sk/dovolenka/korfu/aquis-sandy-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » hotelový areál leží priamo 
pri štrkovo-pieskovej pláži s priezračnou 
tyrkysovou vodou a s pozvoľným vstu-
pom do mora vhodným i pre deti a me-
nej zdatných plavcov (ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma) • cca 150 m od menšieho 
letoviska Agios Ioannis Peristeron, ktoré je 
okrajovou časťou známeho strediska Mo-
raitika (približne 3,5 km od centra) s boha-
tými nákupnými a dennými i večernými 
zábavnými možnosťami • približne 5 km 
od mestečka Benitses • od hlavného mes-
ta Kerkyra a letiska cca 17 km • výborná 
východzia poloha k absolvovaniu rôznych 
fakultatívnych výletov do blízkeho i vzdia-
lenejšieho okolia ostrova

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • wifi na re-
cepcii • reštaurácia • terasa s posedením 
• lobby bar • výťah • internetový kútik (za 

poplatok) • trezory na recepcii (za popla-
tok) • priestranný bazén • oddelený detský 
bazén • pool bar s posedením • udržiava-
ná zelená záhrada s palmami, poskytujúca 
dostatok prirodzeného tieňa •  terasa na 
slnenie s ležadlami a slnečníkmi • biliard • 
stolný tenis • šípky • volejbalové ihrisko 

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (poscho-
dová posteľ pre deti a juniorov) orientované 
na pohorie a miestnu komunikáciu • klima-
tizácia • TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • balkón s posede-
ním • možnosť izieb s výhľadom na more 
(za príplatok) • možnosť izieb s bočným 
výhľadom na more, resp. s orientované na 
morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
light 

Corfu Senses Resort SSSs

HOTEL

Agios Ioannis Peristeron

od 345 €  | 2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 951 €

 NÁŠ NÁZOR » rodinný hotel Corfu 
Senses so srdečným personálom, 
ktorého ochota a ústretovosť 
v spojení s celkovou atmosférou 
tohoto priam familiárneho miesta 
učaruje hádam každému návštev-
níkovi. Krásnemu udržiavanému 
areálu so záhradou končiacou 
priamo pri idylickej pláži dominu-
je priestranný bazén konkurujúci 
priezračným vodám susedného 
Iónskeho mora. Váš dovolenkový 
album jednoznačne obohatíte aj 
zážitkami z výletu do neďalekého 
turistického centra Moraitiky, kam 
sa môžete vydať za nákupmi aj ve-
černou zábavou.

fb.com/CorfuSensesResort

Cenník > 413



ko
ala.sk

207

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane vybraných nápojov • 
počas obedov a večerí sú servírova-
né miestne alkoholické nápoje (biele 
a červené víno, čapované pivo, 1 druh 
aperitívu a likéru) a nealkoholické roz-
lievané nápoje (voda, káva, čaj, džús) 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne a na 
pláži • klubová dovolenka so sloven-
skými animátormi 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových dní sa posta-
rajú i slovensky hovoriaci animátori, ktorí 
pre vás priamo v hoteli pripravili počas 
letných prázdnin v mesiacoch júl a august 
denné i večerné aktivity, kde sa zabavia 
dospelí i deti. Rôzne súťaže, pohybové 
aktivity, vodný aerobik, volejbalový či šip-
kový turnaj, vám určite spríjemnia chvíle 
vášho oddychu. 

tyg

https://koala.sk/dovolenka/korfu/corfu-senses-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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) • centrum vodných športov na pláži 
(za poplatok) • v tesnom susedstve hote-
la sa nachádza minimarket •  vzdialenosť 
od hlavného mesta ostrova Kerkyry cca 
35 km • možnosť podniknúť výlet do blíz-
kej zátoky Porto Timoni alebo do typickej 
gréckej dedinky Afionas s panoramatic-
kým výhľadom na celé stredisko Agios 
Georgios Pagi • hotel má dobrú východziu 
polohu i k návšteve známeho Kanálu lás-
ky v neďalekom letovisku Sidari (prenaja-
tým autom, prípadne motorkou)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• wifi pripojenie na internet v priesto-
roch recepcie • priestranná klimatizovaná 
reštaurácia • lobby bar • bazén • oddelený 
detský bazén • bar pri bazéne s posede-
ním • terasa na slnenie s ležadlami a slneč-
níkmi • novovybudovaný bazén s terasou 
na slnenie v centrálnej časti hotelového 
areálu vodné športy na pláži (za popla-
tok) • požičovňa áut, motoriek a bicyklov 
v stredisku (za poplatok) 

UBYTOVANIE » hotel pozostáva zo 
štyroch samostatných budov a ponú-
ka novozrekonštruované 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 ubyto-
vanie s all inclusive službami a so 
skvelou polohou pri očarujúcej 
širokej pláži so zlatým pieskom. 
Tú ocenia najmä rodiny s deťmi 
a skutoční dovolenkoví  “fajn-
šmekri“ vyhľadávajúci doposiaľ 
nepredimenzované letoviská s po-
kojnou, typicky gréckou pomalou 
usmiatou atmosférou. Hotel svojim 
hosťom okrem jedinečnej polohy 
a nádherných okolitých prírodných 
scenérií ponúka i príjemné ubyto-
vanie v zrekonštruovaných izbách 
a areál s novovybudovaným bazé-
nom a terasou na slnenie. 

www.koala.sk

Alkyon Beach SSS

HOTEL

Cenník > 412

Agios Georgios Pagi

od 313 €  | 2 dospelí + 2 deti do 13 a 7 r. od 824 €

Alkyon 
Beach
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané v reštaurácii hote-
la formou švédskych stolov vrátane 
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 podáva-
né v bare pri bazéne vo vyhradených 
hodinách

tuh
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POLOHA » na severnom pobreží ostro-
va Korfu • cca 300 m od centra obľúbené-
ho a vyhľadávaného strediska Acharavi • 
približne 80 m od dlhej a širokej piesoč-
nato-kamienkovej pláže (ležadlá a slneční-
ky za poplatok) v tichšej lokalite strediska 
s panoramatickým výhľadom na neďa-
leké pobrežie Albánska • cca 38 km od 
letiska a hlavného mesta Kerkyra • rezort 
má dobrú východziu polohu k rôznym 
výletom do okolia či už prostredníctvom 
organizovaných fakultatívnych výletov s 
našim delegátom, alebo vrámci individu-
álnej turistiky

OFICIÁLNA TRIEDA » 
**** Ionian Princess / *** Thinalos

VYBAVENIE » komplex Ionian Princess 
pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých 
vedľajších budov • recepcia • spoločenská 
miestnosť s TV • wifi v priestoroch hlavnej 

budovy • internetový kútik (za poplatok) 
• trezory (za poplatok) • reštaurácia s von-
kajšou terasou so sedením • minimarket • 
lobby bar • 2 bazény • pool bar • terasa pri 
bazénoch na slnenie s ležadlami a slneč-
níkmi • detský bazén • detský mini klub • 
tenisové a futbalové ihrisko s umelým 
osvetlením (za poplatok) • biliard (za 
poplatok) • šipky • hotelový animačný 
program • aparthotel Thinalos je vzdia-
lený cca 50 m od areálu Ionian Princess 
a má vlastný bazén s terasou na slnenie • 
vodné športy na pláži strediska Acharavi 
(za poplatok) • pestré možnosti denné-
ho i večerného vyžitia v blízkom centre 
strediska Acharavi • vodný park Hydro-
polis cca 2 km od hotela

UBYTOVANIE » rezort Ionian Princess 
- vkusné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 ale-
bo 2 prísteliek (formou rozkladacieho  dvoj-
lôžka) •  k dispozícií sú i rodinné izby s 2 

Ionian Pr incess & Thinalos SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Acharavi

od 368 €   | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 1.017 € 

NÁŠ NÁZOR » najväčšou devízou 
komplexu Ionian Princess hotela 
a Thinalos aparthotela je nespor-
ne jeho výhodná poloha - morské 
vlny na dosah a lákadlá živého 
centra letoviska poľahky dostupné 
i pešo. Ideálny dovolenkový deň, 
to je leňošenie na rozľahlej plá-
ži, či relax na terase pri bazénoch 
a po večeri prechádzka do ulíc s 
rôznymi obchodíkmi, tavernami 
a kaviarňami. Večerné Acharavi 
ponúka nezameniteľnú prázdnino-
vú atmosféru, ktorú môžete toto 
leto zažiť i vy, stačí si vybrať Ionian 
Princess rezort.

www.ionianprincess.gr 

www.thinaloshotel.gr

Cenník > 413

hotelová izba

hotelový komplex Ionian Princess
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spálňami a kuchynským kútom • apartho-
tel Thinalos - štúdiá s 2 lôžkami, rozkla-
dacím dvojlôžkom a kuchynským kútom 
• všetky izby a štúdiá disponujú klimatizá-
ciou, chladničkou, kúpeľňou s vaňou, resp. 
sprchovým kútom a WC, sušičom vlasov a 
balkónom s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané v reštaurácii ho-
telového komplexu Ionian Princess 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • vybrané miestne alkoholické 
nápoje a rozlievané nealkoholické ná-
poje, voda, káva a čaj podávané počas 
dňa vo vyhradených hodinách v pool 
bare Ionian Princess • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch

aparthotel Thinalos

štúdio Thinalos

tyg
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NÁŠ NÁZOR » areál obľúbeného 
rodinného hotela Golden Sands 
ponúka nielen bazén s terasou 
a príjemným posedením, všadep-
rítomnú zeleň, výhodnú polohu 
v blízkosti centra letoviska a ne-
ďaleko od nádhernej piesočnatej 
pláže so "zlatým"pieskom oce-
nenej 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 pohodové 
dni plné dobrej nálady. 

www.corfugoldensands.com

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 • 25 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) • wifi v priesto-
roch tzv. hotelovej wi-fi zóny • reštaurá-
cia • snack bar • bazén • oddelený detský 
bazén • menšie detské ihrisko • terasa na 
slnenie so slnečníkmi a ležadlami • teniso-
vé 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 ne-
alkoholické nápoje, voda, káva a čaj 
podávané počas dňa v bare pri bazé-
ne • ľahké občerstvenie a zmrzlina pre 
deti vo vyhradených hodinách • tenis • 
stolný tenis 

Golden Sands SSSs

HOTEL

Cenník > 413

Agios Georgios

od 340 €  | 2 dospelí + dieťa do 7 rokov od 779 €

tug

https://koala.sk/dovolenka/korfu/golden-sands/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » na juhozápadnej strane 
ostrova Korfu • v blízkosti centra strediska 
Agios Georgios Argyrades (najbližší super-
market sa nachádza cca 50 m od hotela) • 
asi 150 m od najbližšej menšej piesočna-
tej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
• približne  450 m od známej dlhej "zla-
tej" pláže ocenenej Modrou vlajkou EÚ 
(ležadlá a slnečníky za poplatok) • pestrá 
ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok) • cca 25 km od letiska a hlavného 
mesta ostrova 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » hotel pozostáva z hlav-
nej budovy a novopostavaného krídla s 
ubytovacími jednotkami • útulné priesto-
ry recepcie s posedením a s TV • trezor 
(za poplatok) • pool bar s posedením 
• reštaurácia • a´la carte pizzeria • ba-
zén s terasou s ležadlami a slnečníkmi 

• detský bazén a menšie detské ihrisko 
• udržiavaná hotelová záhrada • biliard 
(za poplatok)

UBYTOVANIE » hlavná budova - štan-
dardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky a zrekonštruované 2-lôžkové izby (za 
príplatok) • nová budova - nové 2-lôžkové 
superior izby (za príplatok) a luxusné rodin-
né izby až pre 4 osoby (za príplatok), klima-
tizácia a trezor (zdarma) • všetky typy izieb 
v hlavnej i novej budove disponujú chlad-
ničkou, kúpeľňou s vaňou, resp. sprcho-
vým kútom a WC, balkónom alebo terasou 
s posedením

STRAVOVANIE » polpenzia – raňaj-
ky a večere podávané formou bufetových 
stolov bez nápojov • možnosť plnej penzie 
- obedy (za príplatok)

 

NÁŠ NÁZOR » menší rodinný hotel 
s názvom "modré more" - Blue Sea 
s priateľskou domáckou atmo-
sférou je obklopený udržiavanou 
zelenou záhradou a nájdete ho 
len na skok od centra letoviska 
a vyhriatych vĺn Iónskeho mora. 
Dávame ho do pozornosti klien-
tom, ktorí počas svojej dovolenky 
uprednostňujú príjemné ubyto-
vanie rodinného typu so stravo-
vaním formou polpenzie. Počas 
slnečných dní si môžete vychutná-
vať  oddych na ležadle pri bazéne, 
alebo na pláži s krištáľovo čistou 
vodou, ktorej veľkou výhodou je 
pozvoľný vstup do mora. 

www.bluesea-hotel.com

Blue Sea SSS

HOTEL

Cenník > 412

Agios Georgios
od 232 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 562 €

nová superior izba

tug
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ZAKYNTHOS

Vassilikos

Z A K Y N T HO S

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, 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 s úžas-
ným výhľadom na Iónske more. Nasleduje 
pláž Porto Roma a najjužnejší výbežok, prí-
todná pláž Gerakas. 

Vassilikos 

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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K najkrajším scenériám ostrova patrí nepochybne 
pláž stroskotancov Navagio. Ostrá tyrkysová 
farba mora v kombinácii s bielym pieskom 
a okolitou zeleňou dodáva tomuto miestu 
neopakovateľné 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 vypína prázdninový komplex určený 
predovšetkým pre rodiny s deťmi. Ako skvelý tip 
na pohodovú rodinnú dovolenku vám opätovne 
doporučujeme Zante Imperial Beach, Zante Royal Resort 
a Palazzo di Zante, ktoré sú znovu pripravené privítať 
letných návštevníkov a postarať sa o ich maximálne 
pohodlie. Popri osvedčených 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 povinností môžu 
oddýchnuť len na kratší čas. 

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°

Pláž Navagio



216

ZA K Y N T HO S

POLOHA » nad krásnou piesočnatou 
plážou Mavratzi s pozvoľným vstupom 
do mora (ležadlá a slnečníky za poplatok) 
• cca 150 m od pláže • prístup na pláž je 
od bazéna s tobogánom v časti Zante Im-
perial Beach výťahom a schodmi, resp. ces-
tičkou obchádzajúcou celý rezort

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia s wifi (zdarma) 
• reštaurácia s terasou • lobby bar • pool bar 
• bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • detský 
bazén • kino • Health Club (vnútorný bazén, 
sauna, jacuzzi, masáže za poplatok) • fitnes 
(zdarma) • hotelové animácie aj s našimi 
animátormi (júl, august) • bazén s tobogá-
nom, detský vláčik a Zantino World v časti 
Zante Imperial Beach (prevádzkované v ho-
telovej réžii)

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 
alkoholické nápoje (pivo, víno, whisky, 
gin, vodka, rum, tequila, nealkoholic-
ké nápoje, voda, káva a čaj) sú podáva-
né v baroch hotelového areálu v čase 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. • klubová 
dovolenka • wifi v priestoroch recepcie • 
tobogán, detský vláčik a Zantino World • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch 

NÁŠ NÁZOR » všetkým dovolen-
károm vyhľadávajúcim počas 
horúcich letných dní ničím neru-
šený relax dávame do pozornosti 
hotelový komplex Palazzo di Za-
nte, ktorý je, so svojím bazénom 
a slnečnými terasami situovanými 
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.ionian-hotels.com

Cenník > 415

Palazzo di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Vassilikos

od 384 €  | 2 dospelí + 2 deti do 15r. od  1.066 €

ty

https://koala.sk/dovolenka/zakynthos/palazzo-di-zante/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 » každá časť má vlastnú re-
cepciu • wifi na recepcii (zdarma) • reštau-
rácie Crown a Lydia • 2 bazény s pool 
barmi • 2 detské bazény (ležadlá a slneční-
ky zdarma) • detské ihrisko a multifunkč-
né ihrisko • tobogán, zábavný svet Zantino 
World a detský vláčik (prevádzkované v ho-
telovej réžii) • hotelové animácie počas me-
siacov júl, august aj v slovenčine • vodná 
gymnastika • vodné pólo • šípky • amfiteá-
ter • supermarket a obchodík so suvenírmi 

UBYTOVANIE » Zante Imperial Beach: 
2–lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • 
rodinné izby pozostávajúce z dvoch miest-

ností určené až pre 5 osôb (za príplatok) • 
výhľad na more (za príplatok) •  Zante Royal 
Resort: 2–lôžkové izby s prístelkou • klimati-
zácia • telefón • TV • minichladnička • trezor 
(za poplatok) • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vráta-
ne miestnych nápojov • popoludní: čaj, 
káva, koláčiky • zmrzlina • rozlievané 
alkoholické nápoje (pivo, víno, whisky, 
gin, vodka, rum, tequila, nealkoholické 
nápoje, voda, káva a čaj) v čase od 10:00 
hod. do 23:00 hod. v baroch celého ho-
telového rezortu • klubová dovolenka 
• wifi v priestoroch recepcie • tobogán, 
detský vláčik a Zantino World • ležadlá 
a slnečníky pri bazénoch 

NÁŠ NÁZOR » hotely Zante Imperial 
Beach a Zante Royal Resort, kto-
ré sú v letných mesiacoch zalia-
te slnečnými lúčmi, predstavujú 
ideálne miesto, kde môžete strá-
viť svoju tohtoročnú dovolenku. 
Na malých návštevníkov čakajú 
jedinečné atrakcie v skvelom det-
skom svete Zantino World, bazén 
s tobogánom, či detský vláčik. 
Veľkým lákadlom je nepochybne aj 
udržiavaná piesočnatá pláž Mavra-
tzi s pozvoľným vstupom do mora, 
ktorá je spolu s rezortom skvelou 
voľbou na strávenia krásnej a prí-
jemnej plážovej dovolenky predo-
všetkým pre rodiny s deťmi.

www.ionian-hotels.com

Cenník > 415

Zante lmperial Beach a Royal Resort SSSS

H. KOMPLEX 

Vassilikos
od 371  €  | 2 dospelí + 2 deti do 15 r. od 1.040 €

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

tyh

https://koala.sk/dovolenka/zakynthos/zante-imperial-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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Malia

Hersonissos

Heraklion

Ierapetra
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K R É T A

V súčasnej dobe je stredisko Hersonis-
sos najväčším a zároveň jedným z naj-
starších dovolenkových miest na bájnej 
Kréte. Malá rybárska dedinka sa postu-
pom času pretvorila na jedno z najobľú-
benejších a najrušnejších prázdninových 
stredísk a synonymom krétskeho miesta 
zábavy či pretancovaných nocí všetkých 
vekových kategórií. Nenechajte si ujsť 
návštevu námestia, múzea či tradičného 
mestského trhu, kde môžete vnímať ty-
pickú ostrovnú atmosféru.

 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. 

Rethymno

Panormo
Bali
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Benátska pevnosť | Heraklion
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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 krištálovo 
čistou vodou. Je to skutočný Karibik Euró-
py! Nechajte sa preto zlákať našou ponu-
kou a spoznajte krásy južnej Kréty.

Dovolenku v tomto prímorskom stredisku 
si užijú všetci dovolenkári, ktorí hľadajú ši-
roké nákupné možnosti a rušnú zábavu až 
do skorých ranných hodín. Oblasť Malie 
je totiž známa bohatým večerným živo-
tom, ale i dlhými piesočnatými plážami s 
pozvoľným vstupom do mora. Tento fakt 
ocenia hlavne rodiny s deťmi. Ak plánu-
jete počas pobytu návštevu najdôležitej-
ších historických pamiatok ostrova, Malia 
je tým ideálnym miestom pre vašu tohto-
ročnú dovolenku. 

Ammoudara Ierapetra Malia

Kréta je romantická, s prekrásnymi piesočnatými plážami, vysokými 
pohoriami, hájmi vzácnych olivovníkov, či úchvatnými zálivmi s azúrovým 

morom lákajúcim množstvo turistov na strávenie atraktívnej ostrovnej 
dovolenky. V letnej sezóne 2018 vám ponúkame širokú variabilitu 

pobytov na 8-, 11-, 12-, resp. 15-dní. Svoju dovolenku môžete tráviť 
na najkrajších plážach ostrova Kréta, v blízkosti romantického Rethymna 
či hlavného mesta Heraklionu alebo na južnej Kréte, kde na vás túžobne 

očakáva blízky ostrov Chrissi prezývaným aj Krétskym rajom vďaka 
plážam s jemným bielym pieskom.

Pre tých, ktorí túžia stráviť svoju vysnívanú dovolenku v rušnom 
stredisku v kombinácií s pokojným ubytovaním, dávame do pozornosť 

neutíchajúce stredisko Hersonissos, ktoré sa po minuloročnom zaradení 
do ponuky teší vašej obľube. Veľkým pozitívom tohtoročnej ponuky sú 

cenovo výhodné rodinné hotely s bohatou ponukou aktívneho vyžitia pre 
deti aj dospelých.  Nechajte sa zlákať čarovnou Krétou, ktorá je ideálnou 

kombináciou oddychovej dovolenky v spojení s poznávaním histórie 
i prírodných krás. 
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K R É T AK 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) 
• v prekrásnej hotelovej záhrade v prítom-
nosti voňavých kvetov a exotických stro-
mov • 1 km od centra mesta Ammoudara 
s nákupnými a zábavnými možnosťami

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • grécka 
taverna 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 športov 
na pláži (za poplatok) • vodné bicykle a ka-
noe (zdarma)  • wifi v celom areáli hotela 
zdarma • celodenné hotelové animácie 
• detský miniklub • stolný tenis • minigolf 
• aerobik • vodná gymnastika • futbal • bas-
ketbal • plážový volejbal • vodný basketbal 
• vodné pólo • lukostreľba • šipky • škola 
potápania • škola windsurfingu

UBYTOVANIE » moderne a vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek • klimatizácia • telefón 
• LCD SAT TV • minibar •  rýchlovarná kan-
vica na prípravu kávy a čaju • balkón, resp. 
terasa s posedením • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpelňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • trezor (za poplatok) • wifi • bal-
kón, resp. terasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » pompézny a veľmi 
obľúbený hotelový komplex pozostá-
vajúci z hlavnej budovy a bungalo-
vov roztrúsených v exotickej záhrade, 
v tieni magických paliem a v spo-
ločnosti voňavých ibištekov, očarí 
všetkých milovníkov komfortu, po-
hodlia a mimoriadne kvalitných ultra 
all inclusive služieb. Rezort Apollonia 
Beach určite ocenia hlavne náročnejší 
klienti všetkých vekových kategó-
rií, ktorí preferujú hotelový komplex 
vybudovaný priamo pri krásnej širokej 
pláži poskytujúci komfortné ubyto-
vanie, vynikajúcu a rozmanitú stravu 
gréckej i medzinárodnej kuchyne, 
služby na vysokej úrovni a širokú škálu 
kvalitných doplnkových služieb. 

www.apollonia.gr

Apollonia Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 418

Ammoudara

od 612 €  | 2 dospelí + dieťa do 14 r. od 1.323 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • počas raňajok 
čerstvé ovocné a zeleninové šťavy 
• ľahšie občerstvenie podávané po-
čas dňa - zmrzlina, ovocie, káva, čaj, 
zákusky • večera v štýlovej gréckej, 
ázijskej a v talianskej reštaurácii (nut-
ná rezervácia vopred) • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje • tématic-
ké večere s ukážkami varenia • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • hotelové animácie 
a detský miniklub pre deti od 4 do 12 
rokov • hotelový vodný park s tobogá-
nom a šmykľavkami

tug

https://koala.sk/dovolenka/kreta/apollonia-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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K R É T A

POLOHA » priamo pri krásnej a dlhej 
hotelovej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky, ležadlá a 
plážové osušky zdarma) • pláž každoroč-
ne oceňovaná Modrou vlajkou za čistotu 
a kvalitu • v obkopení paliem a exotic-
kých kvetov prekrásnej hotelovej záhra-
dy • v centre letoviska Ammoudara • v 
bezprostrednej blízkosti obchodíky, ka-
viarničky a taverny • 6 km západne od 
hlavného mesta Heraklion s nákupný-
mi a zábavnými možnosťami • cca 8 km 
od letiska v Heraklione • 10 km od mínoj-
ského paláca v Knossose (ľahko dostupné 
miestnymi autobusmi-  zastávka priamo 
pred hotelom)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a obchodíkmi • klimatizovaná 
hlavná hotelová reštaurácia s posedením 

na terase • plážový bar • pool bar • snack 
bar • bazén pre dospelých s terasou na 
slnenie (slnečníky, ležadlá a osušky zdar-
ma)  • detský bazén s vodnou atrakciou • 
detské ihrisko s preliezkami • zlatníctvo • 
kaderníctvo • stolný tenis • boccia • teni-
sové kurty • wifi v konferenčnej miestnos-
ti na prízemí (zdarma) • minigolf • šipky • 
plážový volejbal • TV miestnosť •  na pláži 
široká ponuka vodných športov (za po-
platok) • celodenné hotelové animácie 
pre deti a dospelých • detský miniklub 
pre deti od 4-12 rokov

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek • individuálne nastaviteľná klima-
tizácia • minichladnička • SAT TV • telefón 
• trezor (za poplatok) • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa, WC, sušič na vlasy) • 
balkón, resp. terasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne obľúbený 
hotelový komplex Santa Marina sa 
rozprestiera v nádhernej, udržiavanej 
záhrade plnej voňavých kvetov a pa-
liem. Je situovaný priamo pri dlhej 
pláži známeho letoviska Ammoudara 
s nákupnými a zábavnými možnos-
ťami. Samotný hotelový komplex 
ponúka živú zábavu mladým, bezsta-
rostnosť dovolenkových chvíľ upo-
náhľaným, radosť a pohodu rodinám 
s deťmi. Milý personál, pestrá medzi-
národná kuchyňa, kvalitný all inclusive 
a blízkosť hlavného mesta uspokoja 
všetky vekové kategórie. Nezabudnu-
teľné prázdniny zažijú v hoteli rodiny 
s deťmi, vyznávači aktívnej dovolenky 
i milovníci pokojného relaxu.

www.santamarinahotel.gr

Cenník > 418

Santa Marina SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Ammoudara

od 538 €  | 2 dospelí + dieťa do 14 r.  od 1.175 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov ako 
voda, nealkoholické nápoje, tradičné 
grécke biele, červené a ružové víno, 
čapované pivo • zmrzlina, káva, čaj, 
zákusky, teplé a studené snacky po-
dávané počas dňa v hotelovom reži-
me • nealkoholické nápoje a vybrané 
druhy miestnych alkoholických nápo-
jov podávané v čase od 10:00 - 23:00 
hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži a plážové osušky • mini-
golf • stolný tenis • šipky • vodné pólo 
• plážový volejbal • aerobik • medzi-
národné hotelové animácie pre deti a 
dospelých • detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov • wifi pripojenie v kon-
ferenčnej miestnosti na prízemí

tug

https://koala.sk/dovolenka/kreta/santa-marina/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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K R É T A

POLOHA » obľúbený hotelový kom-
plex sa nachádza priamo pri krásnej 
a dlhej hotelovej piesočnatej pláži s po-
zvoľným vstupom do mora (slnečníky a 
ležadlá zdarma, plážové osušky za depozit) 
• v srdci strediska Ammoudara s nákup-
nými a zábavnými možnosťami • 6 km 
západne od hlavného mesta Heraklionu 
(ľahko dostupné miestnymi autobusmi) • 
len 8 km od letiska v Heraklione • 10 km 
od mínojského paláca v Knossose 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • reštaurácia • taverna • lobby bar 
• pool bar • plážový bar • nápojový  bar 
(nealkoholidké nápoje, tradičné grécke 
víno a čapované pivo) • bazén pre dospe-
lých • detský bazén • bazén s toboganom 
• TV miestnosť • hotelové obchodíky • 
wellness centrum (za poplatok) • detské 

ihrisko • medzinárodné hotelové animá-
cie a detský miniklub pre deti od 4-12 
rokov • wifi v celom hotelovom areáli 
(zdarma)  • stolný tenis • 2 tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok, možnosť prenaj-
ať si tenisové rakety) • futbal • plážový vo-
lejbal • šipky • detské ihrisko • aerobik • 
vodná gymnastika • biliard (za poplatok) • 
ponuka vodných športov (za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky v hlavnej budove, alebo 
v záhradných, tzv. rodinných bungalo-
voch s možnosťou až dvoch prísteliek 
(dve prepojené miestnosti) • klimatizácia 
• minichladnička (fľaša vody pri prícho-
de) • SAT TV • telefón • trezor (zdarma) • 
balkón, resp. terasa s posedením • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC 
a sušič na vlasy)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » hotelový komplex 
Dolphin Bay, ktorý patrí do renomo-
vanej hotelovej siete Dessole Hotels, 
si našiel čestné miesto v našej po-
nuke. Celý areál je citlivo zasadený 
do hotelovej záhrady s bazénovým 
komplexom, ktorý vyúsťuje až na krás-
nu a dlhú pláž letoviska Ammoudara 
s množstvom obchodíkov a taverien. 
Práve vďaka ideálnej polohe priamo 
pri piesočnatej pláži, zároveň v centre 
letoviska, a pritom chránený od do-
volenkového ruchu, dávame tento 
prázdninový rezort do pozornosti 
predovšetkým rodinám s deťmi, ktoré 
hľadajú kombináciu dovolenkového 
oddychu a zábavy v spoločnosti skú-
sených animátorov. 

www.dessolehotels.com

Cenník > 418

Dessole Dolphin Bay SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Ammoudara

od 524 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r. od 1.147€
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
(nealkoholické nápoje, grécke čer-
vené a biele víno a čapované pivo) • 
tematické večere v taverne (nutná re-
zervácia, jedenkrát za pobyt) • ľahšie 
občerstvenie podávané v hotelovom 
režime (zmrzlina, čaj, káva, zákusky, 
koláče, teplé a studené snacky) • ne-
alkoholické a miestne alkoholické ná-
poje (10:00 - 24:00 hod.) • slnečníky, 
ležadlá pri bazéne a na pláži, plážové 
osušky za depozit • futbal • tenis • plá-
žový volejbal • šipky • boccia • aero-
bik • vodná gymnastika • basketbal • 
medzinárodné hotelové animácie or-
ganizované skúsenými • detský hote-
lový miniklub pre deti od 4-12 rokov • 
wifi pripojenie v celom areáli 

tug

https://koala.sk/dovolenka/kreta/dessole-dolphin-bay/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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K R É T A

POLOHA » priamo pri krásnej hote-
lovej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá 
zdarma, plážové osušky za depozit) • cca 
10 min. pešo do centra živého strediska 
Malia  • nákupné a zábavné možnosti v 
blízkosti rezortu • 35 km od letiska a hlav-
ného mesta Heraklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou •  vonkajšia a vnútorná hlav-
ná hotelová reštaurácia • taverna • pool 
bar • plážový bar • hlavný hotelový bazén 
s morskou vodou a oddelenou časťou 
pre deti • relaxačný bazén so sladkou vo-
dou • bazén so sladkou vodou a tera-
sou na slnenie • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch a na pláži (zdarma), plážové 
osušky (za depozit) • obchod so suvenír-
mi • lekár (extra platba) • wifi pripojenie 

vo všetkých  priestoroch hotela(zdarma) 
• minigolf • stolný tenis • tenisový kurt 
(možnosť zapožičať si tenisové rakety) • 
amfiteáter • požičovňa áut (extra platba) 
• plážový volejbal • aerobik • vodná gym-
nastika • boccia • biliard a elektonické hry 
(extra platba) • medzinátodne hotelové 
animácie a detský miniklub pre deti od 
4-12 rokov • možnosť prenájmu vodných 
športov (vodný banán, parasailing, vodné 
bicykle za extra platbu)

UBYTOVANIE » moderne a vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek (v ponuke izby s morskou 
stranou) • individuálna klimatizácia • te-
lefón • minichladnička (fľaša vody pri prí-
chode) • trezor • SAT TV • wifi pripojenie • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením 

NÁŠ NÁZOR » tento vynikajúci hote-
lový komplex ponúka kvalitné ultra 
all inclusive služby v blízkosti piesoč-
natej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora a s kompletným plážovým 
servisom. Pýchou hotela je aj záhrada 
s množstvom zelene a kvetov, ktorej 
dominuje rozsiahly bazénový kom-
plex pripravený ponúknuť dokonalý 
relax i zábavu. Malia Beach je vďaka 
bohatému animačnému programu 
ideálnou voľbou pre rodiny s deť-
mi, ale na svoje si prídu aj vyznávači 
aktívnej dovolenky. Svoj vysnívaný 
dovolenkový pobyt si budete môcť 
spestriť aj pešími prechádzkami 
do živého centra letoviska Malia, 
s množstvom obchodov, reštaurácií, 
klubov a diskoték. 

www.dessolehotels.com

Cenník > 418

Dessole Mal ia  Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Malia

od 606 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.311 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov s 
výberom jedál krétskej i medzinárod-
nej kuchyne • nápoje podávané počas 
obedov a večerí (voda, nealkoholické 
nápoje, čapované pivo, červené a biele 
víno) • tématické večere v taverne (nut-
ná rezervácia vopred, jedenkrát počas 
pobytu) •  ľahšie občerstvenie (zmrzli-
na, káva, čaj, koláče, zákusky, studené 
a teplé snacky) v hotelovom režime  • 
nealkoholické a miestne alkoholické 
nápoje  (10:00 - 24:00 hod.) • slnečníky, 
ležadlá pri bazénoch a na pláži, plážo-
vé osušky za vratný depozit • hotelové 
animácie •  detský miniklub pre deti od 
4-12 rokov • wifi pripojenie • minigolf 
• stolný tenis •tenisový kurt • plážový 
volejbal • detské ihrisko 

tug

https://koala.sk/dovolenka/kreta/dessole-malia-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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K R É T A

POLOHA » priamo pri hotelovej 
piesočnatej pláži s typicky tmavým 
hrubozrnným pieskom miestami premie-
šaným drobným kamienkami a pozvoľ-
ným vstupom do mora (slnečníky, ležadlá 
zdarma,  plážové osušky za vratný depo-
zit) • cca 5 km od centra mesta Ierapet-
ra s množstvom obchodíkov, reštaurácií 
a taverien (autobusová zastávka  pred 
hotelom) • 100 km od letiska a hlavného 
mesta Heraklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• lobby bar • hlavná reštaurácia • reštau-
rácia pri bazéne • plážový bar • kafetéria 
•  sladkovodný bazén • bazén s morskou 
vodou • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
pri bazéne a plážové osušky (za vratný de-
pozit) • wellness centrum (masáže, sauna  
za poplatok) • wifi v celom hotelovom are-

áli • požičovňa áut (za poplatok) • tenisové 
kurty (večerné osvetlenie za poplatok) • šip-
ky • plážový volejbal • stolný tenis • biliard 
• boccia • obrí šach • medzinárodné hote-
lové animácie a detský miniklub pre deti 
od 4 do 12 rokov • diskotéka • obchod so 
suvenírmi pred hotelom

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né 2-lôžkové izby (možnosť ubytovať dieťa 
do 6 rokov bez lôžka) • izby Superior pre 
2 osoby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek • rodinné izby (2 prepojené miestnosti) 
pre 4-5 osôb v hlavnej hotelovej budove 
alebo v samostatne stojacich budovách 
umiestnených v hotelovej záhrade plnej 
paliem a exotických kvetov • vo všetkých 
izbách: individuálna klimatizácia • telefón 
• minichladnička (fľaša vody pri príchode) • 
trezor • SAT TV • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón, resp. terasa s posedením 

NÁŠ NÁZOR » prijmite naše pozvanie 
do  hotela Dessole Blue Star s ideálnou 
polohou priamo pri pláži a len 5 km 
od centra najjužnejšieho mesta Euró-
py - romantickej Ierapetry. Rezort je 
určený predovšetkým dovolenkárom 
uprednostňujúcim pokojnú prázdni-
novú atmosféru, ktorí sa však nechcú 
vzdať ani večerného života, veď práve 
v Ierapetre plnej taverien, kaviarní a ob-
chodov majú všetko na dosah. Hotelo-
vý komplex priamo pri pláži odpočíva 
v záhrade plnej paliem a voňavých 
kvetov. Svojich klientov rozmaznáva 
bohatou stravou v rámci all inclusive 
služieb a širokou ponukou doplnko-
vých služieb, ktorú ocenia milovníci 
aktívnej dovolenky.

www.dessolehotels.com

Cenník > 417

Dessole Blue Star SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Ierapetra

od 497 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r. od 1.093 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • počas obedov a 
večerí podávané lokálne nápoje ako 
voda, čapované miestne pivo, červe-
né a biele víno) • tematické večere s 
ukážkami varenia • jedenkrát za po-
byt možnosť večere v reštaurácií na 
pláži s ponukou gréckych špecialít • 
ľahšie snacky, káva, čaj, koláče vo vy-
hradených hodinách • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje podáva-
né v čase od 10:00 do 24:00 hod. • sl-
nečníky, ležadlá pri bazéne a na pláži • 
hotelové animácie a detský miniklub • 
tenis • šipky • stolný tenis • obrí šach • 
boccia • plážový volejbal • diskotéka • 
wifi v areáli hotela 

tuh

https://koala.sk/dovolenka/kreta/dessole-blue-star/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 • wifi 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

NÁŠ NÁZOR » v blízkosti krásnej pie-
sočnatej pláže a zároveň len niekoľko 
metrov od obchodíkov a taverien 
lemujúcich korzo popri mori na vás 
čaká hotelový komplex Talea Be-
ach. Prázdninový komplex sa skladá 
z niekoľkých samostante stojacich 
hotelových budov, ktoré sú rozmiest-
nené okolo bazéna v záhrade plnej 
košatých paliem a voňavých ibištekov. 
Pri pobyte budete okúzlení miestnou 
atmosférou blízkej krétskej dedinky, 
fascinovaní krásou celého prostredia 
a najmä kvalitou pláže. Hotel uspokojí 
stredne náročných klientov, ktorí sa 
rozhodnú stráviť svoju dovolenku pri 
pláži a zároveň v blízkosti centra zába-
vy za skvelú cenu. 

www.taleabeach.gr

Talea Beach SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 417

Bali

od 371 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 841 €

štandardná izba
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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. 

izba superior

tzg

https://koala.sk/dovolenka/kreta/talea-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


232

K R É T A

POLOHA » v pokojnejšej časti letovis-
ka Panormo (cca 15 min. chôdze od centra 
strediska) • priamo pri mori s menšou ka-
mienkovou plážou (vhodné na potápanie) 
• cca 10 min. pešo od piesočnatej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora (slneční-
ky a ležadlá za poplatok) - pravidelný zvoz  
hotelovým minibusom (zdarma) • 19  km 
od Rethymna (ľahko dostupné miestnymi 
autobusmi) • 55 km od letiska v Heraklione

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE »  vstupná hala s recepciou 
(trezory za poplatok) • lobby bar so SAT TV 
• reštaurácia s terasou s panoramatickým 
výhľadom na more • pool bar • bazén s te-
rasou na slnenie • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne • detský bazén so šmykľavkou • 
wifi • požičovňa áut (za poplatok) • stolný 
tenis • vodné športy na pláži v Panorme 
(za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky • klimatizácia • telefón • 
minichladnička • trezor (za poplatok) • SAT 
TV • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • počas obedov po-
dávaná originálna grécka zmrzlina • 
nealkoholické a miestne alkoholické 
nápoje (víno, pivo, raki, ouzo, koktej-
ly) podávané v pool bare • káva a čaj 
počas dňa v lobby bare • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • stolný tenis • 
pravidelný zvoz do dedinky Panormo 
hotelovým minibusom na piesočnatú 
pláž (cca 5 min. busom)

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne obľúbený 
hotel je určený pre tých, ktorí si chcú 
oddýchnuť od ruchu veľkomesta a 
očakávajú kvalitné all inclusive služby. 
Skvelá poloha v blízkosti malebného 
letoviska Panormo s magickou horou 
Psiloritis v pozadí a v tesnej blízkosti 
pláže s krištáľovým morom presvedčí 
o správnosti výberu všetkých oddychu 
chtivých. Osviežujúce letné koktejly 
od výmyslu sveta budete mať možnosť 
ochutnávať oddávajúc sa relaxu na te-
rase hotela s panoramatickým výhľa-
dom na morskú hladinu. Hotel strednej 
kategórie odporúčame pre všetky 
vekové kategórie, najmä pre aktívnych 
dovolenkárov a mladých ľudí, ktorí 
plánujú spoznať krásy Kréty.

www.europahotel.gr

Europa Resort SSSs

HOTEL

Cenník > 417

Panormo

od 381 €  | 2 dospelí  + dieťa do 6 r. od 861 €

tug

https://koala.sk/dovolenka/kreta/europa-resort/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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POLOHA » cca 350 m od nádhernej plá-
že s jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do mora (hotel od pláže delí miestna 
komunikácia, plážový servis za poplatok) • 
obchody, reštaurácie, kaviarne cca 180 m 
od hotela • centrum letoviska Bali cca 10 
min. pešo • 65 km od Heraklionu •  cca 
30 km od Rethymna

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hlavná hotelová budova 
a niekoľko samostatne stojacich budov, 
kaskádovito zasadených do svahu • vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia s panoramatickým výhľadom 
na zátoku Bali • hotelový bar s ponukou 
all inclusive nápojov • bazénový kom-
plex pre dospelých • detský bazén • terasa 
na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) • 
wifi pripojenie na recepcii zdarma 

UBYTOVANIE » moderne a vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • klimatizácia • minichladnička • SAT 
TV • telefón • trezor (za poplatok) • balkón, 
resp. terasa s posedením • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vátane nápojov • občerstvenie v ho-
telovom bare v čase od 10:00 - 22:00 
hod. • v popoludňajších hodinách v 
hotelovom režime ľahšie občerstve-
nie - káva, čaj, koláče keksíky • nealko-
holické a vybrané miestne alkoholické 
nápoje  (raki,  grécke  víno, čapované 
pivo, voda, čapované limonády) 

NÁŠ NÁZOR » rodinný hotel Bali 
Mare sa radí medzi trojhviezdičko-
vé hotely určené stredne náročným 
klientom hľadajúcich oddych pri 
mori za priaznivú cenu. Hotel posta-
vený v miernom svahu vám poskyt-
ne panoramatický výhľad na okolie 
strediska Bali s najkrajšou piesočna-
tou plážou západnej Kréty. Len kúsok 
od hotela nájdete množstvo reštau-
rácií, taverien či obchodíkov, kde 
môžete precítiť pravú grécku letnú 
atmosféru. Po celodennom leňošení 
na pláži či pri bazéne na vás čakajú 
zrekonštruované izby a pohodové 
večery pri západe slnka. Ak hľadáte 
bezstarostnú dovolenku so službami 
all inclusive za prijateľnú cenu, hotel 
Bali Mare je výbornou voľbou.

www.balimare.com

Cenník > 416

Bal i  Mare SSS

HOTEL

Bali
od 313 €  | 2 dospelí + dieťa do 14 rokov  od 725 €

tug
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POLOHA » v širšom centre strediska 
Hersonissos s neutíchajúcou zábavou a 
nočným životom • cca 150 metrov od pie-
sočnatej pláže (slnečníky a ležadlá za popla-
tok) • v blízkosti hotela nákupné a zábavné 
možnosti • cca 5 min chôdze od aquaparku 
Star Beach (za poplatok) • 25 km od letiska 
v Heraklione • 60 m autobusová zastávka 

 OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia • hlavný hotelový bar • pool 
bar • snack bar • bazén s terasou na slnenie 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • 
plážové osušky (za vratný depozit, výmena 
za poplatok) • wellness (za poplatok) • šípky 
•  biliard (za poplatok) • stolné hry • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • wifi  

UBYTOVANIE » moderne zariadené a 
kompletne zrekonštruované 2-lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • SAT TV • telefón • 

minichladnička • klimatizácia (za poplatok) 
• trezor (za poplatok) • wifi • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na 
vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » skoré i neskoré ra-
ňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov (voda, 
soft nápoje, víno a pivo) • tematické ve-
čere 3krát týždenne • nealko- a miest-
ne alkoholické nápoje ako víno, pivo, 1 
druh whisky, gin, vodka, rum, raki, ouzo, 
a likér podávané v pool bare od 10:00 – 
23:00 hod. a v hlavnom hotelovom bare 
od 18:00 – 23:00 hod. • ľahšie snacky po-
dávané od 11:00 – 18:00 hod. • káva, čaj 
a koláčiky podávané od 16:30 – 18:00 
hod. • šípky • stolné hry • živá hudba ale-
bo večerné show 2x za týždeň • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne na terase • wifi

NÁŠ NÁZOR » s veľkou radosťou 
vám predstavujeme horúcu novin-
ku tohtoročnej ponuky na bájnom 
ostrove Kréta. Obľúbia si ju najmä tí 
z vás, ktorí preferujú menšie hotely 
v bezprostrednej blízkosti zábavy a 
nákupných možností, ktoré v bohatej 
miere ponúka stredisko Hersonissos, 
v ktorom sa tento hotel nachádza. 
Príjemné dovolenkové chvíle a sladké 
ničnerobenie si budete môcť vychut-
návať pri hotelovom bazéne s osvie-
žujúcim koktejlom v ruke alebo pri 
blízkej piesočnatej pláži. Hotel Ser-
gios odporúčame stredne náročným 
klientom túžiacim po bezproblémo-
vej all inclusive dovolenke strávenej v 
blízkosti mora, zábavy a pulzujúceho 
nočného života.  

www.sergioshotel.gr

Sergios SSSS

HOTEL

Cenník > 417

Hersonissos

od 422 €  | 2 dospelí  + dieťa do 6 r. od 943 €

tug
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POLOHA » priamo pri pobrežnej pro-
menáde oddeľujúcej rezort od menších 
piesočnatých pláží  (slnečníky a ležadlá za 
poplatok) • v širšom centre rušného letovis-
ka Hersonissos • cca 5 min. chôdze od aqu-
aparku Star Beach (za poplatok) • 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 • 5 hotelo-
vých bazénov • 1 detský bazén  • wellness 
• indoorové multifunkčné ihrisko • fitness • 
wifi pripojenie vo všetkých priestoroch ho-
tela (zdarma) • detský miniklub

UBYTOVANIE » kompletne zrekonštru-
ované a moderne zariadené 2- lôžkové 

izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
SAT TV • telefón • minichladnička • trezor 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón alebo terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov (voda, soft nápoje, 
víno a pivo podávané počas obedov 
a večerí) • tradičné miestne alkoholic-
ké 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, výmena za popla-
tok) • detský miniklub 

NÁŠ NÁZOR » priamo pri pobrežnej 
promenáde v srdci strediska Herso-
nissos našiel svoje miesto 4* hotelový 
komplex Porto Greco Village. Kom-
pletne zrekonštruované hotelové izby 
čakajú na svojch hostí v 11-tich samo-
statne stojacich hotelových budovách, 
ktoré spolu tvoria hotelový komplex 
Porto Greco Village.  Svojim moderným 
vybavením uspokoja požiadavky aj 
tých náročnejších z vás. Blízkosť pláží 
i centra živého strediska Hersonissos 
vám umožnia vychutnať si nielen den-
né 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.portogrecovillage.com

Cenník > 417

Porto Greco Vi l lage SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Hersonissos
od 483 €  | 2 dospelí + dieťa do 6 r. od 1.065 €

tug
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R HODO S

 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 dovolen-
károv je k dispozícii lunapark, motokárový 
areál či rozsiahly Waterpark. Táto pôvodne 
malá dedinka je jedným z najobľúbenej-
ších letných 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 letovisku na atraktivite.

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.
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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 jeden 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 starostlivo vybraných hoteloch s all 
inclusive, či ultra all inclusive službami v tých 
najznámejších a najžiadanejších strediskách 
ostrova. I tento rok sme pre vás pripravili 
pestrú ponuku pobytov obohatenú o hotelový 
komplex Dessole Lippia Golf Resort, ktorý sa 

nachádza v oblasti Afandou, pri nádhernej 
pláži s krištáľovo čistým morom a v tesnej 
blízkosti 18-jamkového golfového ihriska. 
Nechajte sa zlákať pozvaním za pamiatkami 
z čias antiky i stredoveku, do údolia plného 
motýľov a pestrofarebných kvetov, za typickou 
gréckou pohostinnosťou, na oslnivé pláže 
a v ústrety novým letným zážitkom. 

 V VI VII VIII IX X 

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 nádherne 
osvetlených, a tiež obchodíky, kostolíky, či 
somáriky nesúce turistov ku vstupu do an-
tickej Akropoly na vrchole brala. V ne-
poslednom rade krásna piesočnatá 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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NÁŠ NÁZOR » uplynulými sezóna-
mi preverený hotel Pegasos Beach 
je určený náročnejším klientom 
vyhľadávajúcim dovolenkové re-
zorty v tých najlepších letoviskách. 
Extra kvalitné služby, zrekonšturo-
vané izby superior a ideálna polo-
ha priamo pri jednej z najkrajších 
pláží ostrova, v pokojnej hotelovej 
zóne letoviska Faliraki, a pritom len 
na skok od rušného centra pulzujú-
ceho intenzívnym denným, ale naj-
mä nočným životom, či množstvo 
dovolenkových atrakcií predurčujú 
tento hotelový rezort jednoznačne 
do exkluzívneho klubu našich naj-
lepších ponúk.

www.pegasoshotel.gr

POLOHA » v pokojnej časti, v tzv. ho-
telovej zóne letoviska Faliraki • pria-
mo pri piesočnatej pláži premiešanej 
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) 
• 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 Elia (za poplatok) 
• hlavný bar s kaviarňou • snack bar • pool 
bar • udržiavaná záhrada s priestranným 
bazénom a slnečnou terasou (ležadlá, 

osušky a slnečníky zdarma) • detský bazén 
a bazén so šmykľavkou • detské ihrisko 
• miniklub • šípky • vodné pólo • tenisové 
kurty a stolný tenis (za poplatok) • biliard 
(za poplatok) • pestrý denný aj večer-
ný hotelový animačný program • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • nákupná 
zóna s obchodíkmi • kaderníctvo (za po-
platok) • wifi v areáli hotela a na izbách 
(zdarma)

UBYTOVANIE » zrekonštruované, ele-
gantne zariadené 2 lôžkové izby superior 
s možnosťou až 2 prísteliek (rozklada-
cie lôžko alebo rozťahovací gauč) • trezor 
(za poplatok) • chladnička • klimatizá-
cia (zdarma, v réžii hotela) • rádio • SAT TV 
• telefón • wi-fi (zdarma) • kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchovým kútom a WC • su-
šič na vlasy • balkón alebo terasa • výhľad 
na more (za príplatok) • luxusne zariadené 
izby De Luxe (za príplatok)

Pegasos Beach  SSSSS

HOTEL

Cenník > 421

Faliraki

od 571 €  | 2 dospelí + 1. dieťa do 14 r. od 1.241 €
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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 a nealkoholické nápoje a mie-
šané nápoje v snack bare počas dňa 
• kokteily v hlavnom bare (od 17:00 
hod. do 23:00 hod.) • zmrzlina pre deti 
• animačný program v réžii medziná-
rodného tímu hotelových animátorov 
• detský miniklub • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a v areáli hotela • plážové 
osušky • wifi

tug

https://koala.sk/dovolenka/rhodos/pegasos-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » hotel Dessole Olym-
pos Beach je situovaný priamo 
na prekrásnej, dlhej pláži vyhľa-
dávaného letoviska Faliraki, avšak 
ďalej od jeho pulzujúceho rušného 
nočného života. Starostlivo udržia-
vaný areál, architektonicky zaují-
mavo riešený bazén s pool barom 
a posedením priamo s nohami vo 
vode, priateľský personál, a tiež 
výborná a kvalitná strava vytvárajú 
predpoklady na strávenie vysní-
vanej dovolenky nielen vo dvojici, 
ale aj pre rodiny s deťmi. Dôraz 
na spokojnosť zákazníka predurču-
je hotel k prežitiu príjemnej oddy-
chovej dovolenky.

www.dessolehotels.com

POLOHA » v pokojnej časti, v tzv. ho-
telovej zóne vyhľadávaného letoviska 
Faliraki • areál hotela ústi priamo pri pie-
sočnatej pláži premiešanej s kamienkami 
a s pozvoľným vstupom do mora, ktorý je 
vhodný aj pre rodiny s deťmi • (minigolf, 
tenisový kurt a šmykľavka nepatria k are-
álu hotela) • ležadlá a slnečníky na pláži 
pred hotelom (zdarma) • plážové osušky 
(zdarma) • cca 2 km od centra stredis-
ka s pestrými možnosťami denných ak-
tivít i večernej zábavy • cca 5 min. pešej 
chôdze od Waterparku • dobré autobuso-
vé spojenie s mestom Rhodos (13 km) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » príjemná vstupná hala 
s recepciou a lobby barom • wifi vo verej-
ných priestoroch hotela vrátane recepcie 
(zdarma) • trezory na recepcii (zdarma) 
• hlavná reštaurácia s posedením na von-

kajšej terase • á la carte reštaurácia (za po-
platok) • Beach Taverna na pláži • pool 
bar s posedením priamo v bazéne • ba-
zén (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • 
detský bazén a miniklub • Wellness cen-
trum (za poplatok) • šípky • tenisový kurt 
a stolný tenis • biliard (za poplatok) • boc-
cia • pestrý denný hotelový animačný 
program • minidiskotéka pre deti • zábav-
né večerné predstavenia a show progra-
my • požičovňa bicyklov (za poplatok)

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové izby 
s 1 alebo 2 prístelkami • priestrannejšie 
rodinné izby pre 4 až 5 osôb (za príplatok) 
• trezor (zdarma) • chladnička (dopĺňaná 
voda) • klimatizácia (v hotelovom režime 
zdarma) • SAT TV • telefón • kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchou a WC • sušič na vla-
sy • balkón alebo terasa • výhľad na more 
(za príplatok) 

Dessole Olympos Beach  SSSSS

HOTEL

Cenník > 421

Faliraki

od 503 €  | 2 dospelí + 1. dieťa do 12 r. od 1.105 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
• tématická večera v Beach Taverne 
na pláži 1x za pobyt • raz týždenne 
grécke barbeque • ľahké občerstve-
nie v Beach Taverne počas dňa v čase 
od 11:00 hod. do 16:00 hod. • zmrzli-
na, káva a čaj vo vyhradenom čase • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje sú podávané vo vyhradenom 
čase v lobby bare, pool bare a Beach 
Taverne na pláži • alkoholické nápoje 
počas obedov a večerí zahŕňajú víno 
a čapované pivo • hotelový animačný 
program • ležadlá, osušky a slnečníky 
pri bazéne a na pláži • wifi vo verej-
ných priestoroch hotela • trezor

tug

https://koala.sk/dovolenka/rhodos/dessole-olympos-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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 NÁŠ NÁZOR » overený a mimo-
riadne obľúbený hotel zaručuje 
výborný pomer kvality a ceny. 
Vďaka svojej polohe v pokojnej 
časti letoviska, a pritom len na skok 
od pestrých možností zábavy 
a atrakcií, je hotel Evi ideálny k pre-
žitiu oddychovej i aktívnej dovolen-
ky, keďže celé letovisko žije rušným 
denným i nočným životom. Rodiny 
s deťmi ocenia veľký bazén, pie-
sočnatú pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora i neďaleký aquapark 
a lunapark. Hotel vďaka svojmu 
vybaveniu a širokým možnostiam 
dovolenkových aktivít patrí medzi 
naše najlepšie ponuky.

www.evihotel.gr

POLOHA » areál hotela tvorí hlavná bu-
dova a viacero 2- a 3- podlažných ubyto-
vacích častí • nachádza sa v pokojnejšej 
časti jedného z najnavštevovanejších do-
volenkových cieľov na ostrove, letoviska 
Faliraki • 10 min. chôdze od piesočnatej 
pláže, miestami s prímesou kamienkov 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 
• cca 15 min. peši od hotela sa nachádza 
uzavretá nudapláž • cca 7 min. chôdze 
od centra letoviska s možnosťami den-
ných aktivít (lunapark, motokárová dráha) 
i večernej zábavy (bary a taverny, reštau-
rácie a kaviarne, diskotéky) • Waterpark vo 
Faliraki je vzdialený cca 10 minút jazdy od 
hotela • v blízkosti nákupných možnos-
tí • 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 • snack 
bar • pool bar • veľký bazén s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma) • samostatný det-
ský bazén • detské ihrisko • TV miestnosť 
• stolný tenis • biliard (za poplatok) • mini-
market • internet a wi-fi (za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariadené 
2 lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek 
• malá chladnička • individuálne ovláda-
teľná klimatizácia (zdarma) • telefón • kú-
peľňa so sprchovým kútom alebo s vaňou 
a WC • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vráta-
ne nápojov • občerstvenie počas dňa 
v snack bare a pool bare • zmrzlina vo 

Evi   SSS

HOTEL

Cenník > 419

Faliraki

od 267 €  | 2 dospelí + 2 deti do 15 r. od 732 €
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vyhradenom čase • miestne alkoho-
lické nápoje: gin, vodka, rum, brandy, 
ouzo podávané v čase od 14:00 hod. 
do 23:00 hod. • pivo, biele a červené 
víno, a tiež nealkoholické nápoje, káva 
a čaj od 10:00 hod. do 23:00 hod. • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne • klubová 
dovolenka s našimi animátormi

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich oddychových chvíľ sa v me-
siacoch 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 
zažijú pri kreslení, loptových hrách či ďal-
ších zábavných aktivitách v miniklube.

tzh

https://koala.sk/dovolenka/rhodos/evi/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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 NÁŠ NÁZOR » pokiaľ od svojej 
tohtoročnej dovolenky očakávate 
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 má svoje stále 
miesto v našej pouke. Nespornou 
devízou je jeho poloha, pretože 
podmanivému výhľadu na modrú 
hladinu Stredozemného mora sa 
môžete tešiť počas všetkých vašich 
oddychových letných dní. 

www.hotelilyssion.gr

POLOHA » priamo pri pobreží a men-
ších prírodných plážach • len 50 m od ho-
telového komplexu je v uzavretom zálive 
pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do vody so slnečníkmi a ležadlami 
(za poplatok) • v tichej lokalite, len 5 minút 
chôdze od najbližších nákupných mož-
ností, barov a reštaurácií • približne 800 m 
od letoviska Pefki • cca 4 km od strediska 
Lardos • 7 km od známeho a vyhľadáve-
ného Lindosu s antickou Akropolou • pri-
bližne 55 km od hlavného mesta Rhodos 
• autobusová zastávka priamo pred hote-
lom • vzdialenosť od letiska cca 50 km

 OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » pozostáva z 2-po-
schodovej hlavnej budovy a vedľajších 
jednopodlažných blokov • vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia s vonkajšou tera-
sou • udržiavaná terasovitá 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-
ný depozit) • balkón, resp. terasa s posede-
ním • výhľad na more (za príplatok)

I lyss ion Beach Resort SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 420

Pefki

 od 340 €  | 2 dospelí + 1. dieťa do 12 r. od 779 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere v hotelovej reštaurácii formou 
švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické nápoje (čapova-
né pivo, biele a červené víno) a roz-
lievané nealkoholické nápoje v čase 
od 12:00 hod. do 17:00 hod. v snack 
bare • popoludní čaj a káva so sušien-
kami podávané 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 roz-
lievané nealkoholické nápoje sú po-
dávané v čase od 17:00 hod. do 23:00 
hod. v hlavnom bare • ležadlá a slneč-
níky pri bazénoch 

tug
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NÁŠ NÁZOR » v pokojnom prostre-
dí na okraji letoviska Kolymbia leží 
útulný hotel Niirides s oddychovou 
rodinnou atmosférou. V objatí zele-
nej záhrady a len na skok od pláže 
je ideálnym miestom na strávenie 
ničím nerušených dovolenko-
vých dní. Po celodennom leňo-
šení na pláži či pri bazéne na vás 
čakajú elegantné, zrekonštruované 
a klimatizované izby a pohodové 
večery na terase pri západe slnka. 
Ak zatúžite po rušnejšom živote, 
na dosah ruky máte známu Euka-
lyptovú alej, ktorá vedie priamo 
k zábavným a nákupným možnos-
tiam letoviska Kolymbia. 

www.koala.sk

POLOHA » na východnej strane ostrova 
Rhodos, v pokojnom prímorskom pros-
tredí • v blízkosti známej Eukalyptovej ale-
je • cca 25 km od hlavného mesta ostrova 
Rhodos • približne 5 minút chôdze 
od hlavnej pláže letoviska Kolymbia • pláž 
je piesočnato-kamienková, s pozvoľným 
vstupom do priezračného mora vhod-
ným i pre deti a menej zdatných plavcov 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 
• pestrý výber vodných športov (za popla-
tok) • v blízkej dostupnosti ďalších dvoch 
pláží letoviska Kolymbia

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » útulná hotelová lobby 
s recepciou • trezory (na recepcii za po-
platok) • hlavný bar • internetový kútik 
(za poplatok) • wifi pripojenie na internet 
v hotelovom areáli (zdarma) • reštaurácia s 
vonkajšou terasou ponúkajúca medziná-

rodnú aj domácu chutnú grécku kuchyňu 
• snack /pool bar pri priestrannom bazéne 
obklopenom udržiavanou zelenou záhra-
dou s palmami • terasa na slnenie s le-
žadlami a slnečníkmi (k dispozícii zdarma) 
• oddelený detský bazénik • detské ihrisko 
s preliezačkami • minimarket • stolný tenis 
• biliard (za poplatok) • tenis (za poplatok) • 
plážový volejbal • destská motodráha pre 
elektrické autíčka

UBYTOVANIE » zrekonštruované a mo-
derne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • k dispozícii i rodinné 
izby určené pre 4-členné rodiny s dvo-
ma oddelenými spálňami (za príplatok) • 
klimatizácia v hotelovom režime (od 15.6. 
do 15.9. zdarma) • telefón • chladnička 
• SAT TV • kúpeľňa s vaňou a WC • sušič 
na vlasy • priestranný balkón alebo terasa 
s posedením

Nir i ides SSSSs
HOTEL

Cenník > 420

Kolymbia

od 422 €  | 2 dospelí + 1. dieťa do 13 r. od 943 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere sú podávané formou 
švédskych stolov vrátane nápojov v 
hlavnej hotelovej reštaurácii • počas 
obedov a večerí sa podávajú neal-
koholické nápoje, džúsy, voda, pivo 
a víno lokálnej produkcie • miestne 
alkoholické nápoje - pivo, biele a čer-
vené víno, destiláty a nealkoholické 
nápoje počas dňa v hlavnom bare a v 
bare pri bazéne vo vyhradených hodi-
nách počas dňa • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne • wifi v areáli hotela 

tug
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Lindos Royal SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » prázdninový rezort postave-
ný v typickom gréckom architektonickom 
štýle nájdete na juhovýchodnom pobre-
ží ostrova Rhodos, v pokojnom prostredí 
v blízkosti peknej piesočnato - kamien-
kovej pláže vzdialenej cca 50 m (ležadlá 
a slnečníky za poplatok) • areál hotela sa 
rozprestiera na skalnom výbežku nad mo-
rom 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 50 km od letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a hlavným barom (nápoje sú 
spoplatnené) • wifi vo vyhradených čas-
tiach hotelového areálu (zdarma) • 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 hotelové animácie 

UBYTOVANIE » priestranný hotelový 
areál pozostáva z hlavnej budovy a viace-
rých 1 a 2-podlažných ubytovacích čas-
tí, v ktorých nájdete elegantné, moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • klimatizácia • telefón • minichlad-
nička • SAT TV • trezor (za poplatok) • kú-
peľňa s vaňou, resp. so sprchovým kútom 
a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa 

NÁŠ NÁZOR » rozprávkový hotelový 
komplex Lindos Royal sa pýši krás-
nym areálom so zaujímavo prepoje-
nými bazénmi, slnečnými terasami 
a zábavnými atrakciami určenými 
pre detských návštevníkov. Práve 
vodné šmykľavky a tobogány, či 
pestré aktivity detského klubu sa po-
starajú 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 klien-
tov, ale aj pre rodiny s deťmi. 

www. lindoshotels.com

Cenník > 421

Lindos

od 551 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r.  od 1.201 €
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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 • animácie 
• tobogany a šmykľavky • ležadlá a sl-
nečníky pri bazénoch

tug
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Amathus Beach SSSSSs

HOTEL

POLOHA » pri udržiavanej hotelovej pie-
sočnatej pláži premiešanej s okruhliakmi, 
na ktorú vedie z areálu hotela podchod 
(ležadlá, osušky a slnečníky na pláži zdarma) 
• možnosť obsluhy na pláži (za poplatok) • 
rezort je situovaný neďaleko centra stre-
diska Ixia s bohatými možnosťami náku-
pov, reštaurácii, barov i večernej zábavy 
• hlavné mesto leží približne 4 km od ho-
tela (dostupné autobusom alebo pešou pro-
menádou popri mori) • cca 20 km od letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • wifi vo vyhradených spo-
ločenských priestoroch hotela (zdarma) 
• hlavná reštaurácia Iliades s panoramatic-
kým výhľadom na záliv Ixia Bay • viace-
ro barov a reštaurácií • 4 bazény (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma), jeden z nich 
s terasou na slnenie a s krásnym panora-

matickým výhľadom na celý záliv Ixie sa 
nachádza na streche hotela • vnútorný ba-
zén • detský bazén a ihrisko pre deti • ho-
telový 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 • viackrát týž-
denne živá hudba • denné aj večerné ho-
telové 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 • wifi 
(zdarma) • klimatizácia • minibar (za po-
platok) • župan a pohodlné papučky • kú-
peľňa so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa s posede-
ním • komfortné rodinné suity typu mezo-
net s výhľadom na more alebo bungalovy 
určené až pre 4 osoby (za príplatok)

NÁŠ NÁZOR » i v tohtoročnej sezó-
nu pre vás máme prestížny 5* hotel 
Amathus Beach, ktorý dávame 
do pozornosti všetkým náročným 
dovolenkárom vyhľadávajúcim 
komfort ubytovania v spojení s tými 
najkvalitnejšími službami. Oslnivým 
výhľadom na Egejské more, do-
tvárajúcim kulisu naozaj luxusnej 
dovolenky, sa môžete kochať z baru 
alebo reštaurácie, ktoré nájdete 
na najvyšších poschodiach. Dovo-
lenkovú atmosféru si naplno vy-
chutnáte v priestranných bazénoch 
a na upravenej pláži s krásnym mo-
rom. Rezort sa pýši aj najväčším Spa 
centrom v celom Grécku.

www.amathusrhodes.com

Cenník > 421

Ixia

od 626 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r. od 1.351 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • alkoholické nápoje lokálnych 
aj medzinárodných značiek a stude-
né i teplé nealkoholické nápoje v čase 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. sú k dispo-
zícii v baroch hotela • ľahké občerstve-
nie, sendviče, koláčiky, zmrzlina, káva 
a čaj vo vybraných hodinách počas 
dňa • raz za pobyt večera v á la carte 
reštaurácii • vybrané služby Spa cen-
tra (sauna, parný kúpeľ, fitnes, jacuz-
zi) • wifi • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky • živá hudba • denné a večerné 
hotelové animácie

tug
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Virginia SSSs

HOTEL

POLOHA » v pokojnom prostredí v stre-
diska Kallithea, neďaleko centra gréckej 
dedinky Reni Koskinou • len 5 km od Falira-
ki a rovnako len 5 km od hlavného mesta 
Rhodos • cca 150 m od krásnej piesočna-
tej pláže s pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
transfer z letiska trvá cca 30 minút

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• trezor (za poplatok) • lobby bar s posede-
ním a panoramatickým výhľadom na more 
a do hotelovej záhrady • wifi a internet 
(za poplatok) • TV kútik • reštaurácia s tera-
sou • snack bar • 3 bazény (ležadlá a slneč-
níky zdarma) • 2 detské bazény • detské 
ihrisko • minimarket • stolný tenis (za po-
platok) • plážový volejbal • biliard (za popla-
tok) • videohry (za poplatok) • vodné športy 
na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » útulne zariadené dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky a 
štúdiá vybavené kuchynským kútikom 
s možnosťou až 2 prísteliek sú situované 
vo viacerých ubytovacích častiach • klima-
tizácia • telefón • SAT TV • malá chladnička • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchový kút a WC) • wifi (za po-
platok) • balkón alebo terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vráta-
ne miestnych nápojov • nealkoholické 
nápoje, čapované pivo, víno a ľahké 
občerstvenie v pool/snack bare v čase 
od 10:00 do 22:00 • zmrzlina počas po-
dávania obedov a večerí • ouzo, rum, 
brandy a iné druhy tvrdého alkoholu 
sú k dispozícii od 18:00 do 22:00 • vy-
brané športové a zábavné aktivity

 NÁŠ NÁZOR » rodinný 3* all 
inclusive hotel Virginia je situo-
vaný  v pokojnom prostredí neďa-
leko letoviska Kallithea, v oblasti 
Reni Koskinou, ktorá sa považuje 
za predmestie hlavného mesta 
ostrova. Priestranný areál hotela 
ukrýva hotelovú reštauráciu s te-
rasou, viaceré bazény obklopené 
ležadlami a slnečníkmi, pool bar či 
ihrisko pre najmenších dovolenká-
rov a je tou pravou oázou pokoja 
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. 

www.virginiahotel.gr

Cenník > 420

Kallithea

od  361€  | 2 dospelí + 1. dieťa do 13 r. od 821 €

tug
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HOT.  KOMPLEX

POLOHA » v pokojnej oblasti Afandou • 
v blízkosti 7 km dlhej, piesočnato-kamien-
kovej  pláže s priezračnou vodou • pláž cca 
150 m od hotela (prechod na pláž cez areál 
hotela a miestnu komunikáciu) • ležadlá a sl-
nečníky vo vyhradenej časti pláže (zdarma) 
• vodné bicykle a kanoe (zdarma) • neďaleko 
18-jamkového golfového ihriska • približne 
1,5 km od gréckej dedinky Afandou • cca 25 
km od letiska a asi 18 km od hlavného mes-
ta • minimarket priamo v hotelovom areáli

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hlavná budova s recepciou 
a viacerými ubytovacími časťami • bar • wifi 
(zdarma) • barbecue reštaurácia (1x za pobyt, 
rezervácia vopred) • priestranný bazén (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • pool bar/
snack bar • detský bazén a bazén s tobogá-
nom • Waterslide bar • detské ihrisko a mi-
niklub • Wellness centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s 1 alebo 2 prístelkami (po-
schodová posteľ) • klimatizácia (v hotelo-
vej réžii zdarma) • trezor (zdarma) • telefón • 
chladnička (voda v deň príchodu) • SAT TV • 
kúpeľňa so sprchovým kútom, resp. vaňou a 
WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • občerstvenie: 
gyros, hot dog, burgery, panini, šaláty, 
hranolky, zmrzlina a nápoje počas dňa 
• popoludní káva, čaj, koláčiky, palacin-
ky, pizza • neskorý snack od 23:00 hod. 
do 01:00 hod. • lobby bar s ponukou ná-
pojov otvorený do 24:00 hod. • plážové 
osušky • slnečníky a ležadlá pri bazéne a 
na pláži • trezor • wifi

NÁŠ NÁZOR » novinkou v našej 
ponuke je hotel Dessole Lippia Golf 
Resort, kde bezpochyby prežijete 
ideálnu letnú dovolenku. Nízke uby-
tovacie časti obklopuje udržiavaná 
zelená záhrada s bazénom, v blízkos-
ti ktorého sa nachádza aj snack bar 
s ponukou chutného občerstvenia 
a osviežujúcich nápojov. Rodiny s 
deťmi zaiste ocenia časť vyhradenú 
špeciálne pre najmenších dovolen-
károv s vlastným bazénom, tobo-
gánom, ihriskom, a tiež barom pre 
rodičov.  Prestížna sieť Dessole hotels 
je zárukou kvalitných služieb, pre-
to neváhajte a strávte spolu s nami 
skvelú dovolenku.   

www.dessolehotels.com

Cenník > 421

Afandou
od 490 €  | 2 dospelí + 1. dieťa do 12 r. od 1.079 €

tug
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R HODO S
Avra Beach SSSSs

HOTEL

POLOHA » areál hotela ústi priamo pri 
okruhliakovej pláži s piesočnatým dnom 
(slnečníky a ležadlá na hotelovej pláži zdar-
ma) • v blízkosti centra strediska Ixia s mož-
nosťami dennej i večernej zábavy • cca 
5 km od mesta Rhodos (ľahká dostupnosť 
miestnou dopravou alebo pešou prechádz-
kou po pobrežnej promenáde) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • vonkajšia terasa • bar 
• reštaurácia • minimarket • tropická palmo-
vá záhrada s terasou nad morom na slne-
nie • pool bar • atypický bazén s fontánou 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • detský bazén 
• detské ihrisko • plážový volejbal • teni-
sové kurty • stolný tenis • šípky • hotelové 
animácie

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
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 • tele-
fón • SAT TV s hudobným kanálom • kúpeľ-
ňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa 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, kokteily a miešané 
nápoje v baroch počas dňa • slnečníky 
a ležadlá 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 > 420

Ixia

od 524 €  | 2 dospelí + 1. dieťa do 13 r. od 1.147€

tug

https://koala.sk/dovolenka/rhodos/avra-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 • transfer z letis-
ka trvá asi 45 min.

OFICIÁLNA TRIEDA » ***+

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • wifi (za popla-
tok) • reštaurácia • bazén s oddelenou čas-
ťou pre deti (ležadlá a slnečníky zdarma) 
• detské ihrisko • bar pri bazéne s trasou 
• 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 príjemnou, 
pohodovou atmosférou, ktorý je 
situovaný v blízkosti pláže v obľú-
benom letovisku Kolymbia. Veľkou 
devízou tohto pokojného dovolen-
kového miesta je jeho ideálna po-
loha, keďže sa nachádza neďaleko 
pláže, v tichom prostredí, no záro-
veň v blízkosti centra strediska a je 
ideálnym východiskovým bodom 
na spoznávanie ďalších zaujíma-
vých častí ostrova. Doporučujeme 
ho klientom, ktorí túžia po bezsta-
rostnom pobyte strávenom pri mori 
so službami all inclusive za viac ako 
priaznivú cenu. 

www.koala.sk

Cenník > 420

Kolymbia
od 408 €  | 2 dospelí + 2 deti do 13 r. od 1.114 €

tuh
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 rozloha 9 251 km2

 počet obyvateľov 885 800

 hlavné mesto Nikózia

 mena euro / turecká líra

Toto malebné prístavné mestečko je 
centrom väčšiny turistických aktivít 
na severnom pobreží ostrova. Okúzľujúci 
Kyrenijský prístav plný farebných lodí a jácht, 
obklopený miestnymi reštauráciami, barmi 
a kaviarničkami v kombinácii s ohromným 
Kyrenijským hradom pieskovej farby patrí 
k jednému z najkrajších a najvyhľadáva-
nejších cyperských lokalít. 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.

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.  

Ayia Napa, pôvodne malebná rybárska de-
dinka, ktorá sa v priebehu posledných rokov 
postupne zmenila na jedno z najnavšte-
vovanejších letovísk juhovýchodnej časti 
ostrova, je dnes charakteristická aj pestrým 
nočným životom plným zábavy. Od mesta 
Larnaka je Ayia Napa vzdialená približne 
40 kilometrov východne a nachádza sa tiež 
neďaleko severocyperského mesta Fama-
gusta. Nádherné pláže so zlatistým pieskom 
a krištáľovo čistým morom, ale aj starodávne 
kláštory a mnoho turistických zaujímavostí, 
toto všetko nájdete v letovisku s názvom 
Ayia Napa.

Famagusta Ayia Napa
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Teplota vzduchu 29° 31° 33° 35° 32° 30°

Teplota vody 21° 24° 26° 26° 25° 23°

Strategická pozícia ostrova zaujala Grékov, ktorí sem prišli 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. Nádherné 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 2018 vám CK Koala Tours ponúka 

kvalitné overené hotely s nádhernými plážami situované v severnej 
časti Cypru v letoviskách Kyrenia a Famagusta, ako aj v južnej časti  

Cypru v letoviskách Limassol, Larnaka, Ayia Napa a novinkou tohto 
leta je stredisko Protaras. Malebná prírodná scenéria, krásne pláže, 
kvalitné hotely a priaznivá klíma tak predurčujú Cyprus k stráveniu 

neopakovateľných dovolenkových dní.

Ayia Napa
Iba približne 10 kilometrov od Ayia Napa sa 
nachádza dnes už známe letovisko Protaras, 
ktoré bolo v staroveku mestským štátom 
Leukolla s malým bezpečným prístavom, 
v ktorom v roku 306 pnl hľadal útočisko 
aténsky Demetrius Poliorketes, keď čakal na 
Ptolemea, jedného z nástupcov Alexandra 
Veľkého. Dnes Protaras nazývame aj “krajina 
veterných mlynov“, zachovávajúc tak nostal-
giu minulosti. Je to oblasť s nebesky modrým 
morom a nádhernými piesočnatými plážami, 
z ktorých najznámejšia je Fig Tree Bay a vďaka 
pestrému podmorskému svetu je obľúbenou 
destináciou pre potápanie. 

Larnaka je čulým centrom turizmu, nachádza 
sa tu medzinárodné letisko a veľký prístav. V 
podstate ide o tretie najväčšie mesto celého 
Cypru a považuje sa za vstupnú bránu 
ostrova. Je to jedno z najstarších nepretržite 
obývaných miest na svete. Máte tu možnosť 
prechádzať sa po čarovnej promenáde 
lemovanej palmami, reštauráciami a rôznymi 
obchodmi, kde si iste všetci dovolenkári 
prídu na svoje počas nákupov a zažijú 
ostrovnú atmosféru. Okrem toho Larnaka 
ponúka mnoho historických pamiatok a tiež 
hlboké modré more, svetlé piesočnaté pláže 
a samozrejme spoľahlivo slnečnú oblohu. 

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. 

Protaras Larnaka Limassol

Kyrenský hrad
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POLOHA » približne 200 m od zlatistej 
piesočnatej pláži (slnečníky a ležadlá za 
poplatok) • iba 15 minút chôdze od centra 
strediska Protaras s nákupnými a zábavný-
mi možnosťami • cca 60 km od medziná-
rodného letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a príjemným posedením • 
dve hotelové reštaurácie • pool bar • von-
kajší bazénový komplex • detský bazén • 
slnečníky a ležadlá zdarma • sauna (za po-
platok) • posilňovňa • wifi pripojenie (za 
poplatok) • tenisové kurty • stolný tenis  • 
denné i večerné hotelové animácie pre 
deti i dospelých • detský miniklub • mož-
nosť využívať aquapark v areáli Tsokkos 
(za poplatok) • posilňovňa • herňa

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 

prístelky • možnosť rodinných izieb (za 
príplatok) • možnosť izieb s výhľadom na 
bazén (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• satelitný TV • kúpeľňa s príslušenstvom 
• sušič na vlasy • minichladnička • balkón 
• trezor (za poplatok) • wifi pripojenie (za 
poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere • pestré občerstve-
nie a snacky vo vyhradených hodi-
nách v areáli hotela • zmrzlina • ľahšie 
nočné občerstvenie • neobmedzené 
množstvo miestnych alkoholických a 
nealkoholických nápojov v areáli ho-
tela • káva a čaj • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne • medzinárodné hotelové 
animácie 

NÁŠ NÁZOR » skúste si predstaviť 
krásne prostredie prázdninovej 
dedinky s kulisou impozantného 
bazénového komplexu obklope-
ného zelenými palmami. Presne 
takáto je jedna z noviniek tohto-
ročnej sezóny, hotel Tsokkos Gar-
dens ukrytý v rozsiahlom areáli 
Tsokkos. Zaslúžené leňošenie 
pod horúcim cyperským slnkom 
pri bazéne alebo na zlatistej 
piesočnatej pláži v kombinácii s 
nesmierne chutnou  stredomor-
skou stravou a profesionálnym 
personálom robia z tohoto mies-
ta správnu voľbu vašej dovolen-
ky snov. 

www.tsokkos.com

Cenník > 388

Tsokkos Gardens SSSSs

HOTEL

Protaras

od 578 € | 2 dospelí od 1.156 €

tug
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POLOHA » areál hotela ústi priamo na 
krásnej piesočnatej pláži (slnečníky a le-
žadlá na pláži za poplatok) • iba 15 minút 
chôdze od centra strediska Protaras s ná-
kupnými a zábavnými možnosťami • cca 
60 km od letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná reštau-
rácia • 2 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
zdarma) • bary • slnečná terasa • vonkajší 
bazénový komplex • detský bazén • slneč-
níky a ležadlá zdarma • beauty centrum 
(za poplatok) • wifi  pripojenie •  tenisové 
kurty • stolný tenis  • celodenné i večerné 
hotelové animácie • detské ihrisko • mož-
nosť využívať aquapark v areáli Tsokkos 
hotelov • TV miestnosť • herňa 

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové štúdiá s možnosťou jednej prí-

stelky alebo 2-lôžkové apartmány s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek (za príplatok) • 
kuchynské vybavenie • klimatizácia • tele-
fón • SAT TV • kúpeľňa s príslušenstvom • 
sušič na vlasy • minibar (pri príchode napl-
nený zdarma) • balkón • trezor • wifi 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • tematické ve-
čere • 1x za pobyt možnosť využiť a´la 
carte reštauráciu • pestré občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách v 
areáli hotela • zmrzlina • neobmedze-
né množstvo miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov v areáli 
hotela • popoludňajšia káva, čaj a ko-
láčiky • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
• medzinárodné hotelové animácie • 
aquapark • wifi

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že 
do našej ponuky môžeme za-
radiť  vynikajúci rezort Tsokkos 
Marlita Beach, ktorý je súčasťou 
prázdninovej dedinky Tsokkos s 
mimoriadne kvalitnými službami 
all inclusive nachádzajúci sa iba 
pár krokov od malebnej zátoky 
Marlita. Toto čarovné dovolenkové 
miesto ocenia aj vaše ratolesti, a 
to aj vďaka aquaparku, ktorý majú 
k dispozícii v rámci areálu Tsokkos 
hotelov. Mimoriadne chutná me-
diteránska kuchyňa vás bude lákať 
každý deň vášho pobytu a vy si 
budete istí, že ste si tohtoročnú 
dovolenku zvolili dokonale.

www.tsokkos.com

Cenník > 389 

Tsokkos Marl i ta  Beach SSSSS

HOTEL

Protaras
od 694 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.487 €

tug
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POLOHA » novozrekonštruovaný hotel 
sa nachádza v známom letovisku Protaras 
• cca 150 m od pláže s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá za poplatok) • 10 km od letovis-
ka Ayia Napa • 5 km od národného parku 
Capo Greco

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala so štýlovou 
recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia „Estia“ s terasou a výhľadom 
na more • lobby bar s wifi zdarma • Oce-
anis Bar • miniklub • detské ihrisko s pre-
liezkami a hojdačkami • vonkajší bazén 
• detský bazén • konferenčná miestnosť 
• hotelová záhrada • hotelové animácie 
pre deti i dospelých • plážový volejbal • 
vodné športy na pláži (za poplatok) • fit-
ness centrum • možnosť potápania (za 
poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • telefón • trezor na izbe zdarma 
• klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • 
sušič na vlasy • chladnička • možnosť prí-
pravy kávy a čaju na izbe • balkón, resp. 
terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere podávané formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov, 
podávané sú jedlá medzinárodnej i 
miestnej kuchyne • ľahké občerstvenie 
vo vyhradených hodinách počas dňa 
• neobmedzené množstvo rozlieva-
ných nealkoholických a alkoholických 
nápojov miestnej výroby podávané v 
jednotlivých baroch v areáli hotela • 
miniklub • hotelové animácie pre deti 
i dospelých

NÁŠ NÁZOR » ako jednu z novi-
niek tohtoročnej sezóny dávame 
do pozornosti hotel patriaci do 
renomovanej siete Sunnyseeker, 
ktorý prešiel v roku 2016 rekon-
štrukciou. Jeho skvelá poloha 
medzi svetoznámymi plážami 
Capo Greco a Fig Tree Bay spolu 
s chutnou stredomorskou kuchy-
ňou a príjemnou rodinnou at-
mosférou vytvárajú jednoznačné 
predpoklady na strávenie fan-
tastickej dovolenky. Odporúča-
me klientom všetkých vekových 
kategórií, či už uprednostňujete 
leňošenie na pláži alebo aktívnu 
dovolenku.

www.koala.sk

Cenník > 387

I r is  Beach SSSs

HOTEL

Protaras

od 456 € | 2 dospelí od 912 €

tug
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POLOHA » na okraji obľúbeného stre-
diska Protaras v kľudnej zátoke Vrisoudia • 
areál hotela ústi na nádhernej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom (slnečníky a le-
žadlá za poplatok) • 3,5 km od centra Pro-
taras • 10 km od Ayia Napa • cca 60 km od 
letiska Larnaka • vodný park 20 km

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala s 
recepciou a posedením • wifi pripojenie v 
spoločných priestoroch (zdarma) • hlavná 
hotelová reštaurácia • bary • bazén • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a v hotelovej zá-
hrade (zdarma) • plážové osušky (zdarma) 
• salón krásy, kaderníctvo, sauna a parný 
kúpeľ (za poplatok) • fitness centrum • te-
nisový kurt • stolný tenis • boccia • plážový 
volejbal • vodná gymnastika • športové 
aktivity a zábavné animačné programy 
počas celého dňa  

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
zrekonštruované dvojlôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky (výhľad na more za 
príplatok) • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnička 
(zdarma) • možnosť prípravy kávy a čaju 
na izbe • trezor (za poplatok) • wifi inter-
netové pripojenie (zdarma) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne a značkové alkoholické a ne-
alkoholické nápoje v areáli hotela • po-
dávanie snackov a občerstvenia počas 
vyhradených hodín v areáli hotela • 
káva • zmrzlina • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a v hotelovej záhrade • plážové 
osušky • medzinárodné hotelové ani-
mácie • wifi pripojenie  

NÁŠ NÁZOR » exkluzívny hotel s 
prvotriednymi službami, ktorého 
rozprávková záhrada plná kvetov a 
zelene končí až na krásnej slnkom 
zaliatej pláži s tyrkysovým morom, 
predstavujeme ako jednu z tohto-
ročných noviniek a už teraz sme 
presvedčení, že túžby po idylickej 
dovolenke splní aj náročnejšej 
klientele. Oddychovať s knihou v 
ruke môžete pri bazéne alebo v 
izbách zariadených s mimoriad-
nym vkusom, ktoré prešli kom-
pletnou rekonštrukciou. Neváhajte 
ani chvíľku, aby sa toto malebné 
miesto stalo aspoň na pár dní va-
ším prázdninovým domovom.

www.crystalspringsbeachhotel.com

Cenník > 389 

Crystal  Springs SSSSS

HOTEL

Protaras
od 674 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.447 €
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C Y P R U S

POLOHA » približne 250 metrov od 
krásnej piesočnatej pláže ocenenej Mod-
rou vlajkou (slnečníky a ležadlá za po-
platok) • od centra známeho letoviska 
Protaras je vzdialený iba 15 minút pešej 
chôdze • cca 60 km od medzinárodného 
letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » moderná vstupná hala s 
recepciou a posedením • hlavná hotelová 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • bary • 
konferenčná miestnosť • vonkajší bazén 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • 
fitness centrum • wifi pripojenie • denné 
aj večerné hotelové animácie • živá hudba 
• fitness centrum • sauna a jacuzzi (za po-
platok)

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• možnosť rodinných izieb s obsadením 

až 4 dospelých a dieťaťa bez lôžka (za 
príplatok) • izby s výhľadom na more (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • minibar 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy 
• satelitný TV • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe • trezor • balkón s posedením 
• wifi pripojenie

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • 1x za pobyt možnosť 
využiť a´la carte reštauráciu • lokálne 
alkoholické, nealkoholické a miešané 
nápoje v rámci prevádzkových hodín 
barov v areáli hotela • snacky vo vyhra-
dených hodinách v areáli hotela • káva 
a čaj • zmrzlina pre deti • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne • hotelové animáce • 
wifi pripojenie

NÁŠ NÁZOR » s obrovským nad-
šením vám predstavujeme 
exkluzívny a ultramoderný štvor-
hviezdičkový hotel The Blue Ivy 
na slnečnom Cypre, ktorý je no-
vinkou nielen v našom katalógu, 
ale svoje brány otvorí klientom 
po prvýkrát práve v letnej sezó-
ne 2018. Dokonalá elegancia a 
mimoriadny vkus sú tu ruka v 
ruke spojené so službami najvyš-
šej úrovne a maximálne profesi-
onálnym personálom. Zvoľte si 
toto úžasné miesto za cieľ svojej 
tohtoročnej letnej dovolenky a 
my vám zaručujeme veľkolepý 
zážitok.

www.theblueivyhotel.com

Cenník > 388

The Blue Ivy SSSSs

HOTEL

Protaras

od 592 € | 2 dospelí od 1.184 €
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POLOHA » priamo pri piesočnato -ka-
mienkovej pláži (ležadlá a slnečníky zdar-
ma) • 7 km od historického centra Larnaky, 
v ktorom sa nachádzajú reštaurácie, ob-
chody a kaviarne • pred hotelom je auto-
busová zástavka s pravidelnými spojmi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » štýlová vstupná hala s 
recepciou • niekoľko reštaurácií a ba-
rov • obchod so suvenírmi • konferenčná 
miestnosť • vonkajší bazén • detský ba-
zén • terasa na slnenie • ležadlá a slneční-
ky zdarma • fitness centrum • miniklub • 
stolný tenis • šípky • kolky • wifi na recep-
cii zdarma 

UBYTOVANIE » komfortne zariadene 
2- lôžkové izby s možnosťou 1 prístel-
ky • možnosť rodinných izieb s obsade-
ním až 4 dospelých a dieťaťa bez lôžka 
(za príplatok) • izby s výhľadom na more 

(za príplatok) • balkón, resp. terasa • klima-
tizácia • telefón • malá chladnička • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • sat TV • mož-
nosť prípravy kávy a čaju na izbe • trezor 
(za poplatok), wifi na izbe (za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
veľký výber predjedál, hlavných jedál 
a dezertov • lokálne alkoholické, ne-
alkoholické a miešané nápoje v rámci 
prevádzkových hodín jednotlivých ba-
rov v areáli hotela • pestré občerstve-
nie vo vybraných hodinách • bufet pre 
deti • zmrzlina • ležadlá a slnečníky • 
hotelový animačný program pre deti 
i dospelých • miniklub pre deti vo veku 
od 4 - 12 rokov

NÁŠ NÁZOR » Tento jedinečný 
hotel je dokonalým prázdnino-
vým domovom ako pre rodiny 
s deťmi, tak aj pre páry. Hoteloví 
animátori denne pripravujú zá-
bavné show a súťaže pre malých, 
večer zas zabavia dospelých. 
Vysoká kvalita poskytovaných 
služieb, výborná poloha, krásna 
pláž, chutná a pestrá kuchyňa - 
to je  Princess Beach. Centrum 
Larnaky so svojim jachtovým 
prístavom ponúka množstvo his-
torickým pamiatok ako aj krás-
nu prechádzku po pešej zóne 
s množstvom reštaurácii, kaviar-
ničiek a obchodov.
www. princessbeachhotel.com.cy

Cenník > 388 

Pr incess Beach SSSSs

HOTEL

Larnaka
od 599 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 1.396 €
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C Y P R U S

POLOHA » 1 km od centra známeho le-
toviska Ayia Napa s množstvom nákup-
ných a zábavných možností •150 metrov 
od piesočnatej pláže (slnečníky a ležadlá 
na pláži za poplatok) • cca 40 km od me-
dzinárodného letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » moderná vstupná hala s 
recepciou a posedením (možnosť prenajať 
si trezor na recepcii) • lobby bar s terasou 
s výhľadom na more • hlavná hotelová 
reštaurácia • pool bar a snack bar • vonkaj-
ší bazén (slnečníky a ležadlá zdarma) • det-
ský bazén • posilňovňa • jacuzzi a sauna 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
wifi pripojenie • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých • miniklub 
• stolný tenis • vodná gymnastika • biliard 
(za poplatok) • živá hudba • možnosť vod-
ných športov (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne a útulne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky a s výhľadom na more • klima-
tizácia • telefón • satelitný TV • kúpeľňa s 
príslušenstvom • sušič na vlasy • minibar 
(za poplatok) • balkón • wifi internetové 
pripojenie (zdarma) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • snacky vo vy-
hradených hodinách v areáli hotela • 
ľahšie nočné občerstvenie • zmrzlina 
• popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • 
neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápo-
jov v areáli hotela • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne • hotelové animácie • mi-
niklub (pre deti vo veku 4-12 rokov) • 
wifi pripojenie

NÁŠ NÁZOR » do ponuky tohto-
ročnej sezóny sme zaradili ako 
jednu z noviniek aj štvorhviez-
dičkový hotel Florida s výbornou 
polohou v centre svetoznámeho 
strediska Ayia Napa. Jeho uvoľ-
nená atmosféra, vždy usmiaty 
personál, kvalitné služby či vyni-
kajúca mediteránska kuchyňa z 
neho robia miesto, kde budete 
chcieť stráviť vaše dovolenkové 
chvíle každý rok. Slnečná terasa 
hotela s krásnym výhľadom na 
more sa pre vás stane dokona-
lým prostredím, kde si budete 
môcť vychutnať svoju každoden-
nú šálku kávy. 
www.cyprotelshotels.com

Cenník > 387

F lor ida SSSS

HOTEL

Ayia Napa

od 510 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.119 €

tug



265

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 plážové-
ho baru (za poplatok) • slnečníky a ležadlá 
na pláži (za poplatok)

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 
množstvo plážových a vodných športov

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístel-

ky • možnosť rodinných izieb (za prípla-
tok) • klimatizácia • telefón • satelitný TV • 
kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
• malá chladnička (za poplatok) • balkón • 
trezor (za poplatok) • možnosť izieb s výhľa-
dom na more (za príplatok) • wifi pripojenie 
(za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
tematické večere - cyperská, grécka, 
barbecue • zmrzlina • snacky vo vyhra-
dených hodinách v areáli hotela (pizza, 
toasty, burgery, cestoviny... ) • neobme-
dzené množstvo miestnych nealko-
holických, miešaných a alkoholických 
nápojov v areáli hotela • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne • hotelové animácie 
pre deti i dospelých

NÁŠ NÁZOR » kompletne zrekon-
štruovaný moderný hotel si vám 
dovoľujeme v sezóne 2018 ponúk-
nuť opäť. Nachádza sa v nádher-
nom prostredí, priamo pri krásnej 
piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, čo ocenia naj-
mä rodiny s deťmi. Kvalitné služby 
hotela navodia nielen dobrý pocit 
a spokojnosť, ale dodajú správnu 
dávku energie, ktorou môžete 
obohatiť svoje chvíle oddychu. 
Od centra živého letoviska kde je 
množstvo kaviarní, barov, obcho-
dov, rybích taverien a dovolen-
kových atrakcií je vzdialený len 5 
minútovou prechádzkou. 

www.neliahotel.com

Cenník > 388

Nel ia  Beach SSSSs

HOTEL

Ayia Napa
od 640 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 1.379 €
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C Y P R U S

POLOHA » nachádza sa priamo na jed-
nej z najznámejších a najväčších pláži 
v Limassole, piesočnatá pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora vhodná pre deti 
ocenená Modrou vlajkou za čistotu (sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma) 
• približne 5 km od turistickej oblasti • 
cca 60 km od medzinárodného letiska v 
Larnake

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » impozantná vstupná 
hala s recepciou a terasou s posede-
ním • viacero reštaurácií so špecialita-
mi zo všetkých kútov sveta (talianska, 
arabská, plody mora, medzinárodný bufet, 
americká...) • wifi internetové pripojenie 
zdarma • lobby bar s príjemným posede-
ním • dva vonkajšie bazény, jeden s pool 
barom a druhý s toboganom a samo-
statným bazénom pre deti v tieni • vnú-

torný bazén • obchodík so suvenírmi, 
oblečením a šperkami • tenisové kurty 
• jacuzzi, sauna a parný kúpeľ zdarma • 
Spa centrum a kaderníctvo (za poplatok) 
• bowling • detské ihrisko • fitnes cen-
trum • biliard • šipky • lukostreľba • plá-
žový volejbal • bedminton • gymnastika 
• nemotorizované vodné športy na pláži 
zdarma • škola potápania (za poplatok) • 
denné i večerné hotelové animácie pre 
deti aj dospelých • miniklub pre deti vo 
veku 4-12 rokov • živá hudba • večerný 
program

UBYTOVANIE » komfortne zaria-
dené 2 – lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky, väčšina izieb s bočným výhľa-
dom na more, izby s priamym výhľa-
dom na more (za príplatok) • rodinné 
izby (za príplatok) • klimatizácia • minibar 
(za príplatok) • telefón • satelitný TV • rá-
dio • trezor • vlastné hygienické príslu-

NÁŠ NÁZOR » päťhviezdičkový hotel 
ocenený prestížnym vyznamena-
ním za kvalitné služby all inclusive, 
výborná poloha na najkrajšej pláži, 
kulinárska domáca i medzinárodná 
kuchyňa a v neposlednom rade 
milý personál - to je hotel St. Ra-
phael 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 umoc-
ňuje nádherná záhrada o rozlohe 
viac ako 43 hektárov, poskytujúca 
každému návštevníkovi príjemný 
relax a súkromie.  

www.raphael.com.cy

St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOTEL

Cenník > 389

Limassol

od 728 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.555 €
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šenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo sprchou, 
sušič na vlasy a WC) • balkón • možnosť 
prípravy čaju a kávy na izbe

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
nealkoholické a alkoholické nápoje 
podávané v areáli hotela aj na pláži 
• pestrá ponuka predjedál, hlavných 
jedál a dezertov • bohaté snacky a 
občerstvenie počas dňa • zmrzlina • 
káva, čaj • nočné občerstvenie • me-
dzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých • miniklub pre deti vo 
veku 4-12 rokov • sauna, perličkový 
kúpeľ a jacuzzi • ležadlá, slnečníky a 
plážové osušky pri bazéne a na pláži • 
wifi internetové pripojenie

tug
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C Y P R U S

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, čas-
ti Pine Court I a II a viliek roztrúsených 
v upravenej záhrade • príjemná vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia s te-
rasou • lobby bar (za poplatok) • plážový 
bar (počas dňa a vo večerných hodinách vy-
brané nápoje zdarma) • pool bar (za popla-
tok) • Aphrodite bar (za poplatok) • disco 
bar (za poplatok) • 2 a`la carte reštaurácie 
(za poplatok) • bazénový komplex, obrov-
ský novovybudovaný aquapark (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • vnútorný bazén • no-
vovybudovaný panoramatický bazén pre 

dospelých • detský bazén • detské ihrisko 
• miniklub • lunapark (za poplatok) • turec-
ké kúpele a wellness (za poplatok) • fitness 
centrum • wifi pripojenie • minimarket • 
kaderníctvo • požičovňa áut • hotelový 
fotograf • kongresová hala •  amfiteáter • 
tenisové kurty (za poplatok) • plážový volej-
bal • stolný tenis • šipky • biliard (za popla-
tok) • kasíno 

UBYTOVANIE » elegantne a komfort-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 - 2 prísteliek v hlavnej budove alebo v 
časti Pine Court I a II • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou alebo va-
ňou, 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 
rozsiahlou a starostlivo udržiavanou 
záhradou, kde si môžete vychutná-
vať príjemné prechádzky. Tím pro-
fesionálnych animátorov sa postará 
o to, aby ste sa ani na chvíľu nenudi-
li a užívali si svoju dovolenku naplno 
a aktívne aj vďaka pestrému progra-
mu určenému všetkým vekovým 
kategóriám. Deti si prídu na svoje 
v priestrannom bazénovom kom-
plexe či v obrovskom novovybudo-
vanom aquaparku. V romantickom 
zálive je situovaná široká hotelová 
pláž, ktorá vás bude rozmaznávať 
jemným zlatistým pieskom.

www.acapulco.com.tr

Acapulco Beach SSSSSs

HOTEL

Cenník > 391

Kyrenia

od 605 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.309 €
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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 ve-
černých hodinách v plážovom 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 plné radosti zažijú 
s animátorom v detskom miniklube. 

tyh

https://koala.sk/dovolenka/severny-cyprus/acapulco-beach/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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 hlav-
nej budovy, časti Salamis Park a viliek 
umiestnených v okolí bazéna • priestranná 
vstupná hala s recepciou • wifi  (v priesto-
roch lobby zdarma) • hlavná reštaurácia 
s terasou • lobby bar • pool bar  • plážový 
bar • vonkajší bazén • detský bazén • aqua-
park • ležadlá, matrace, slnečníky a plážové 
osušky pri bazénoch a na pláži (zdarma) • 
konferenčné miestnosti • turecké kúpele • 
sauna • obchodná zóna • fotograf • kasíno • 
tenisové kurty • stolný tenis • šach • billiard 
(za poplatok) • fitness centrum • masáže 

(za poplatok) • detský miniklub • detské ih-
risko • amfiteáter • diskotéka 

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 - 2 príste-
liek v hlavnej budove alebo v časti Sala-
mis Park • priestranné  2 - 3 lôžkové vilky 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • klimatizá-
cia • telefón • minibar (naplnený pri prícho-
de - zdarma, neskôr dopíňaný vodou)  • SAT 
TV • trezor (zdarma) • vlastné hygienické 
zariadenie (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 sto-
lov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • nealko-
holické a miestne alkoholické nápo-

NÁŠ NÁZOR » Salamis Bay Con-
ti - dovolenková lahôdka aj pre 
najnáročnejších klientov. Pôsobivý, 
starostlivo udržiavaný areál rozpre-
stierajúci sa na brehu priezračného 
mora v bezprostrednej blízkosti 
piesočnatej pláže vám dokáže, že 
ste si vybrali správne. Nechajte sa 
rozmaznávať priateľským hote-
lovým personálom, ako aj vyni-
kajúcou kuchyňou ponúkajúcou 
chutné medzinárodné aj cyper-
ské špeciality. Aquapark, bazéno-
vý komplex, elegantné interiéry 
a komfortné izby, to sú len niektoré 
z predností tohto štýlového hote-
lového komplexu.  

www.salamisbay-conti.com

Salamis Bay Conti SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 390

Famagusta

od 579 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.257 €
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je počas dňa v lobby bare a plážovom 
bare • podávanie ľahšieho občerstve-
nia počas vybraných hodín v areáli 
hotela • čaj, káva a koláčiky o piatej • 
ľahšie nočné občerstvenie • slnečníky, 
ležadlá a matrace pri bazéne a na pláži 
• plážové osušky • miniklub • aquapark 
• animačný program aj v slovenskom 
jazyku

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových chvíľ počas 
mesiacov júl a august sa postarajú aj slo-
venskí animátori začlenení do hotelové-
ho animačného tímu. Slnečné dni môžete 
stráviť pri športe a súťažiach (aerobik, vod-
né pólo, plážový volejbal), večer sa zabavíte 
pri tematických predstaveniach či na dis-
kotéke. Aj o vaše ratolesti bude počas 
dňa postarané, čarovné okamihy radosti 
a smiechu zažijú so slovenským animáto-
rom v detskom miniklube. 

tyg

https://koala.sk/dovolenka/severny-cyprus/salamis-bay-conti/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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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.

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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Reťaze zelených hôr, nekonečné stepi, úrodné nížiny 
plné citrusových plodov, bavlny, arašidov i banánov, 

slnkom zaliate piesočnaté 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 Alanyi, 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 spoznáte 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.

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 
impozantné päťhviezdičkové hotely s mo-
dernými rovnako kvalitnými prázdninovými 
komplexami v kombinácii so zlatistými plá-
žami mierne zvažujúcimi sa do mora, ktoré 
ocenia najmä rodiny s deťmi. Nechajte sa 
zlákať jedinečnou ponukou a prežite svoj 
dovolenkový 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°

Apolónov chrám, Side
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NÁŠ NÁZOR » sme radi, že do na-
šej ponuky opäť patrí luxusný 
"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-
ciou izieb a reštaurácie, odporú-
čame aj najnáročnejším klientom. 
Užite si luxusnú dovolenku plnú 
nezabudnuteľných zážitkov.

www.ichotels.com.tr

POLOHA » priamo na krásnej piesoč-
natej 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 tropickej zá-
hrady • hotelová hala s recepciou • wifi 
(zdarma) • internetová kaviareň (30 min. 
denne zdarma) • novozrekonštruovaná 
hlavná reštaurácia s terasou • 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 , me-
xická, turecká a rybia - za poplatok, nutná 
rezervácia vopred) • detský bazén • 5 von-
kajších bazénov (z toho 1 bazén s tobo-

ganmi a 1 relaxačný) • vnútorný bazén • 
masáže a beauty centrum (za poplatok) • 
jacuzzi (za poplatok) • sauna • turecké kú-
pele • nákupná zóna • fitness centrum • 
miniklub Kids World (ihrisko, vzdelávacie 
centrum a detské kino) • minidisko • konfe-
renčná miestnosť • TV miestnosť • teniso-
vé kurty (osvetlenie za poplatok) • squash 
• stolný tenis • minigolf • vodné pólo • ae-
robik • boccia • šípky • plážový volejbal • 
požičovňa vodných športov (za poplatok) 
• karaoke • živá hudba

UBYTOVANIE » elegantné novozre-
konštruované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 až 2 prísteliek • satelitný TV • trezor (zdar-
ma) • klimatizácia • minibar (denne dopĺ-
ňaný) • telefón • wifi (zdarma) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 428

IC Green Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara

od 618 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.335 €
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"HIGH END" ALL INCLUSIVE » 
raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané importované 
alkoholické nápoje • detské a vegeta-
riánske menu v hlavnej reštaurácii • 24 
hodinový all inclusive servis v lobby 
bare • čerstvé ovocné šťavy vo Vita-
mín bare • pestré občerstvenie a snac-
ky počas celého dňa v areáli hotela 
i na pláži • čaj, káva, koláčiky a slad-
ké pečivo podávané v hotelovej cuk-
rárni • zmrzlina • nočné občerstvenie 
a snacky • minibar (dopĺňaný denne 
vodou, nealkoholickými nápojmi a pi-
vom) • hotelové animácie pre deti i do-
spelých • detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi

tyh

https://koala.sk/dovolenka/turecko/ic-green-palace/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » ďalší výnimočný re-
zort, ktorý si získal vašu priazeň, je 
úchvatný hotel IC Santai. Elegan-
cia interiéru, ľahodná mediterán-
ska kuchyňa, jedinečná ponuka 
služieb a nesmierna pohostinnosť 
sú prísľubom príjemného pobytu. 
Tento hotel je vďaka svojmu vyba-
veniu ako aj tímu skvelých ani-
mátorov ako stvorený pre rodiny 
s deťmi, ktoré tu nájdu skutočný 
dovolenkový raj. Hotel IC Santai, 
ktorý patrí do siete kvalitných ho-
telov International Comfort, je tým 
pravým prázdninovým domovom, 
ktorý svojich hostí prijme vždy 
s otvorenou náručou.

www.ichotels.com.tr

POLOHA » novozrekonštruovaný hotel 
priamo na súkromnej piesočnatej plá-
ži ocenenej Modrou vlajkou za čistotu 
(vhodné aj pre rodiny s deťmi a neplavcov) 
• v letovisku Belek • 30 km od letiska v An-
talyi • 40 km od centra kozmopolitného 
mesta Antalya s nákupnými a zábavnými 
možnosťami (ľahko dostupné miestnou ky-
vadlovou dopravou - dolmušmi)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » priestranná hala s recep-
ciou a zmenárňou • wifi v celom areá-
li (zdarma) • hlavná reštaurácia s terasou 
• Lobby bar (24 hodín zdarma) • Club 
House bar • Pool bar • Sunset snack bar 
na pláži • Vitamin bar • Pocoloco Disco bar 
• 5 a´la carte reštaurácií - turecká, rybia, 
talianska, ázijská, mexická (extra platba, 
nutná rezervácia vopred) • bazénový kom-
plex • detský bazén s vodným svetom • 

detský vodný park s množstvom atrak-
cií • rozsiahly nový aquapark • animačný 
klub pre deti všetkých vekových kategórií 
• Play Station room (zdarma) • 3 kinosály 
pre deti (zdarma) • masáže a Lilium beau-
ty centrum (za poplatok) • jacuzzi (za po-
platok) • sauna • turecké kúpele • tenisový 
kurt (osvetlenie za poplatok) • fitness cen-
trum • obchodíky • amfiteáter • kaderníc-
tvo (za poplatok) • konferenčná miestnosť 
• prenájom áut (za poplatok) 

UBYTOVANIE » vkusné, priestranné 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 príste-
liek • SAT TV • trezor (zdarma) • centrálne 
riadená klimatizácia • minibar (dopĺňaný 
denne vodou a nealkoholickými nápojmi) • 
telefón • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vla-
sy) • balkón s posedením • wifi (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 428

IC Santai  Family  Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek

od 579 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.257 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • detské menu • nealkoholic-
ké, miestne alkoholické a niektoré im-
portované 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 nealkoho-
lickými nápojmi, pivom a vodou) • me-
dzinárodné hotelové animácie pre deti 
aj dospelých počas dňa i večer organi-
zované profesionálnymi animátormi • 
miniklub (pre deti vo veku 4 - 7 rokov) 
• midiklub (pre deti vo veku 8 - 12 ro-
kov) • herňa s počítačovými hrami • 3 
kinosály pre deti • slnečníky, ležadlá, 
matrace a osušky pri bazéne a na hote-
lovej pláži

tyh

https://koala.sk/dovolenka/turecko/ic-santai/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog
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NÁŠ NÁZOR » na brehu priezračného 
tyrkysového mora nájdete honosne 
pôsobiaci areál patriaci do reno-
movanej siete DELPHIN Hotels & 
Resorts. Celý tento nádherne rieše-
ný a očarujúci hotelový komplex je 
umiestnený v krásnej a starostlivo 
udržiavanej exotickej záhrade, pria-
mo na slnkom zaliatej piesočnatej 
pláži. Tí najlepší majstri kuchári, 
komfort exteriéru a interiéru, ne-
spočetné množstvo zábavy, nád-
herné prírodné zázemie na pobreží 
Stredozemného mora a množstvo 
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 
kamienkov, v časti Lara • 20 km od cen-
tra Antalye s pestrou ponukou nákupných 
a zábavných možností • 11 km od medzi-
národného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » honosná vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • wifi v lobby (zdar-
ma) • hlavná reštaurácia s terasou • 8 a´la 
carte reštaurácií • 6 barov • nočný klub • 
vnútorný bazén • 2 vonkajšie bazény • det-
ský bazén • vyhrievaný vnútorný bazén • 
aquapark s toboganmi a šmykľavkami • 
herňa • turecké kúpele • sauna • wellness 
a beauty centrum (za poplatok) • fitness 
centrum • obchodíky • lunapark • kino • mi-
niklub • tenisový kurt • šípky • boccia • stol-
ný tenis • biliard a bowling (za poplatok) • 

aerobik • plážový volejbal • windsurfing • 
škola potápania • hotelové animácie

UBYTOVANIE » luxusné 2-lôžkové izby 
s 1 až 2 prístelkami • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • kli-
matizácia • telefón • trezor (zdarma) • mini-
bar • wifi na izbe (zdarma) • SAT TV • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
lokálne a niektoré importované alko-
holické a nealkoholické nápoje • 24 ho-
dinový all inclusive servis v lobby bare 
• občerstvenie počas celého dňa • pol-
nočné občerstvenie • detské a vegetari-
ánske menu • minibar v izbe • hotelové 
animácie • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne a na pláži

Cenník > 428

Delphin Imperial SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara

od 857 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 1.813 €
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POLOHA » priamo na piesočnatej pláži 
pri vstupe do mora premiešanej okruh-
liakmi • v pokojnejšej časti letoviska Beldi-
bi • cca  45 km od letiska v Antalyi • 15 km 
od centra mesta Kemer

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelový komplex pozo-
stávajúci z dvojpodlažných viliek vsade-
ných do tropickej záhrady • hotelová hala 
s recepciou • wifi (za poplatok) • hlavná 
reštaurácia s terasou • 4 bary • 2 a´la carte 
reštaurácie • bazén s 2 toboganmi • detský 
bazén • vonkajší bazén • relaxačný bazén 
• masáže a beauty centrum (za poplatok) • 
jacuzzi • sauna (za poplatok) • turecké kú-
pele • nákupná zóna • fitness centrum • 
detské ihrisko • tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • vodné pólo • aerobic • boc-
cia • šípky • plážový volejbal • vodná gym-
nastika • basketbal • stolný tenis

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandardné 
alebo rodinné izby (2 miestnosti, jedna s 
poschodovou posteľou) s možnosťou 1 až 
2 prísteliek • SAT-TV • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne vo-
dou) • telefón • kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou, WC a sušič na vlasy • balkón

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 hodín 
• ľahšie nočné občerstvenie • hotelové 
animácie • detský miniklub • slnečníky, 
ležadlá, matrace pri bazéne aj na pláži 
zdarma a plážové osušky za depozit

NÁŠ NÁZOR » ak vyhľadávate pravú 
plážovú dovolenku, prijmite po-
zvanie na nezabudnuteľný pobyt 
do hotela Champion Holiday Vil-
lage. 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 luxusného 
hotelového komplexu sú zárukou 
dokonalého oddychu.

www.championholiday.com.tr

Cenník > 426

Champion Hol iday Vi l lage SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Kemer
od 462 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 1.023 €
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NÁŠ NÁZOR » v tohtoročnej sezóne 
je našou horúcou TOP novinkou 
rozsiahly elegantný rezort, nachá-
dzajúci sa priamo na širokej, dlhej 
piesočnatej pláži v malebnom 
stredisku Kizilagac. Predstavujeme 
vám exkluzívny päťhviezdičko-
vý hotelový komplex Starlight & 
Sunrise Resort, ktorý si vás ih-
neď podmaní svojou jedinečnou 
atmosférou, výnimočnou polo-
hou a neodmysliteľným vysokým 
štandardom ponúkaných služieb. 
Na svoje si prídu nielen milovníci 
oddychu, športuchtiví nadšenci, 
ale aj tí, ktorých zláka blízkosť ná-
kupných možností.

www.starlight.com.tr

POLOHA » rozprávkový areál hotela ústi 
priamo na širokej piesočnatej pláži pri 
vstupe do mora s prímesou drobných ka-
mienkov  (slnečníky, ležadlá, matrace a plá-
žové osušky zdarma) • plážové hotelové 
mólo • len 200 m od nákupných možnosti 
v stredisku Kizilagac • 8 km od centra Side 
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou do-
pravou, takzvanými dolmušmi) • cca 60 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » rozľahlý hotelový kom-
plex ponúka ubytovanie v hlavnej hote-
lovej budove (za príplatok) a v útulných 
záhradných vilkách hotela Starlight a v 
hlavnej budove hotela Sunrise • honosná 
vstupná hala s recepciou a posedením • 
wifi internetové pripojenie v lobby bare 
a na recepcii (zdarma) • hlavná hotelo-
vá reštaurácia s terasou • reštaurácia pre 

dospelých • reštaurácia pri vodopáde • 7 
barov • 12 a´la carte reštaurácií (nutná re-
zervácia vopred) • vonkajší bazénový kom-
plex • aquapark • detský bazén • vnútorný 
bazén • turecké kúpele (masáže a peeling 
za poplatok) • relaxačný bazén • nákupná 
zóna • 25 konferenčných miestností • am-
fiteáter • hotelový vláčik • detské ihrisko • 
detský miniklub  • tenisové kurty • fitness 
centrum • klzisko • lezecká stena • plážo-
vý volejbal • basketbal • minigolf • biliard 
(za poplatok) • pilates • diskotéka • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » luxusné dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (hl. bu-
dova hotela Starlight za príplatok) • telefón 
• minibar • klimatizácia • SAT TV • trezor 
• vlastné príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa 
s posedením

Cenník > 427 

Star l ight & Sunrise Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Side

od 551 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.201 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a lokálne al-
koholické nápoje podávané v areá-
li hotela i na pláži • 24 hodinový all 
inclusive servis v lobby bare • bohaté 
občerstvenie a snacky vo vyhrade-
ných hodinách počas dňa • polnočné 
občerstvenie • zmrzlina • turecké plac-
ky • káva, čaj a koláčiky v poobed-
ňajších hodinách • denne dopĺňaný 
minibar v izbe • hotelové animácie • 
detský miniklub • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky pri bazéne 
aj na pláži • wifi pripojenie na recepcii 
a v lobby bare

tuh
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POLOHA » exkluzívny novovybudo-
vaný hotelový rezort v areáli hotelové-
ho komplexu Club Calimera Serra Palace 
• hotelový areál končí priamo na brehu 
tyrkysového mora s piesočnatou plážou, 
pri vstupe s prímesou drobných kamien-
kov (slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky zdarma) • v pokojnejšom letovisku 
Kizilot • asi 17 km od historického mesta 
Side s množstvom pamiatok či nákup-
ných a zábavných možností (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, 
takzvanými dolmušmi) • cca 60 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstupná 
hala s recepciou a posedením v lobby • 
hlavná hotelová reštaurácia • 3 a´la carte 
reštaurácie • 7 barov • 4 vonkajšie bazény 

• aquapark • relaxačný bazén • detský ba-
zén s vodným svetom • vnútorný bazén • 
turecké kúpele a sauna (zdarma) • masáže 
a procedúry (za poplatok) •  wifi v lobby, 
pri bazéne a na pláži (zdarma) • amfiteáter 
• obchodná zóna • tenisové kurty • stolný 
tenis • plážový volejbal • futbalové ihrisko 
• minigolf • aerobik • fitness centrum • bi-
liard (za poplatok) • vodné športy (za po-
platok) • miniklub • šípky

UBYTOVANIE » luxusné dvojlôžko-
vé izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek 
• priestranné rodinné izby (na vyžiadanie) 
• klimatizácia • telefón • minibar • SAT TV • 
trezor • vlastné príslušenstvo (sprcha, res-
pektíve vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » rozprávková záhrada 
posiata kvetmi a palmami sa stala 
domovom mimoriadne noblesné-
ho a luxusného hotela LTI Serra Re-
sort, ktorý vyrástol v areáli jedného 
z najobľúbenejších hotelov našej 
ponuky - Club Calimera Serra Pala-
ce. Príslušnosť prestížnej hotelovej 
siete LTI ho nielen predurčuje stať 
sa dokonalým miestom dovolenky 
aj najnáročnejších klientov, ale je aj 
zárukou vysokej úrovne všetkých 
poskytovaných služieb. Prijmite 
pozvanie do tohto nádherného 
prostredia a zaručujeme vám uni-
kátny dovolenkový zážitok.

www.serraresort.com

LTI  Serra Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 427

Side

od 514 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 1.101 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v hote-
li i na pláži • 24 hodinový all inclusive 
servis v lobby bare • zmrzlina • po-
poludňajšie snacky a občerstvenie • 
turecké placky • čaj, káva a koláčiky • 
ľahšie polnočné občerstvenie • mini-
bar v izbe (voda, pivo a nealkoholické 
nápoje) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• hotelové animácie • miniklub • wifi vo 
vyhradených zónach 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin si vám opäť dovoľujeme po-
núknuť naše osvedčené hotelové animácie 
aj v slovenskom jazyku pre deti a dospelých 
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POLOHA » rozprávkový hotelový kom-
plex pozostávajúci z hlavnej budovy a vi-
liek roztrúsených v krásnom hotelovom 
areáli • priamo na brehu tyrkysového 
mora s vlastnou hotelovou piesočnatou 
plážou pri vstupe s prímesou drobných 
kamienkov (slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma) • v pokojnejšom 
letovisku Kizilot • iba 17  km od historické-
ho mesta Side s nákupnými a zábavnými 
možnosťami (ľahko dostupné miestnou ky-
vadlovou dopravou) • 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 tera-
sou • 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 procedúry (za popla-
tok) • čistiareň (za poplatok) • wifi v lobby, 
pri bazéne a na pláži (zdarma) • obchodná 
zóna •  amfiteáter • ftenisové kurty • stolný 
tenis • plážový volejbal • futbalové ihrisko 
• minigolf • aerobik • fitness centrum • bi-
liard (za poplatok) • vodné športy (za po-
platok) • miniklub • detské ihrisko

UBYTOVANIE » vkusné dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • ro-
dinné izby (na vyžiadanie) • klimatizácia • 
telefón • minibar • SAT TV • trezor • vlast-
né hygienické príslušenstvo (sprcha, resp. 
vaňa, WC a sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » v čarovnej záhrade 
priamo pri morskom brehu vyrást-
la typická ukážka vkusu, komfortu 
a elegancie - rezort Club Calimera 
Serra Palace, ktorý prešiel rozsiahlou 
rekonštrukciou areálu s novovybu-
dovaným aquaparkom. Doprajte si 
luxus i nadštandardné služby a vaše 
očakávania budú splnené do naj-
menšieho detailu. Komplex pred-
určený na prežitie dovolenky snov 
s vysokou úrovňou ponúkaných 
služieb, s bohatým animačným 
a športovým programom odporú-
čame predovšetkým náročnejším 
klientom a rodinám s deťmi.

www.serrapalace.com.tr

Club Cal imera Serra Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 427
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v hote-
li i na pláži • 24 hodinový all inclusive 
• detské menu v hlavnej reštaurácii • 
zmrzlina • popoludňajšie snacky a ob-
čerstvenie • turecké placky • čaj, káva 
a koláčiky • nočné občerstvenie • mini-
bar na izbe (voda, pivo a nealkoholické 
nápoje) • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• hotelové animácie • miniklub • wifi vo 
vyhradených hotelových zónach

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin vám ponúkame osvedče-
né hotelové animácie aj v slovenskom 
jazyku pre deti a dospelých
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POLOHA » cca 200 m od prekrásnej 
širokej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora vhodnej pre rodiny 
s deťmi (slnečníky, matrace, ležadlá a plá-
žové osušky zdarma, výmena osušiek za 
poplatok) • v letovisku Evrenseki-Side • iba 
7 km od centra historického mesta Side 
s nákupnými a zábavnými 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 
krásnej hotelovej záhrady • priestranná 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštau-
rácia s terasou • a´la carte reštaurácia 
(nutná rezervácia vopred) • 3 bary (bar pri 
bazéne, plážový bar, Service bar) • bazéno-

vý komplex • samostatný bazén s 3 tobo-
ganmi a šmykľavkami • 2 detské bazény, 
jeden so šmykľavkami • turecké kúpele 
(masáže a peeling za poplatok) • sauna • 
obchodíky • konferenčná miestnosť • wifi 
na recepcii (zdarma) • 2 tenisové kurty • 
stolný tenis • plážový volejbal • basketbal 
• fitness centrum • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • detské ihrisko • medzi-
národné hotelové animácie aj v sloven-
skom jazyku

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek (v prí-
pade obsadenia izby 4 osobami odporúča-
me rodinnú izbu - na vyžiadanie) • SAT TV • 
trezor (za poplatok) • klimatizácia • minibar 
• telefón • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

PrimaSol  Serra Garden SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne obľú-
bený a vyhľadávaný hotel, ktorý 
prešiel v roku 2013 úplnou rekon-
štrukciou, aby vám i v tejto sezóne 
znovu ponúkol svoje služby ako 
vynovený hotelový komplex Prima-
Sol Serra Garden. Samotný fakt, že 
hotel je pod tým istým manažmen-
tom ako luxusný hotel Club Cali-
mera Serra Palace svedčí o tom, že 
dovolenka v tomto kvalitnom areáli 
splní všetky vaše očakávania a pria-
nia. Nechajte sa vtiahnuť do let-
nej atmosféry tohto prekrásneho 
hotelového komplexu a my vám 
zaručujeme, že tu prežijete neza-
budnuteľnú dovolenku.

www.primasolserragarden.com

Cenník > 425

Side
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické a lokálne 
alkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela aj na pláži • poobedňajšie ob-
čerstvenie vo vyhradených hodinách • 
turecké placky - gözleme • ľahšie pol-
nočné občerstvenie • čaj, káva a kolá-
čiky • minibar v izbe • medzinárodné 
hotelové animácie pre deti aj dospe-
lých aj v slovenskom jazyku • detský 
miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• wifi na recepcii

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas 
prázdninových mesiacov vám ponúkame 
osvedčené hotelové animácie v sprievo-
de slovenského animátora

tzh

https://koala.sk/dovolenka/turecko/primasol-serra-garden/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


288

T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » predstavujeme vám 
tohtoročnú ďalšiu novinku 4* ho-
tel Serra Park, ležiaci len 10 km od 
známeho a turistami obľúbeného 
historického mesta Side a len na 
skok od pobrežného tureckého 
letoviska Manavgat. Veľmi prí-
jemný a útulný hotel s výbornou 
polohou je vhodný pre všetky 
vekové kategórie a rodiny s deťmi, 
ktorí obľubujú skôr menšie hotely 
s priateľskou, rodinnou atmosfé-
rou, krásne tyrkysové more, širokú 
piesočnatú pláž a blízkosť nákup-
ných možností. Hotel Serra Park 
vám ponúka kvalitnú dovolenku s 
výhodnou cenou.

www.serraparkotel.com 

POLOHA » nádherná piesočnatá pláž 
vzdialená 400 m od hotela (hotelová ky-
vadlová doprava zdarma) • slnečníky, le-
žadlá a matrace (zdarma) • plážové osušky 
(za poplatok) • cca 7 km od Side • cca 5 km 
od Manavgatu • 55 km od  letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » zrekonštruovaný hotel 
s krásnou veľkou záhradou • moderne a 
vkusne zariadený interiér • klimatizova-
ná vstupná hala s recepciou • lobby bar • 
hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 
bar pri bazéne • plážový bar • vonkajší ba-
zén s oddelenou časťou pre deti • bazén s 
tobogánmi • turecké kúpele • sauna • ma-
sáže (za poplatok) • detské ihrisko • minik-
lub • fitness centrum • aerobik • minigolf 
• plážový volejbal • šípky • boccia • stolný 
tenis • možnosť wifi pripojenia na recepcii 
a v lobby bare (zdarma)

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • klimatizácia • minibar • telefón • vlast-
né hygienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, 
resp. so sprchou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane nápojov 
• nealkoholické a miestne alkoholic-
ké nápoje podávané v areáli hotela aj 
na pláži • pestré občerstvenie a snacky 
vo vyhradených hodinách v hoteli i na 
pláži • zmrzlina •  ľahšie nočné občer-
stvenie • medzinárodné animácie pre 
deti i dospelých, miniklub • slnečníky, 
ležadlá, matrace pri bazéne a na pláži • 
wifi na recepcii a v lobby (zdarma)

Cenník > 423

Serra Park SSSSs

HOTEL

Side

od  345 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 789 €
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POLOHA » hotelový areál sa rozprestie-
ra približne 250 m od hotelovej pláže s 
jemným pieskom pri vstupe do mora s 
drobnými kamienkami (ležadlá, slnečníky, 
matrace a plážové osušky zdarma) • cca 8 
km od mesta Side  - oblasť Titreyengol • 
cca 55 km od  letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderná vstupná hala 
s recepciou • lobby bar s 24 hodinovým 
all inclusive servisom • hlavná reštaurácia 
s terasou • 5 barov • plážový bar • 3 a´la 
carte reštaurácie • vonkajší bazén • detský 
bazén • vnútorný bazén s oddelenou det-
skou časťou • vodný park so 4 šmykľavka-
mi • biliard (za poplatok)• turecké kúpele 
• sauna • masáže (za poplatok) • teniso-
vý kurt • miniklub • detské ihrisko • šípky • 
diskotéka • plážový volejbal • fitness cen-
trum• hotelové animácie • wifi (zdarma)

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • ro-
dinné izby (na vyžiadanie) • SAT TV • tre-
zor • klimatizácia • rýchlovarná kanvica • 
minibar • telefón • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • nealkoholické a miestne alko-
holické nápoje počas celého dňa • 24 
hodinový all inclusive v lobby bare • 
bohaté občerstvenie a snacky počas 
dňa • káva, čaj a koláčiky o piatej • noč-
né občerstvenie • cukráreň • hotelové 
animácie • hotelová výletná loď po rie-
ke Manavgat • wifi • slnečníky, ležadlá, 
matrace a plážové osušky 

NÁŠ NÁZOR » radi by sme upriamili 
vašu pozornosť na moderný päť-
hviezdičkový hotelový resort Water 
Side Resort & SPA, ktorý privítal 
svojich prvých hostí v roku 2015. 
Exotická záhrada, komplex bazé-
nov, atraktívne prostredie, bohatá 
a chutná strava, skvelý animačný 
tím a kvalitné služby, ho predur-
čujú k tomu, aby sa stal ideálnym 
miestom pre strávenie nezabud-
nuteľnej letnej dovolenky. Zo 
svojej priestranej slnečnej terasy 
ponúka návštevníkom prekrásny 
výhľad na malebnú rieku Manav-
gat, po ktorej  premáva hotelová 
výletná loď. 

www.watersideresorthotel.com

Cenník > 424

Water  Side Resort  & Spa SSSSS

HOT.  KOMPLEX

Side
od 401 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 901 €

tuh
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POLOHA » areál končí priamo na nád-
hernej širokej a dlhej piesočnatej pláži 
s jemným pieskom a pozvoľným vstu-
pom do mora (slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma) • hotelová pláž je ocenená 
Modrou vlajkou za čistotu pláže i mora • 
v centre vyhľadávanej turistickej oblasti 
Çolakli • historické mesto Side s množ-
stvom nákupných a zábavných možností 
cca 10 km (ľahko dostupné miestnou ky-
vadlovou dopravou, tzv. dolmušmi) • cca 
50 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » veľkolepá vstupná hala 
s recepciou • 2 hlavné reštaurácie s te-
rasami • 3 a´la carte reštaurácie (nutná 
rezervácia) • lobby bar s 24 hodinovým 
servisom • 5 barov • 2 kaviarne • vonkaj-
ší bazénový komplex  • vnútorný bazén 
• beauty centrum a kaderníctvo (za po-

platok) • sauna • turecké kúpele (masá-
že a peeling za poplatok) • nákupná zóna • 
amfiteáter • diskotéka • plážový bar • wifi 
na recepcii a v lobby (zdarma) • fitness 
centrum • plážový volejbal • stolný tenis • 
aerobic • vodná gymnastika • plážový vo-
lejbal • medzinárodné hotelové animácie 
• živá hudba • herňa • biliard (za poplatok) 
• bowling (za poplatok) • ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantné a s veľ-
kým vkusom zariadené 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • satelitný LCD TV 
• trezor • klimatizácia • minibar (zdarma - 
denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi) 
• rýchlovarná kanvica (čaj, káva k dispozí-
cii) • telefón • vlastné hygienické príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Alba Royal SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

 NÁŠ NÁZOR » mimoriadne pôso-
bivý dovolenkový rezort s bez-
chybnými službami a osobitým 
prístupom ku každému klientovi 
je zárukou strávenia výnimoč-
ných dovolenkových chvíľ. Hotel, 
ktorý je orientovaný na dospelú 
klientelu sa pre vás stane ideál-
nym miestom plným oddychu 
a relaxácie. Dokonalosť tohto 
nevšedného miesta, ktoré pôsobí 
ako balzam na dušu, umocňuje 
prekrásna piesočnatá pláž hýriaca 
všetkými odtieňmi zlatistej farby. 
Všadeprítomná elegancia i pr-
votriedny komfort vás ubezpečia 
o správnosti vášho výberu.

www.albahotels.com.tr

Cenník > 428

Side

od 579 € | 2 dospelí  od 1.158 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané importované 
alkoholické nápoje podávané v areáli 
hotela i na pláži • 24 hodinový all in-
clusive servis v lobby bare • bohatá po-
nuka občerstvenia počas celého dňa • 
čaj, káva, koláče, palacinky • zmrzlina 
• turecké placky • ľahšie polnočné ob-
čerstvenie • minibar (denne dopĺňa-
ný vodou a nealkoholickými nápojmi) 
• medzinárodné hotelové animácie s 
profesionálnymi animátormi • plážo-
vý bar • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne aj na pláži • wifi pri-
pojenie vo vyhradených zónach

tz
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POLOHA » priamo na nádhernej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora, vhodnej pre rodiny s deťmi a 
menej zdatných plavcov (slnečníky, le-
žadlá a plážové osušky zdarma) • v leto-
visku Çolakli v zóne luxusných hotelov • 
približne 10 km od centra známeho stre-
diska Side • 50 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » úžasný hotelový kom-
plex vsadený do prekrásneho a atraktív-
neho areálu s fantastickým bazénovým 
svetom s množstvom atrakcií • priestran-
ná hotelová hala s recepciou a pose-
dením • lobby bar • hlavná reštaurácia 
s terasou • 5 barov • plážový bar • 2 a´la 
carte reštaurácie (talianska a rybia reštau-
rácia, nutná rezervácia vopred) • 2 veľké 
bazény, 1 z nich s aquaparkom • 2 det-

ské bazény • vnútorný bazén • turecké 
kúpele • sauna • masáže (za poplatok) • 
kaderníctvo (za poplatok) • stráženie detí 
(za poplatok) • amfiteáter • detské ihris-
ko • miniklub • tenisové kurty • diskoté-
ka • fitness centrum • aerobik • minigolf • 
plážový volejbal • badminton • biliard (za 
poplatok) • stolný futbal (za poplatok) • 
minizoo • basketbal

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • priestranné ro-
dinné izby určené pre 4 osoby (na vyžia-
danie) • satelitný TV • trezor (za poplatok) 
• klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne 
zdarma) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva 
k dispozícii) • telefón • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 

Alba Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » krásna zelená záhrada 
s palmami a kvetmi obklopuje celý 
areál, ktorý pozostáva z 9 hotelo-
vých budov. Jedinečné vybavenie, 
poloha a čarovná pláž s jemným 
pieskom hotel predurčujú na to, 
aby sa stal dokonalým prázdnino-
vým domovom predovšetkým pre 
rodiny s deťmi. Skutočne málokde 
nájdete takú pestrú ponuku atrakcií 
pre najmenších ako práve v tom-
to hoteli. Je tu mnoho príjemných 
miest pre detské radovánky - ihris-
ká, bazény s toboganmi, ojedinelá 
zoologická záhrada, miniklub a ďal-
šie atrakcie, nápadito roztrúsené 
po celom areáli.

www.albahotels.com.tr

Cenník > 426

Side

od 475 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.049 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v are-
áli hotela • 24 hodinový all inclusi-
ve v lobby bare • pestré občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách • 
zmrzlina • káva, čaj a koláčiky o piatej • 
turecké placky • detské menu v hlav-
nej reštaurácii • ľahšie nočné občer-
stvenie • hotelové animácie • miniklub 
• plážový bar • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži • wifi 
na recepcii a v lobby bare

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas 
prázdninových mesiacov vám ponúkame 
osvedčené hotelové animácie v sprievo-
de slovenského animátora 

tzg
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POLOHA » priamo na súkromnej pie-
sočnatej hotelovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky zdarma)• v letovisku Çolakli, 
ktoré vás okúzli svojou príjemnou a poho-
dovou atmosférou • cca 10 km od mesta 
Side s antickými pamiatkami, množstvom 
kaviarničiek a reštaurácií, v ktorých si mô-
žete nerušene vychutnať tie pravé turec-
ké kulinárske špecialitky • 50 km od letiska 
v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderná hotelová hala 
s recepciou • hlavná hotelová reštaurácia 
s vonkajšou terasou • 2 a´la carte reštaurá-
cie (nutná rezervácia vopred) • Lobby bar • 
Pool bar • Beach bar • Sunset beach bar • 
Disco bar • prekrásny bazénový komplex 
s toboganmi • detský bazén • vnútorný 
bazén • kaderníctvo (za poplatok) • parný 

kúpeľ • masáže a beauty centrum (za po-
platok) • jacuzzi • sauna • turecké kúpele 
• tenisový kurt (osvetlenie a zapožičanie 
vybavenia za poplatok) • šípky •  minigolf 
• fitness centrum • biliard (za poplatok) • 
vodná gymnastika • 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 prístel-
ky • priestranné rodinné izby určené pre 
4 osoby (na vyžiadanie) • SAT TV • trezor 
• klimatizácia • minibar (dopĺňaný denne 
vodou a nealko nápojmi) • rýchlovarná 
kanvica • telefón • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušičom na vlasy) • wifi na izbe (za 
poplatok) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Alba Queen SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » malý dovolenkový 
raj - aj takto môžeme charakteri-
zovať tento skvelý, vami tak obľú-
bený komplex, ktorý je súčasťou 
ponuky prestížnej hotelovej siete 
Alba Hotels. Úžasná poloha toh-
to luxusom dýchajúceho rezor-
tu pri brehoch 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 služieb 
poskytujú záruku nezabudnuteľnej 
dovolenky. 

www.albahotels.com.tr

Cenník > 427

Side

od 488 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.075 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nealkoholických a al-
koholických nápojov • miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje počas 
celého dňa • 24 hodinový all inclusive 
servis v lobby bare • pestré občerstve-
nie a snacky počas dňa • káva, čaj v po-
obedňajších hodinách • turecké placky 
• možnosť 1x za pobyt navštíviť (zdar-
ma, nutná rezervácia vopred) jednu z 2 
a´la carte reštaurácií • sladké koláčiky • 
pizza • ľahšie nočné občerstvenie • me-
dzinárodné hotelové animácie pre deti 
aj dospelých •  detský miniklub • plá-
žový bar • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne aj na pláži • wifi pri-
pojenie v lobby a na recepcii

tzg
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NÁŠ NÁZOR » sme nesmierne radi, 
že vám aj v tohtoročnej sezóne 
môžeme opäť ponúknuť príjemný, 
overený a útulný hotel Nerton. Má 
vyhľadávanú polohu, len niekoľko 
minút pešej chôdze od historické-
ho centra Side s pravou tureckou 
atmosférou a zároveň len pár kro-
kov od zlatistej pláže obmývanej 
Stredozemným morom. Priateľský, 
vždy ochotný personál, typická 
turecká pohostinnosť či rodinná 
atmosféra tohto menšieho hotela, 
budú zárukou vašej spokojnosti. 
Ak k tomu pridáme večerné potul-
ky starým mestom, vaša dovolen-
ka sa stane nezabudnuteľnou.

www.nertonhotel.com.tr

POLOHA » útulný hotel s vynikajúcou 
polohou priamo pri piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • iba 15 minút chôdze 
od starobylého centra Side s množstvom 
nákupných a zábavných možností a pra-
vou dovolenkovou atmosférou • cca 
50 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • wifi internetové pripojenie 
na recepcii (za poplatok) • hlavná hotelová 
reštaurácia • 2 bary • vonkajší bazén • vnú-
torný bazén • detský bazén so šmykľavkou 
• fitnes centrum • turecké kúpele (ma-
sáže a peeling za poplatok) • kaderníctvo 
(za poplatok) • stolný tenis • šípky • biliard 
(za poplatok) • plážový volejbal • boccia • 
hotelové animácie • miniklub • široká po-
nuka vodných športov na pláži (za popla-
tok) • plážové osušky (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené zre-
konštruované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón 
• SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou) 
• trezor (za poplatok) • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou, WC, sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v areáli hotela • ľahšie 
občerstvenie vo vyhradených hodinách 
počas dňa • čaj, káva a sladké koláčiky 
v popoludňajších hodinách • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži 

Cenník > 425

Nerton SSSSS

HOTEL

Side

od 390 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 879 €
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POLOHA » zrenovovaný hotel nachá-
dzajúci sa iba 150 metrov od nádhernej 
piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá zdarma, plá-
žové osušky za poplatok) • len 15minút 
pešou chôdzou od antického Side s tou 
pravou tureckou atmosférou (pešia do-
stupnosť pobrežnou promenádou) • približ-
ne 6 km od mesta Manavgat s možnosťou 
nákupov či posedenia v tureckých kaviar-
ničkách • cca 50 km od medzinárodného 
letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » moderne zariadená 
vstupná hala s recepciou a posedením 
v lobby • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • 3 bary • 2 vonkajšie bazény 
• detský bazén • masáže a SPA centrum 
(za poplatok) • turecké kúpele • fitness 
centrum • wifi pripojenie v lobby (zdar-

ma) • obchodíky rôzneho druhu v blíz-
kosti hotela • stolný tenis • fitness • šípky • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE »  komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • mi-
nibar • telefón • wifi na izbe (za poplatok) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
respektíve vaňou, WC a sušič na vlasy) • bal-
kón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • nealko-
holické a miestne alkoholické nápoje 
• čaj, káva a koláčiky v popoludňaj-
ších hodinách • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne aj na pláži • bar pri pláži (len 
miestne nápoje) • wifi v lobby

NÁŠ NÁZOR » renovovaný, sym-
patický menší hotel Sun Beach 
Park, vhodný pre všetky vekové 
kategórie, neďaleko krásnej pie-
sočnatej pláže, s vyhľadávanou 
polohou, iba na skok od historic-
kého centra mesta Side s výbor-
nými nákupnými a zábavnými 
možnosťami vám prinášame v 
tohtoročnej sezóne ako ďalšiu 
našu novinku. Príjemné prostre-
die, kvalitná kuchyňa, srdečný a 
vždy usmiaty personál budú zá-
rukou vašej spokojnosti. Veríme, 
že sme vás presvedčili o tom, že 
hotel Sun Beach Park je pre vás 
ako stvorený.

www.sunbeachside.com

Cenník > 423

Sun Beach Park SSSSs 

HOTEL

Side
od 332 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 763 €

tzg
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NÁŠ NÁZOR » prijmite naše pozva-
nie a vychutnajte si plnými dúška-
mi kvalitné služby, vynikajúcu 
stravu a pestrý animačný program, 
ktorý vám Justiniano Park Conti 
ponúka. Kulisou tohoto krásneho 
a atraktívneho hotelového kom-
plexu, tvoreného hlavnou budo-
vou, trojposchodovými vilkami a 
novovybudovanou časťou "Moon-
light" sa stali vlny Stredozemného 
mora šumiaceho pri udržiavanej 
širokej piesočnatej pláži. Rozsiahly 
areál hotela ponúka nielen voľnosť 
pohybu po nádhernej záhrade, ale 
i detský miniklub, či rozsiahly bazé-
nový komplex.

www.justinianohotels.com

POLOHA » priamo na širokej udržiava-
nej piesočnatej pláži s hotelovým mólom, 
pri vstupe do mora premiešaná s drobný-
mi kamienkami a s pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky, ležadlá a matrace zdar-
ma) • v stredisku Okurcalar • cca 25 km 
od Manavgatu • 35 km od centra letoviska 
Alanya • 90 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia s terasou • 3 a´la 
carte reštaurácie • 4 bary • 2 vonkajšie ba-
zény, jeden s toboganmi • detský bazén • 
vnútorný bazén • turecké kúpele (masáže 
za poplatok) • detské ihrisko • detský mi-
niklub • wifi v lobby a na recepcii (zdar-
ma), na izbe (za poplatok) • obchodík so 
suvenírmi • hotelové animácie • tenisový 
kurt • fitness centrum • stolný tenis • šípky 
•plážový volejbal • biliard (za poplatok)

UBYTOVANIE » príjemné 2-lôžkové 
izby s 1 alebo 2 prístelkami • priestranné 
rodinné izby určené pre 4 osoby (spálňa 
s 2 lôžkami, miestnosť s 2 prístelkami,  na vy-
žiadanie) • klimatizácia • minibar • SAT TV 
• vlastné 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 a večere 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané počas dňa 
• ľahšie denné občerstvenie a snacky 
• čaj, káva a koláčiky • nočné občer-
stvenie • animácie pre deti aj dospe-
lých • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne aj na pláži (plážové osušky 
za vratný depozit) • wifi pripojenie

Cenník > 425

Just iniano Park Conti SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

od 403 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 905 €
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POLOHA » kvalitný hotel nachádzajú-
ci sa priamo na peknej piesočnatej pláži 
pri vstupe 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. dolmuš-
mi) • približne 95  km od medzinárodného 
letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderná vstupná hote-
lová hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
s vonkajšou terasou • 3 a´la carte reštau-
rácie • 5 barov • diskotéka • vnútorný ba-
zén • vonkajší bazénový komplex s dvoma 
tobogánmi • detský bazén • wifi v lobby 
(zdarma) • turecké kúpele • sauna • masáže 
(za poplatok) • kaderníctvo • nákupná zóna 
• fitness centrum • stolný tenis • tenisový 

kurt • plážový volejbal • biliard, bowling 
(za poplatok) • detské ihrisko • gymnastika • 
hotelové animácie • miniklub

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • klimatizácia • SAT TV • mi-
nibar • telefón • trezor (za poplatok) vlastné 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych al-
koholických a nealkoholických nápojov 
podávaných v areáli hotela • popolud-
ňajšie občerstvenie • ľahší polnoč-
ný snack • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky • hotelové animácie 
pre deti aj dospelých • wifi pripojenie 

NÁŠ NÁZOR » v časti Okulcalar 
priamo pri piesočnatej pláži sa 
rozprestiera naša ďalšia novinka a 
to moderný 5* hotel Sealife Buket 
Resort. Krásna udržiavaná záhra-
da, plná exotických popínavých 
kvetov, paliem a voňavého jazmí-
nu ukrýva v sebe deväť hotelo-
vých budov a bazénový komplex 
s tobogánmi. Prechádzka banáno-
vou alejou, ktorou sa dostanete až 
na slnkom zaliatu pláž bude pre 
vás nezabudnuteľnou spomien-
kou. Animátori vás vtiahnu do hry 
a prebudia športového ducha aj u 
tých, ktorí uprednostňujú leňoše-
nie na pláži.

www.sealifehotels.com

Cenník > 425

Seal i fe  Buket Resort SSSSS

HOTEL

Alanya
od 422 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 943 €
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POLOHA » novovybudovaný hotelový 
komplex cca 2 km od vyhľadávaného stre-
diska Avsallar • dobré nákupné možnos-
ti aj v okolí hotela • priamo pri súkromnej, 
mierne sa zvažujúcej piesočnatej pláži na-
chádzajúcej sa v malebnom zálive (slneč-
níky, ležadlá a matrace zdarma) • cca 26 km 
od turistického mesta Alanye (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi, alebo hotelovým autobusom za 
poplatok) • 100 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » štýlová, priestranná 
vstupná hala s recepciou a posedením • 
hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 
lobby bar s 24 hodinovým all inclusive ser-
visom • 3 bary • cukráreň (24 hodín) • disko-
téka • 3 a´la carte reštaurácie - barbeque, 
ázijská a rybia (za poplatok) • detský bazén 
so smykľavkami • aquapark so 4 tobo-

gánmi • vonkajší bazén • relaxačný bazén 
• vnútorný bazén • kaderníctvo • beauty 
centrum (za poplatok) • masáže a peeling 
(za poplatok) • sauna a turecké kúpele (za 
poplatok) • miniklub (pre deti 4-12 rokov) • 
detské ihrisko • amfiteáter • minimarket • 
fitness centrum • wifi internetové pripoje-
nie v celom objekte (zdarma) • stolný tenis 
• aerobik • vodná gymnastika • denný a ve-
černý hotelový animačný program • ponu-
ka vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 resp. 2 prí-
steliek • satelitný LCD TV • trezor • klimati-
zácia • minibar (denne dopĺňaný vodou a 
nealkoholickými nápojmi) • telefón • rýchlo-
varná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • vlast-
né príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy) • balkón s posedením • wifi

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Sentido Numa Bay SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » sme právom hrdí, že 
vám môžeme ponúknuť 5* ho-
tel Sentido Numa Bay ako našu 
tohtoročnú novinku. Tento luxusný 
novootvorený hotel, privítal svojich 
prvých návštevníkov v lete roku 
2017. Hneď pri príchode vás očarí 
svojím jedinečným štýlom a pre-
pracovaným dizajnom. Čakajú na 
vás komfortne a vkusne zariadené 
izby a luxusné wellness centrum je 
pripravené uspokojiť požiadavky aj 
tých najnáročnejších z vás. Pravú, 
voňavú tureckú kávu so sladkým 
prekvapením si môžete vychutnať 
v štýlovom lobby bare, kde si nájde 
svoje miesto každý z vás.

www.sentidonumabay.com

Cenník > 426

Alanya

od 483 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.065 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou chutných a bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov v hlavnej 
reštaurácii s terasou • nealkoholické, 
miestne alkoholické a vybrané impor-
tované alkoholické nápoje podáva-
né v areáli hotela i na pláži počas dňa 
• lobby bar s 24 hodinovým all inclu-
sive servisom • ľahšie denné občer-
stvenie a snacky • čaj, káva a koláčiky 
• palacinky • zmrzlina • turecké placky 
• nočné občerstvenie • minibar na izbe 
(denne dopĺňaný) • medzinárodné ho-
telové animácie pre deti aj dospelých 
• slnečníky, ležadlá a matrace pri bazé-
ne aj na pláži • wifi internetové pripo-
jenie v celom objekte hotela 

tzg
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NÁŠ NÁZOR » ako spestrenie našej 
ponuky v tohtoročnej dovolen-
kovej sezóne si vám dovoľujeme 
predstaviť novinku - 4 hviezdičko-
vý komplex siete hotelov Armas v 
populárnom stredisku Avsallar, kto-
ré právom patrí k jedným z najkraj-
ších častí Tureckej riviéry. O vašu 
priazeň sa uchádza prázdninový 
rezort tvorený hlavnou budovou 
a prázdninovými vilkami, ktoré sú 
vsadené do záhrady plnej zelene 
a paliem. Krásna hotelová pláž, 
priezračné more, chutná strava a 
výborná poloha vám zaručia preži-
tie nezabudnuteľných okamihov v 
tejto destinácii.

www.armasgreenfugla.com

POLOHA » v udržiavanej záhrade v 
stredisku Avsallar na rovnakej nádhernej 
piesočnatej pláži ako hotel Aska Just in 
Beach (slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zdarma) • cca 25 km od centra Alanye 
• cca 39 km od Side (miestna kyvadlová 
doprava) •  od letiska v Antalyi cca 95 km

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hlavná budova a trojpod-
lažné vilky v rozľahlej upravenej záhrade 
• útulná hotelová recepcia s posedením • 
minizoo • hlavná reštaurácia s terasou • 3 
bary • vitamínový bar • obchodíky • von-
kajší bazén • 2 detské bazény • bazén so 
šmykľavkami • turecké kúpele, sauna (ma-
sáže a peeling za poplatok) • detské ihrisko 
• šachy • fitness centrum • tenisový kurt • 
plážový volejbal • miniklub • diskotéka • 
hotelové animácie • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • wifi (za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej 
budove alebo v trojpodlažných vilkách (izba 
vo vilke pozostáva z 2 samostatných priechod-
ných izieb) • klimatizácia • telefon • minibar 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • vlastné hy-
gienické zariadenie (sprcha, resp. vaňa, WC 
a sušič na vlasy ) • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané počas dňa • denné 
občerstvenie a snacky • čaj, káva a ko-
láčiky • nočné občerstvenie • hotelo-
vé animácie pre deti aj dospelých • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky  pri 
bazéne aj na pláži 

Cenník > 423

Armas Green Fugla Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

od 332 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 763 €
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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 • 25 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 re-
cepciou • 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 • 
detské ihrisko • detský  bazén • miniklub 

• tenisový kurt • fitness centrum • plážový 
volejbal • stolný tenis • biliard (za poplatok) 
• vodné športy 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 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a miestnych alkoho-
lických nápojov v hotelovom areáli • 
ľahšie občerstvenie počas vybraných 
hodín v areáli hotela • čaj a káva o pia-
tej • večerné občerstvenie • hotelové 
animácie • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky pri bazéne a na pláži • wifi

NÁŠ NÁZOR » názov hotela verne vy-
stihuje charakter tohto príjemného 
dovolenkového sídla, ktorého areál 
sa rozkladá priamo na nádhernej 
širokej piesočnatej pláži, obmývanej 
vodami Stredozemného mora. Nie 
nadarmo je pozvoľne sa zvažujú-
ce pobrežie s azúrovým morom a 
čistým jemným pieskom označova-
né symbolom Modrá vlajka. Pobyt 
v tomto kúzelnom hoteli odporúča-
me milovníkom čarovných zákutí, 
sladkého ničnerobenia a vyzná-
vačom pravej plážovej dovolenky. 
Prijmite naše pozvanie a príďte sa 
o kvalitách tohto hotela presvedčiť 
osobne spolu s vašimi blízkymi.

www.askahotels.com

Cenník > 426

Aska Just in Beach SSSSS

 HOTEL

Alanya
od 416 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 931 €
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NÁŠ NÁZOR » predstavte si kulisu, 
v ktorej vody Stredozemného mora 
jemne obmývajú brehy nádherné-
ho zálivu prechádzajúceho do ze-
lenej záhrady. Presne táto kulisa sa 
stala domovom prázdninového 
rezortu Kemal Bay, ktorý vám s 
radosťou ponúkame aj v tohtoroč-
nej sezóne. 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 turistické-
ho 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 
plnou paliem v malebnej zátoke • vstup-
ná hala s recepciou • hlavná hotelová 
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • lob-
by bar • pool bar • plážový bar • vonkajší 
bazénový komplex • šmykľavky • detský 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne aj 
na pláži (zdarma) • turecké kúpele (masá-
že a peeling za poplatok) • detské ihrisko • 
miniklub • konferenčná miestnosť • WiFi 
pripojenie • fitness centrum • plážový vo-
lejbal • šípky • hotelové animácie • amfite-
áter • živá hudba

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 príste-
liek • klimatizácia • telefón • satelitný TV • 
trezor (za poplatok) • minibar (dopĺňaný 
vodou) • rýchlovarná kanvica • wifi pripo-
jenie • vlastné hygienické 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 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 

Cenník > 424

Kemal  Bay SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

od 394 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 887 €
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POLOHA » obľúbený hotel v Alanyi s je-
dinečnou polohou len 30 m od prekrásnej 
Kleopatrinej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora • pláž so zlatistým pieskom delí 
od hotela len pobrežná komunikácia (sl-
nečníky, ležadlá a plážový bar za poplatok) 
• približne 15 minút pešej chôdze od cen-
tra Alanye, ktoré je bohaté na nočný život, 
s množstvom obchodíkov, reštaurácií, ba-
rov a kaviarní (ľahko dostupné miestnymi 
autobusmi, tzv. dolmušmi alebo prechádz-
kou po pobrežnej promenáde) • približ-
ne 120 km od medzinárodného letiska 
v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » príjemná recepcia so 
zmenárňou • trezor na recepcii (za po-
platok) • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • 2 bary • internetový kútik 
(za poplatok) • vonkajší bazén • detský ba-
zén (slnečníky a ležadlá zdarma) • sauna 

(za poplatok) • turecké kúpele (za popla-
tok) • masáže (za poplatok) • kaderníctvo •  
stolný tenis • plážový volejbal • wifi v lob-
by a pri bazéne (za poplatok)

UBYTOVANIE » príjemne a účelne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • klimatizácia • telefón 
• satelitný TV • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou chutných švéd-
skych stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov • 
nealkoholické a miestne alkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli 
počas celého dňa • čaj a káva o piatej • 
slnečníky a ležadlá  pri bazéne

NÁŠ NÁZOR » príjemný menší hotel 
s jedinečnou polohou oproti zná-
mej Kleopatrinej pláži, od ktorej ho 
oddeľuje len pobrežná promená-
da hýriaca farbami s množstvom 
barov a obchodíkov. V rámci svojej 
triedy vám môže ponúknuť kvalit-
né služby a chutnú stravu a príjem-
ný personál. Tento obľúbený hotel 
s rodinnou atmosférou uspokojí 
všetkých tých, ktorí sa rozhodnú 
stráviť svoju dovolenku pri pláži 
a zároveň v blízkosti centra zábavy 
za skvelú cenu. Hotel odporúčame 
klientom všetkých vekových ka-
tegórií, najmä však mladým ľuďom 
a aktívnejším dovolenkárom.

www.melissa-hotel.net

Cenník > 423

Melissa Kleopatra Beach SSS

HOTEL

Alanya
od 286 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 671 €
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NÁŠ NÁZOR » zlatistá piesočnatá 
Kleopatriná pláž, stará Seldžucká 
pevnosť, čisté pláže, nočný život v 
prístave, výhodné nákupy v orientál-
nych bazároch, plavba člnom v kráp-
nikových jaskyniach - toto všetko sú 
prednosti obľúbenej a kozmopolit-
nej Alanye. Ak cestujete za zábavou, 
aktívnym životom a príjemným 
pohodlím v kompaktnom hoteli 
s all inclusive službami, potom je 
Kleopatra Güngör Suit tou správnou 
voľbou práve pre vás. Vďaka polohe 
odporúčame tento hotel aktívnejším 
dovolenkárom, ktorí si však radi od-
dýchnu na slnkom zaliatej prekrás-
nej Kleopatrinej 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 komu-
nikáciou (slnečníky, ležadlá a plážový bar 
za poplatok) • len 10 minút pešej chôdze 
od centra kozmopolitnej Alanye, ktorá je 
známa svojim mimoriadne atraktívnym 
denným aj nočným životom s množ-
stvom zábavy, obchodov, barov a reštau-
rácií • 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 pri-

pojenie 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 > 422

Kleopatra Güngör Suit SSS

HOTEL

Alanya

od 258 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 615 €
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POLOHA » priamo na hlavnej prome-
náde letoviska Alanya • hotel je od nád-
hernej Kleopatrinej pláže vzdialený 
približne 60 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 reštaurácia • lobby bar • terrace 
bar • pool bar • vonkajší bazén • vnútorný 
bazén • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne (zdarma) • turec-
ké kúpele (masáže a peeling za poplatok) 
• sauna • wellness centrum • konferenčná 
miestnosť • wifi pripojenie v lobby (zdar-
ma) • fitness centrum • stolný tenis • det-
ské ihrisko • miniklub • hotelové animácie 
• vodné športy 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 príslušenstvo (kú-
peľňa 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 veľkým potešením 
vám opäť ponúkame sympatický, 
mestský hotel - kvalitný štvor-
hviezdičkový Tac Premier, ktorý 
vyrástol v srdci letoviska Alanya 
a to priamo na dovolenkármi 
obľúbenej promenáde plnej ob-
chodov a zábavných možností. 
Hotel je vyhľadávaný vďaka svojej 
vychýrenej tureckej pohostin-
nosti, vďaka komfortnému uby-
tovaniu a vynikajúcim službám. 
Priam epická Kleopatrina pláž so 
svojim jemným pieskom doveze-
ným údajne až z delty Nílu je iba 
na skok od hotela, čo z neho robí 
miesto s výnimočnou polohou.

www.tacpremierhotel.com

Cenník > 424

Tac Premier SSSSs

HOTEL

Alanya
od 351 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 801 €
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NÁŠ NÁZOR » v srdci letoviska Oba, 
na rušnom predmestí Alanye s pal-
movou promenádou lemujúcou 
pláž, vyrástol moderne zrekon-
štruovaný hotel Katya. Do svojich 
mimoriadne príjemných priestorov 
pozýva najmä tých, ktorí preferujú 
rušnú dovolenku spojenú s kaž-
dodennými možnosťami náku-
pov, zábavy v žiarivom letovisku 
Alanya, spoznávania okolitých 
krás a to všetko v kombinácii so 
sladkým leňošením na slnkom 
vyhriatej pláži. Nechajte sa zlákať 
romantickou večerou na terase 
hotela s výhľadom na Seldžuckú 
pevnosť.

www.katyahotel.com

POLOHA » hotel delí od piesočna-
tej pláže pri vstupe do mora premieša-
nej drobnými kamienkami len miestna 
komunikácia (slnečníky, ležadlá - zdarma 
,plážové osušky - za depozit) • pláž je s are-
álom hotela spojená pohodlným pod-
chodom • 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 (sl-
nečníky a ležadlá zdarma) • detský bazén • 
vnútorný bazén • turecké kúpele (masáže 
za poplatok) • sauna • salón krásy (za po-
platok) • detské ihrisko • wifi pripojenie 
vo vyhradených zónach • stolný tenis • 
plážový volejbal • fitness centrum • šípky • 

lukostreľba • 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 » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou švédskych stolov vrátane nápojov 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli • 
občerstvenie a snacky vo vyhradených 
hodinách • čaj, káva a koláčiky o piatej 
• ľahšie nočné občerstvenie • hotelové 
animácie • miniklub • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky • wifi

Cenník > 424

Katya SSSSS
HOTEL

Alanya

od 358 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 815 €

tyh

https://koala.sk/dovolenka/turecko/katya/?utm_source=katalog-video-icon&utm_campaign=katalog2018&utm_medium=katalog


309

POLOHA » príjemný rodinný hotel na-
chádzajúci sa iba 40 m od piesočnatej 
pláže pri vstupe do mora s prímesou ka-
mienkov (slnečníky, ležadlá a plážový bar 
za poplatok) • v turistickej časti Oba • pláž 
je od hotela oddelená iba miestnou ko-
munikáciou (pohodlný podchod v blízkosti 
hotela) • približne 3 km od centra kozmo-
politnej Alanye, známej svojim mimo-
riadne 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 re-
cepciou • zmenáreň • vnútorná hotelová 
reštaurácia s vonkajšou časťou • a´la car-
te reštaurácia • pool bar • bazén (slneční-
ky a ležadlá zdarma) • detský bazén • wifi 

v priestoroch lobby (zdarma) • hotelové 
animácie •  turecké kúpele (za poplatok)  •  
vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » pohodlne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 respek-
tíve 2 prísteliek • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • trezor (za poplatok) • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané po-
čas dňa v pool bare • káva, čaj a sladké 
pečivo (vo vyhradených poobedňaj-
ších hodinách určených hotelom) • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne • wifi 
pripojenie v priestoroch lobby

NÁŠ NÁZOR » rodinný hotel Grand 
Atilla si vás okrem poctivých 
služieb získa aj svojou polohou 
v blízkosti peknej pláže. Určite 
potešíme i milovníkov zábavy, tí 
si prídu na svoje 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 
voľbou pre mladých dovolenká-
rov, ktorí si chcú plnými dúškami 
vychutnávať jedno z najobľúbe-
nejších miest v Turecku za veľmi 
prijateľné ceny.

www.grandatillaotel.com.tr

Cenník > 422

Grand Ati l la SSS

HOTEL

Alanya
od 267 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 633 €
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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 SousseMahdia

Sme radi, že vám vieme ponúk-
nuť obľúbené hotely v turisticky žia-
daných letoviskách Mahdia, Sousse, 
Hammamet  či v Port El Kantaoui. 
Hoci sa jedná o iný kontinent, za ne-
celé 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.

Hammamet

TUNIS

Monastir

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

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 dovolenkárov. 
Dobrodružnú povahu môže uspokojiť jazda do oblasti piesočnatých 

presypov alebo prechádzka na chrbte ťavy. Tým, ktorí holdujú 
športu, určite neunikne možnosť využiť niektoré z plážových aktivít 

- windsurfing, plachtenie, vodné bicyklovanie, parasailing 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 každom kroku. Vďaka 

strategickej polohe sa tu od samého začiatku dejín striedali národy. 

Každá kultúra so sebou priniesla iné náboženstvo, nové prvky, 
vplyvy a zvyky, ktoré sa navzájom prelínali a vytvorili dnešnú 

originálnu tvár tuniskej mentality. Viete, že Tunisko sa v gastronómii 
prezýva arabské Francúzsko? Táto rozprávková krajina Tisíc a jednej 
noci uspokojí aj najväčšieho labužníka. Nechajte sa nami presvedčiť 

a verte, že neoľutujete.

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

Katedrála sv. Vincenta de Paul | Tunis
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T U N I S K O

POLOHA » hotelový areál končia-
ci priamo na nádhernej pláži s jemným 
pieskom sa nachádza v hotelovej zóne 
vyhľadávaného strediska Mahdia s mož-
nosťou nákupov a zábavy • 2 km od cen-
tra Mahdie • v blízkosti supermarketu • 
cca 50 km od letiska Monastir

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex sa 
skladá z hlavnej budovy a priľahlých 
bungalovov • elegantná vstupná hala s 
recepciou • hlavná reštaurácia • reštau-
rácie s tematickou kuchyňou • lobby 
bar • garden bar • pool bar • slnečníky 
a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma • 
plážové osušky (za poplatok) • miniklub 
• maurská kaviareň • diskotéka • obchod 
so suvenírmi • wifi v priestoroch lob-
by zdarma • vonkajší bazén • relaxačný 
bazén • vnútorný bazén • detský bazén 

•  detské ihrisko • tobogan • konferenč-
ná miestnosť • tenisové kurty • minigolf 
• stolný tenis • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých • plážo-
vý volejbal • hotelové detské animácie 
pre deti od 4-7 rokov, od 8-12 rokov a 
pre teenagerov od 13-17 rokov • vodné 
športy, biliard, masáže, jacuzzi, sauna (za 
poplatok) 

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 2 - 
lôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky • rodinné izby (za príplatok) • sat TV 
(ovládač za vratnú kauciu) • telefón • tre-
zor na izbe (za poplatok) • klimatizácia • 
kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
• malá chladnička • balkón, resp. terasa s 
príjemným posedením • možnosť ubyto-
vania v izbách s výhľadom na more (za 
príplatok)

NÁŠ NÁZOR » prežite s nami dovo-
lenku v krásnom veselom prázdni-
novom mestečku ležiacom priamo 
na brehu mora. Ponúkame vám po-
byt v peknom areáli hotela PrimaSol 
El Mehdi. Jeho najväčšou devízou je 
výnimočná poloha, nádherné pros-
tredie, skvelá atmosféra a excelentná 
starostlivosť personálu. Tu sa bude-
te cítiť skutočne výborne. PrimaSol 
El Medhi je malým dovolenkovým 
svetom so širokou ponukou dopln-
kových služieb. Je ideálnym miestom 
pre rodiny s deťmi, priateľov športu, 
zábavy a nádherných pláží. Všade 
prítomná dovolenková atmosféra 
a súčasne pestrosť služieb prekonajú 
vaše očakávania. 

www.primasol.com

Cenník > 431

Pr imaSol  El  Mehdi SSSSs

HOTEL

 Mahdia

od 374 €  | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 946 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
neskoré raňajky • ľahké občerstve-
nie vo vyhradenom čase počas dňa aj 
noci • neobmedzené množstvo roz-
lievaných nealkoholických a alko-
holických nápojov miestnej výroby 
podávané v jednotlivých baroch v 
areáli hotela 24 hodín • neskorý noč-
ný snack • slnečníky a ležadlá na pláži 
i pri bazéne zdarma • bazénový svet • 
1x za pobyt večera v a´la carte reštau-
rácii • miniklub • medzinárodné hote-
lové animácie pre deti i dospelých

tuh
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T U N I S K O
Vincci  E l  Mansour SSSSs

HOTEL

POLOHA » pri krásnej piesočnatej pláži 
• hotel je vzdialený od mestečka Mahdia 
3,5 km • 1km od nákupných možností • 
cca 50 km od letiska Monastir

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • tuniská 
reštaurácia • talianska reštaurácia • lobby 
bar s terasou • lounge bar s TV • pool bar 
a barbecue • maurská kaviareň • konfe-
renčná miestnosť • wifi v priestoroch lob-
by zdarma • obchodná arkáda • vonkajší 
bazén • detský bazén • vnútorný bazén • 
miniklub pre deti od 4 -12 rokov • detské 
ihrisko • Thalassotherapy centrum s turec-
kými kúpeľmi a masážami (za príplatok) 
• fitness • stolný tenis • volejbal • šípky • 
boccia • minigolf • 3 tenisové kurty • plá-
žový bar (za poplatok) • plážové osušky (za 
vratný depozit)

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené 2 - 
lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
• možnosť rodinných izieb (za príplatok) • 
sat TV • telefón • malá chladnička • klima-
tizácia • kúpeľňa s príslušenstvom, odde-
lené WC • sušič navlasy • trezor na izbe • 
balkón, resp. terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • neskoré raňajky 
• neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických a alkoholických nápo-
jov podávaných v jednotlivých baroch 
hotela • snacky, káva a čaj vo vyhra-
denom čase počas dňa • slnečníky a 
ležadlá na pláži i pri bazéne • 1x za po-
byt večera v a´la carte reštaurácii • mi-
niklub • hotelové animácie

NÁŠ NÁZOR » krásny hotel, ktorý sme 
pre vás v prestížnom stredisku Mahdia 
pripravili, je miestom na skutočný 
oddych pre všetkých klientov. Jeho 
ideálna poloha priamo na širokej pies-
kovej 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 bazén a plytký vstup do mora 
poskytujú bezpečné miesto na detské 
radovánky, ale služby celého areá-
lu ocenia hostia všetkých vekových 
kategórií. Všetko dohromady, spolu 
s priateľskou atmosférou a dobrým 
animačným tímom tu vytvára vyni-
kajúci predpoklad, aby sa toto miesto 
stalo cieľom vašej dovolenky.  

www.vinccihoteles.com

Cenník > 431

Mahdia

od 368 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rok. od 835 €

tug
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HOTEL

POLOHA » pekný hotelový komplex sa 
nachádza priamo na krásnej piesočna-
tej pláži • hotel je vzdialený od mestečka 
Mahdia 2 km • 100  m od barov, reštaurácii 
a nákupných možností • 50 km od letiska 
Monastir

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotelový komplex pozostá-
va z hlavného pavilónu a priľahlých budov 
• vstupná hala s recepciou a zmenárňou 
• hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 
lobby bar • maurská kaviareň • pool bar • 
snack bar • beach bar, kde sa podávajú alko 
a nealko nápoje a snacky • plážové osušky 
(za vratnú kauciu) • wifi na recepcii zdarma • 
obchod so suvenírmi • hotel disponuje tro-
mi bazénmi: dva bazény sú vonkajšie a je-
den krytý • detský bazén • detské ihrisko • 
fitness • biliard • wellness centrum (za popla-
tok) • diskotéka •  hotelové animácie • detský 

miniklub od 4 - 12 rokov • vonkajšie ihrisko 
a • stolný tenis • plážový volejbal •  šípky • lu-
kostreľba • minigolf • petang • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • klimatizácia • telefón • 
TV • trezor (za poplatok) • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa a WC) • sušič na vlasy • balkón, 
resp. terasa • rodinné izby (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • neskoré raňajky 
• počas dňa podávané ľahké občerstve-
nie • lokálne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje v baroch hotela vo vybraných 
hodinách • slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne a na pláži zdarma • hotelové animáce 
• miniklub  

NÁŠ NÁZOR » hotel Sentido El Borj 
Mahdia nájdete v prekrásnom letovis-
ku Mahdia s krásnymi plážami s bie-
lym pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora. Rozmanitosť hotelovej 
ponuky je obsiahnutá v stravovacích 
a doplnkových službách ako kaderníc-
tvo, SPA centrum, hammam, masá-
že, ale aj v širokej škále animačných 
a športových aktivít v hoteli. Oddy-
chu pri bazéne a sladkému nične-
robeniu tu konkuruje skvelá poloha 
priamo pri pláži a aj 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 fasci-
nujúcim výhľadom. 

www.ttshotels.com.tn

Cenník > 430 

Mahdia
od 306 €  | 2 dospelí + 2 deti do 12 r. od 810 €

tuh
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T U N I S K O
Iberostar  Royal  E l  Mansour SSSSSs

HOTEL

POLOHA » priamo na krásnej piesočna-
tej pláži • cca 50 km od letiska v Monastire 
• v blízkosti nákupných možností

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s bohatou medziná-
rodnou kuchyňou • a´la carte reštaurácia 
• piano bar • snack/pool bar pri bazéne • 
lobby bar • barbecue bar • kaviareň • noč-
ný klub • diskotéka • wifi na recepcii zdar-
ma • obchodná arkáda • rozľahlé bazény • 
detský bazén • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži zdarma • miniklub • detské 
ihrisko • fitness • biliard • sauna, hammam, 
masáže (za príplatok) • animačné a večer-
né programy • tenisový kurt • stolný tenis 
• lukostreľba • šípky • plážové osušky (za 
vratný depozit)

UBYTOVANIE » štýlovo zariade-
né 2-lôžkové izby v orientálnom štýle s 

možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC) • tre-
zor zdarma • chladnička • balkón, resp. te-
rasa s príjemným posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov, servírované 
sú jedlá tuniskej a medzinárodnej ku-
chyne • neskoré raňajky • počas dňa 
podávané občerstvenie • neobme-
dzené množstvo miestnych nealko-
holických, alkoholických a miešaných 
nápojov vo vybraných baroch v areáli 
hotela • 1x počas pobytu večera v a ´la 
carte reštaurácii • hotelový animačný 
program pre deti i dospelých • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži • 
miniklub 

NÁŠ NÁZOR » kvalitný päťhviezdičko-
vý hotel siete Iberostar, ktorý sme pre 
vás pripravili ako novinku 2018 v pre-
stížnom stredisku Mahdia, je miestom 
na skutočný dovolenkový oddych. 
Jeho ideálna poloha priamo na širokej 
atraktívnej piesočnatej pláži ho priam 
predurčuje k stráveniu ideálnych 
chvíľ voľna a i vy osobne sa môžete 
presvedčiť o jeho magickej prázdni-
novej atmosfére. Vychýrená kuchyňa, 
nespočetné množstvo zábavy, nád-
herný areál, pestrý zábavný program 
cez deň i večerné show prispievajú 
k perfektnej dovolenke.  Exkluzívny 
hotel je zárukou spokojnosti a prežitia 
vzácnych dovolenkových chvíľ v nád-
hernom Tunisku.

www.iberostar.com

Cenník > 432

Mahdia

od 504 €  | 2 dospelí +  1 dieťa do 6 rok. od 1107 €

tug
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HOTEL

POLOHA » štýlový hotelový komplex ús-
tiaci priamo na nádhernú piesočnatú pláži • 
nachádza sa v letovisku Sousse s nákupný-
mi a zábavnými možnosťami • 30 km od le-
tiska Monastir • 1,5 km od Port El Kantaoui

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia 
• lobby bar • snack bar • pool bar • maurská 
kaviareň • beach bar, kde sa podávajú alko 
aj nealko nápoje • plážové osušky (za vratnú 
kauciu) • wifi v priestoroch lobby zdarma • 
obchodná arkáda • rozľahlý bazén • ležadlá 
a slnečníky zdarma • detský bazén • detské 
ihrisko • miniklub • Spa centrum (za popla-
tok) • fitness • plážový volejbal • tenisový 
kurt • lukostreľba • šípky • minigolf • stolný 
tenis • petang • aerobik • animačné a večer-
né programy pre deti i dospelých • golfové 
ihrisko (neďaleko hotela)

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby (za príplatok) • sat TV 
• telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • chlad-
nička • balkón, resp. terasa s príjemným po-
sedením • trezor zdarma

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov, servíro-
vané sú jedlá tuniskej a medzinárodnej 
kuchyne • neskoré raňajky • lokálne al-
koholické, miešané a nealkoholické ná-
poje podávané v areáli hotela • počas 
dňa podávané občerstvenie • medzi-
národné hotelové animačné programy 
pre deti i dospelých • slnečníky a ležadlá 
zdarma • miniklub • 1 x počas pobytu 
večera v a ´la carte reštaurácii • maurská 
kaviareň (mätový čaj a káva) 

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že 
exluzívny hotel Iberostar Royal El An-
dalous, ktorý predstavuje kombináciu 
nezabudnuteľnej dovolenky a ve-
černej zábavy, vám vieme ponúknuť 
v sezóne 2018 ako horúcu atraktív-
nu novinku. Počas dňa sa môžete 
zúčastniť zaujímavých animačných 
programov pre deti i dospelých. Ve-
čer je potom stvorený na pohodové 
prechádzky v centre letoviska Sousse. 
Neváhajte teda ani chvíľu a nechajte 
nás a profesionálov z hotela, aby sme 
sa spoločne postarali o vašu rodin-
nú dovolenkovú pohodu a krásne 
spomienky. Tento hotel je ideálnym 
miestom pre rodiny s deťmi, priateľov 
športu, zábavy a nádherných pláží. 

www.iberostar.com

Cenník > 432 

Sousse
od 470€  | 2 dospelí od 940 €

tu
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T U N I S K O
 R iadh Palms SSSS

HOTEL

POLOHA » priamo pri krásnej piesoč-
natú pláži ocenenej Modrou vlajkou • na-
chádza sa v samotnom srdci turistickej 
oblasti 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 recepciou 
•  hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácia  
• snack bar • pool a beach bar • plážová 
reštaurácia • lobby bar • maurská kaviareň 
• diskotéka • kaderníctvo • vonkajší bazén • 
detský bazén • slnečníky a ležadlá zdarma 
• vnútorný bazén • welness a spa centrum 
(za poplatok) • fitness • wifi v priestoroch 
hotela  zdarma • nákupná galéria • minik-
lub pre deti od 4 -10 rokov • animačné 
programy a hry pre deti i dospelých • ve-
černé predstavenia • stolný tenis

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby  s mož-
nosťou jednej prístelky • klimatizácia • 
telefón • TV • kúpeľňa s príslušenstvom • 
trezor a chladnička na vyžiadanie (za po-
platok) • balkón, resp. terasa s posedením •  
rodinné izby (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere podávané formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
neskoré raňajky • počas dňa podá-
vané občerstvenie • neobmedzené 
množstvo miestnych nealkoholických, 
miešaných a alkoholických nápojov 
v areáli hotela • hotelový park s tobo-
ganmi a šmykľavkami • 1x za pobyt ve-
čera v tematickej reštaurácii • neskorá 
večera • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma • miniklub pre deti 
od 4 -10 rokov 

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že hotel 
Riadh Palm, ktorý predstavuje kom-
bináciu kľudnej dovolenky a večer-
nej zábavy vám vieme ponúknuť aj 
v sezóne 2018. Počas dňa sa môžete 
zúčastniť animačných programov pre 
deti i dospelých. Cenovo výhodný 
rezort leží priamo na pláži s jemným 
pieskom.  V blízkosti je Medina, ktorá 
je vhodným miestom k nakupovaniu 
či posedeniu v kaviarni alebo miest-
nych reštauráciách. Príjemne zariade-
né izby, piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora a tiež bohatý výber 
doplnkových aktivít slúžiacich na spes-
trenie letných dní, vás určite presved-
čia o tom, že ste si svoju tohtoročnú 
dovolenku vybrali správne.

www.hotelriadhpalms.com

Cenník > 430

Sousse

od 299 €  | 2 dospelí +  1 dieťa do 12 rokov od 697 €

tyg
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HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » priamo pri nádhernej piesoč-
natej pláži v hotelovej zóne vyhľadávaného 
strediska Sousse • 25 km od letiska Monastir 
• 5 km od Port El Kantaoui 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostáva z hlavného pavilónu a priľahlých 
budov • vstupná hala s recepciou a zme-
nárňou • hlavná reštaurácia • snack reštau-
rácia/bar pri pláži • snack reštaurácia/bar pri 
bazéne • koktail bar • lobby bar Marhaba • 
bar Neptune • bar Tennis • maurská kavia-
reň • nočný klub • 2 bazény, z ktorých 1 má 
oddelenú časť pre deti • ležadlá a slneční-
ky zdarma • krytý bazén • tobogan • detské 
ihrisko • obchod so suvenírmi • 8 teniso-
vých kurtov • minigolf • plážový volejbal 
• minifutbal • petang •  fitness • squash • 
hammam a sauna ( 1x za pobyt zdarma) • 
miniklub • wifi v  priestoroch hotela je zdar-

ma • plážové osušky (za vratný depozit)

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • rodinné izby (za príplatok) • sat 
TV • telefón • kúpeľňa s príslušenstvom • 
chladnička • balkón, resp. terasa • trezor 
na recepcii (za poplatok) •  výhľad na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » sko-
ré aj neskoré raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne alkoholické, miešané 
a nealkoholické nápoje v rámci pre-
vádzkových hodín podávané v areáli 
hotela • zmrzlina • v beach bare na plá-
ži a v pool bare podávané snacky a ná-
poje • hotelové animačné programy 
pre deti i dospelých • slnečníky a le-
žadlá zdarma • miniklub  

NÁŠ NÁZOR » s radosťou vás privítajú 
v hoteli Marhaba Resort s neopako-
vateľnou rodinnou atmosférou, ktorý 
vás na prvý pohľad očarí. Zázemie 
tohto úžasného komplexu tvorí pre-
krásna záhrada s bazénmi, tobogany, 
rozprávkové detské ihrisko či rôzne 
ďalšie atrakcie, ktoré môžete objavo-
vať 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, vodno-
pólové turnaje, športové zápolenie ale 
i tanečné zábavy a večerné show. 

www.marhaba-resort.com

Cenník > 431 

Sousse
od 319 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rok. od 737 €

tig
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POLOHA » priamo pri krásnej, širokej, 
piesočnatej pláži s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma • 3 km od centra Sousse s nákup-
nými a zábavnými možnosťami  • 7 km od 
centra Port El Kantaoui • cca 25 km od le-
tiska Monastir 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantný hotelový 
komplex sa rozprestiera na ploche o 
rozmeroch 10 hektárov • vstupná hala s  
elegantnou recepciou • hlavná reštaurá-
cia • a´la carte reštaurácia • 2 lobby bary • 
pool bar • beach bar • terrace bar • snack 
bar • tri vonkajšie bazény • detský bazén 
• detská zóna na hranie • Thalassothera-
py a Spa centrum (za poplatok) • obchod 
so suvenírmi • kaderníctvo • požičovňa 
áut • wifi v celom aráli hotela zdarma • 6 
tenisových kurtov • miniklub • konferenč-
ná miestnosť • rozľahlá zelená záhrada • 

maurská kaviareň • posilňovňa (za popla-
tok) • 6 tenisových kurtov (osvetlenie za 
poplatok) • petang • lukostreľba • šípky • 
stolný tenis • bedminton • aerobik • vod-
ný aerobik • bezmotorové vodné športy 
• plážový volejbal • v blízkosti golfové ih-
risko (za poplatok) • gymnastika • yoga

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky • rodinné izby (za príplatok) • individu-
álne regulovateľná klimatizácia • sat TV 
• telefón • chladnička • kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou, sušičom na vlasy a WC • 
trezor • balkón alebo terasa s príjemným 
posedením • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe • flaška vody dopĺňaná den-
ne na izbu

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 
 

NÁŠ NÁZOR » príjmite pozvanie do 
vynikajúceho hotelového areálu na 
piesočnatej pláži, našej novinky, ho-
tela Jaz Tour Khalef. Areál hotela má k 
dispozícii niekoľko barov a terás, kde 
si v pokoji vychutnáte šálku tuniskej 
kávy. Svoje telo si môžete hýčkať v 
jedinečnom Spa centre. Keď slnečný 
deň vystrieda večer, pláž vymeníte za 
pocit pohodlia v elegantne a štýlo-
vo zariadených hotelových izbách 
či romantickú večeru pri sviečkach v 
hotelovej reštaurácii. Tento hotel sa 
nachádza pri prístave El Kantaoui a je 
vlastne vstupnou bránou do mesta 
Sousse. Letovisko Sousse je nielen 
populárnym strediskom, ale i poklad-
nicou histórie, je staršie ako samotné 
Kartágo.  

www.jaz.travel/Tunisia

Cenník > 432

Jaz Tour Khalef SSSSSs

HOTEL

 Sousse

od 423 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do12 rokov od 945€
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov, servírované sú 
jedlá tuniskej a medzinárodnej kuchy-
ňe • neskoré raňajky • neobmedzené 
množstvo lokálnych alkoholických, 
miešaných a nealkoholických nápo-
jov, ktoré sú podávané v jednotlivých 
baroch v areáli hotela, v lobby bare 24 
hodín • v beach bare na pláži alkoho-
lické a nealkoholické nápoje • snacky, 
káva, čaj a koláčiky vo vyhradenom 
čase počas dňa • studené a teplé ob-
čerstvenie počas dňa • medzinárodné  
hotelové animačné programy pre deti 
i dospelých • 1x za pobyt večera v a´la 
carte reštaurácii • hotelový bazénový 
svet • miniklub • wifi v celom hotelo-
vom areáli • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne aj na pláži • plážové osušky 

tig
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POLOHA » hotel je situovaný priamo 
na jednej z najkrajších piesočnatých pláži 
s pozvoľným vstupom do mora vhodnej 
pred deti i neplavcov • cca 500 m od prí-
stavu Port El Kantaoui s pešou zónou, ob-
chodmi, 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 rôznymi 
procedúrami (za poplatok) • fitness • slneč-
níky a ležadlá pri bazéna a na pláži zdar-
ma • plážové osušky zdarma • kaderníctvo 

• obchody so suvenírmi • wifi zdarma •  
stolný tenis • plážový volejbal • lukostreľba 
• boccia • tenisový kurt • vodná gymnas-
tika • medzinárodne hotelové animácie 
pre deti i dospelých • večerné programy 
a zábavné show • miniklub • multifunkčné 
detské ihrisko • konferenčné miestnosti • 
bohatá ponuka vodných športov na pláži 
(za poplatok) 

UBYTOVANIE » luxusne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • priestrannejšie rodinné 
izby (za príplatok) • SAT TV • telefón • trezor 
• malá chladnička • wifi na izbe zdarma • 
kúpeľňa s vaňou, oddelené WC • župan • 
sušič na vlasy • balkón, resp. terasa s prí-
jemným posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » tento v roku 2016 
zrekonštruovaný hotel vás zauj-
me svojou architektúrou hneď pri 
vstupe. Je postavený v luxusnom 
štýle, ktorý na vás dolieha zo všet-
kých strán, či už si budete vychutná-
vať miestne špeciality v reštaurácii 
alebo svoj obľúbený drink v bare. Je 
krásnym a dokonalým prázdninovým 
domovom najmä pre rodiny s deť-
mi. Kvalitné hotelové služby tohto 
komplexu pocítite od prvej chvíle 
vašej dovolenky. Vďaka svojej polo-
he ponúkne rezort nielen leňošenie 
na pláži, ale aj možnosť zažiť kultúru 
orientu. Rozprestiera sa len 10 minút 
pešej chôdze od centra malebného 
strediska Port El Kantaoui.

www.concorde-tunisia.com

Cenník > 432

Concorde Green Park Palace SSSSSs

HOTEL

Port El Kantaoui

od 442 €  | 2 dospelí + 1dieťa do 12 rok. od 983€
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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 poobedňajších hodinách • neobme-
dzené množstvo lokálnych nealko-
holických a alkoholických nápojov 
v areáli hotela (minerálka, káva, čaj, 
čokoláda, džúsy, pivo, víno, likéry.) 
• osušky, slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži zdarma • celodenné 
a večerné hotelové animácie a sú-
ťaže pre deti i dospelých vám určite 
spríjemnia chvíle oddychu a oboha-
tia vaše dovolenkové dni smiechom, 
radosťou a dobrou náladou • minik-
lub • 1x za pobyt máte nárok na večeru 
v a´la carte reštaurácii (nutná rezervá-
cia vopred) 

tug
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Vincci  Mari l l ia SSSSs

HOTEL

POLOHA » priamo pri krásnej piesoč-
natej pláži • stará časť Hammametu len 8 
km od hotela • v bezprostrednej blízkosti 
reštaurácii, barov a nákupných možností • 
93 km od letiska Monastir

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou, 
zmenárňou a lobby • hlavná reštaurácia • 
a´la carte reštaurácia • maurská kaviareň 
• lobby bar • pool bar s reštauráciou • lo-
unge bar s terasou • detský bazén • 2 roz-
ľahlé vonkajšie bazény • športové ihrisko 
• miniklub • Spa centrum (za poplatok) • 
obchodík so suvenírmi • wifi v priestoroch 
lobby • hotelová záhrada • kaderníctvo • 
salón krásy • fitness • ihrisko • stolný tenis • 
šípky • petang• volejbal • denné a večerné 
animačné programy pre deti a dospelých 
• šípky • aquagym • plážové osušky (za de-
pozit) • konferenčná miestnosť • v blízkosti 

hotela sa nachádzajú golfové ihriská

UBYTOVANIE » elegantne zariadené, 
klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • rodinné izby (za prípla-
tok) • SAT TV • telefón • trezor • chladnička 
• kúpeľňa s príslušenstvom • sušič na vlasy 
• balkón, resp. terasa s príjemným pose-
dením 

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 are-
áli hotela • snacky, káva, čaj a koláči-
ky vo vyhradenom čase počas dňa • 1x 
za pobyt večera v a´la carte reštaurácii 
• slnečníky a ležadlá na pláži i pri ba-
zéne zdarma • hotelové animácie pre 
deti i dospelých • miniklub

NÁŠ NÁZOR » priamo pri nádher-
nej pláži vyrástol krásny hotelový 
komplex, naša skvelá novinka, kde 
prežijete pestré a nezabudnuteľné 
prázdniny. Vďaka veľkému množstvu 
atrakcií sa zabavia i deti. Slnenie pri 
bazéne si môžete spríjemniť nápojom 
z baru. Dovolenkový rezort prekypu-
je zeleňou s rozsiahlym bazénovým 
komplexom. V architektúre hotela 
sa jemne dopĺňajú moderné prvky s 
typickým arabským nádychom. Oblasť 
Hammametu je často prezývaná ako 
"tuniské Saint Tropez" pre svoje biele 
piesočnaté pláže, obchodíky a najmä 
pre fantastickú ponuku greenov pre 
fanúšikov golfu. Dovolenka vo Vincci 
Marillia vás očarí.

www.vinccihoteles.com

Cenník > 432

Hammamet Yasmine 

od 364 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 926 €
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HOTEL

POLOHA » priamo pri širokej piesočna-
tej pláži • len 6 km od strediska Nabeul a 6 
km od centra mestečka Hammamet • 105 
km od letiska Monastir

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » zrekonštruovaný hotelo-
vý komplex sa sklada z 3 budov • vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • lobby bar • snack bar 
pri bazéne • beach bar • SPA centrum (za 
poplatok) • bazén pre dospelých • detský 
bazén • bazén so šmykľavkami a toboga-
nom • tenisový kurt • wifi na recepcii zdar-
ma • obchodíky so suvenírmi • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma • 
detské ihrisko • fitness • kaderníctvo • te-
nisový kurt • minigolf • bowling • plážový 
volejbal • aerobik • ihrisko • amfiteáter • 
miniklub • široká paleta vodných športov 
na pláži (pedále, windsurfing, kajaky zdar-

ma na základe rezervácie) • sauna • hotelo-
vé animácie pre deti i dospelých • biliard

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • rodinné izby (za 
príplatok) • klimatizácia • telefón • sat TV • 
trezor (za poplatok) • chladnička (na vyžia-
danie za poplatok) • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • balkón, resp. terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • lokálne alkoholické  a nealko-
holické nápoje podávané v určených 
baroch v hotelovom režime • studené 
a teplé občerstvenie počas dňa • hote-
lové animácie • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne aj na pláži zdarma • 1x za po-
byt večera v a´la carte reštaurácii

NÁŠ NÁZOR » pri tyrkysových vo-
dách Stredozemného mora sa nachá-
dza naša ďalšia tohtoročná novinka 
- kvalitný hotelový komplex Nozha 
Beach zo siete Vincci. Skvelá poloha 
rezortu v obľúbenom letovisku Ham-
mamet ho predurčuje  ako výborné 
východiskové miesto tak k oddychu 
na pláči či pri bazéne, ako i k spozná-
vaniu pekných miest okolitej krajiny. 
Ak cestujete za zábavou a príjemným 
pohodlím v hoteli s komplexnými 
službami all inclusive v bezprostred-
nej blízkosti pláže, potom je hotel 
Nozha Beach tou správnou voľbou 
pre vás. Dovolenkový resort prekypuje 
zeleňou exotických paliem s rozsiah-
lym bazénovým komplexom, tobogá-
nom a šmykľavkami. 

www.vinccihoteles.com

Cenník > 431

Hammamet
od 351€ | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 900 €

tih
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Hurghada

Marsa Alam

Sahl Hasheesh
Makadi Bay

Abu Soma
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Makadi 
Bay

 rozloha 1 001 449 km2

 počet obyvateľov 95 843 587

 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. 
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Letoviská Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi Bay a Marsa Alam sú 
vďaka jedinečnému pomeru ceny a kvality služieb dlhodobými 

cestovateľskými hitmi našich dovolenkárov.

Ponúkame vám letné pobytové letecké zájazdy s odletmi z Bratislavy 
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 exotickú 
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 zaručene dobrým 

počasím, ktoré robia z tejto krajiny ideálnu pobytovú destináciu 
počas celého roka. Ak  sa rozhodujete pre letný oddych v Egypte, 

neváhajte, a využite dlhoročné skúsenosti našej cestovnej kancelárie.

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 32° 34° 34° 33° 32° 29°

Teplota vody 24° 25° 26° 28° 27° 25°

Marsa Alam leží na juhovýchode krajiny, kde 
končí arabská púšť a začína Červené more a 
je najjužnejším letoviskom Egypta. Miestne 
pláže patria k najkrajším na svete a voda v 
mori k najčistejším : )  Jedinečná atmosfé-
ra, krása podmorského sveta, veľkolepé 
koralové útesy a pestrá paleta morských 
živočíchov (vrátane morských korytnačiek, 
vzácneho dugonga – tzv. morská krava, či 
delfínov, ktoré su tu častými návštevníkmi) sú 
lákadlom pre všetkých milovníkov potápa-
nia a šnorchlovania.

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 potápania a šnorchlovania, keďže 
azúrovomodré more pod svojou hladinou 
ukrýva prekrásne koralové útesy.

Marsa 
Alam

Sahl 
Hasheesh

Červené more
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E G Y P T
Nubia Aqua Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

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 lobby ba-
rom • lekáreň • internetová kaviareň a wifi 
(za poplatok) • Terrace bar • 3 pool bary • 
hlavná reštaurácia • 4 a ´la la carte reštau-
rácie (libanonská, talianska, ruská a čínska) 
• BBQ a plážová reštaurácia • 4 bazény (le-
žadlá, osušky a slnečníky zdarma) • jacuzzi • 
detský bazén a vodné šmykľavky • detský 
klub a detské ihrisko • nákupná arkáda • 
Health club (za poplatok) • animácie • plá-
žový volejbal • vodné pólo • šach • detská 
diskotéka • diskotéka (vstup voľný, nápoje  
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 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere  formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • možnosť skorých 
raňajok a neskorých večerí • polnočný 
snack • popoludní zmrzlina, káva a čaj 
• miestne rozlievané  nealko- a alkoho-
lické nápoje v baroch a reštauráciách 
počas dňa • možnosť večere v a´la car-
te reštaurácii • ležadlá, osušky a slneč-
níky pri bazénoch a na pláži • trezor 

NÁŠ NÁZOR » pozývame vás stráviť 
dovolenku v elegantnom hotelo-
vom rezorte, ktorý nájdete medzi 
letoviskami Hurghada a El Gouna. 
Rozľahlá piesočnatá pláž vás tu 
privíta spolu s upravenými plážo-
vými ležadlami a slnečníkmi, kde sa 
môžete nerušene oddávať horúcim 
slnečným lúčom. O aktívne preži-
tie letných dovolenkových dní sa 
postarajú hoteloví animátori a deti 
bezpochyby privítajú detský ba-
zén a vodné šmykľavky. Na dosah 
je aj letovisko El Gouna, prezývané 
"egyptské Benátky", alebo Hurghada 
s pulzujúcim centrom plným obcho-
dov a bazárov. 

www.nubia-resort.com

Cenník > 433

Hurghada

od 319 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 990 €

tyh
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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 » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • zmenáreň • wi-fi 
a internetová kaviareň (za poplatok) • 2 
reštaurácie • Swan Lounge bar • bar pri 
bazéne La Siesta • Laguna Pub • reštau-
rácia a bar Oasis • 2 bazény • samostatný 
detský bazén • ležadlá, osušky a slneční-
ky (zdarma) • detský klub a detské ihris-
ko • hotelové obchodíky • spa centrum 
(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) a večerný 
program • potápačské centrum a vodné 
športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• trezor • telefón • minibar (za poplatok) • 
SAT TV • klimatizácia • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • občerstve-
nie, alkoholické a nealkoholické ná-
poje podávané v baroch hotela počas 
dňa • polnočné občerstvenie • le-
žadlá, osušky a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži • vybrané športové aktivity

NÁŠ NÁZOR » opätovne Vám po-
núkame hotel Palm Beach, ktorý 
vás určite osloví svojou takmer 
rodinnou atmosférou. Piesoč-
natá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným i pre deti 
a pestrým výberom vodných 
športov, kvalitné all inclusive služ-
by či pestré možnosti vyplnenia 
slnečných letných dní určite ne-
sklamú ani náročnejších klientov. 
Hotel môžeme preto doporučiť 
všetkým dovolenkárom bez ohľa-
du na vek, a tiež rodinám s deťmi. 
Práve na najmenších klientov čaká 
detský bazén či detský klub s pod-
večernou minidiskotékou. 

www.palmbeach-hurghada.com

Cenník > 433

Palm Beach Resort SSSSS

HOTEL

Hurghada
od 338 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 775 €

tzg
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E G Y P T
Sunrise Royal Makadi Aqua Resort SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » rozľahlý hotelový komplex 
so záplavou exotickej zelene je situova-
ný v letovisku Makadi Bay • pri vlastnej 
piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora (ležadlá, matrace, osušky a slneční-
ky zdarma) • koralový útes v blízkosti pláže 
• transfer z letiska trvá približne 35 minút

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a lobby barom • wifi (zdarma) • interneto-
vá kaviareň (za poplatok) • nákupná arkáda 
• dve hlavné reštaurácie s terasou • ázijská, 
talianska, mexická, stredomorská, sea food 
á la carte reštaurácia • diskotéka a bar • 
bary pri bazénoch a na pláži • viaceré ba-
zény s pool barmi (ležadlá, matrace, osušky 
a slnečníky zdarma) • detské bazény • ho-
telový aquapark • detské ihrisko • miniklub 
• banka, zmenáreň a bankomat • biliard 
(za poplatok) • 4 tenisové kurty • stolný te-

nis • futbal • Health Club (masáže, sauna, 
jacuzzi, parný kúpeľ za poplatok) • fitnes • 
hotelové animácie • večerné predstavenia 
• plážový volejbal • potápačské centrum 
a vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » moderné, vkusne za-
riadené 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 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere podávané formou 
švédskych stolov vrátane miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápo-
jov • občerstvenie a nápoje počas dňa • 
ležadlá, matrace, osušky a slnečníky pri 
bazénoch a na pláži • trezor • hotelový 
aquapark 

NÁŠ NÁZOR » tento mimoriadne 
obľúbený dovolenkový rezort dáva-
me do pozornosti všetkým milov-
níkom šnorchlovania a potápania, 
a taktiež tým, ktorí dávajú prednosť 
aktívnemu prežitiu letných dní. 
Čaká na vás členitý komplex bazé-
nov s novým hotelovým aquapar-
kom, ktoré sú obklopené slnečnými 
terasami a množstvo zábavných 
a súťažných aktivít v rámci hotelo-
vých animácií. Spomenúť treba aj 
vlastný hotelový aquapark, ponú-
kajúci zábavu pre deti i dospelých. 
Alebo relaxujte pri niektorom z pool 
barov pri miešanom nápoji.

www.sunrise-resorts.com

Cenník > 434

Makadi Bay

od 462 €  | 2 dospelí + dieťa do 14 rok. od 1023 €

tyh
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POLOHA » v exkluzívnej časti Sahl 
Hasheesh priamo pri nádhernej piesočna-
tej pláži  s pozvoľným vstupom do mora 
• hlavná hotelová časť a 3 vedľajšie časti v 
prekrásnej hotelovej záhrade • 18 km južne 
od letiska v Hurghade

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hlavná budova so vstup-
nou halou a recepciou • reštaurácia s tera-
sou Al Kasr •  talianska a´la carte reštaurácia  
La Cucina • lobby bar • bary pri bazéne See 
Breeze a Jacuzzi • orientálna kaviareň Al 
Khan • Disco bar La Bonita • bankomat • ná-
kupná arkáda • 3 konferenčné miestnosti •2 
bazény • detský bazén • sauna, jacuzzi, ma-
sáže (za poplatok) • beauty centrum • wifi v 
lobby (zdarma) • služby lekára (za poplatok) 
• medzinárodné hotelové animácie • bi-
liard • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • 
boccia • požičovňa bicyklov (za poplatok) • 

vodné športy na pláži • služby potápačské-
ho centra 

UBYTOVANIE » elegantné dvojlôžko-
vé izby s 1 prístelkou • klimatizácia • trezor 
•  telefón • SAT TV •  minibar (2 fľaše vody a 
vybrané nealko nápoje 1 x za týždeň zdar-
ma) •vlastné príslušentstvo (kúpeľňa s WC a 
sušičom vlasov) •  wifi (za poplatok) • set na 
prípravu kávy a čaju •  balkón alebo terasa s 
posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • ľahké ob-
čerstvenie počas dňa • popoludní káva, 
čaj, zákusky, zmrzlina • ležadlá, slneční-
ky a plážové osušky • wifi v priestoroch 
lobby  

NÁŠ NÁZOR » ako novinku sezóny 
2018 vám predstavujeme luxusný 
5* hotelový komplex Old Palace 
Resort, ktorý ponúka všetko, na čo 
si len človek spomenie. Úžasná pláž 
s bezproblémovým prístupom ku 
krištáľovo čistým vodám Červené-
ho mora, služby na vysokej úrovni, 
skvelý animačný program, milý a 
ochotný personál  ako i mimoriadne 
chutná a pestrá strava celkom iste 
očaria všetky Vaše zmysly. Pokiaľ si za 
cieľ svojej dovolenky vyberiete práve 
tento rezort, pobyt v ňom bude jedi-
nečným a neopakovateľným zážit-
kom v exkluzívnom prostredí plnom 
pohody. 

www.oldpalaceresort.com

Cenník > 434

Old Palace Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Sahl Hasheesh
od 449 €  | 2 dospelí + dieťa do 14 rokov od 997 €

tzg
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E G Y P T
Pyramisa Beach Resort SSSSS

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » v pokojnej oblasti Sahl 
Hasheesh • 23 km od letiska v Hurghade • 
široká piesočnatá pláž priamo pri hoteli • 
plážový bar • ležadlá, matrace, slnečníky a 
osušky (zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • lobby bar •  hlavná reštaurácia • te-
matické a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
1 z nich zdarma)  • 2 bary pri bazéne • plá-
žový bar • disco • shisha bar (za poplatok) 
•  2 vonkajšie bazény • 2 detské bazény • 
malý aquapark (tobogany a šmykľavky, 6 
pre dospelých, 4 pre deti) • fitnes • sauna, ví-
rivka a masáže (za poplatok) • obchodíky • 
wifi v lobby (zdarma) ) • tenis (za poplatok) 
• stolný tenis • lukostreľba • šipky • boccia 
• plážový volejbal • plážový futbal • biliard 
(za poplatok) • široká paleta vodných špor-
tov na pláži • škola potápania (za popla-

tok) •  fitnes centrum  •  medzinárodné 
hotelové animácie • detské ihrisko

UBYTOVANIE » priestranné 2 – lôžko-
vé izby s možnosťou až 2 prísteliek • SAT 
TV • telefón • trezor • minibar (denne fľaša 
vody) • set na prípravu kávy a čaju • klima-
tizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s 
WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov vrátane nápojov v 
hlavnej reštaurácii  - jedlá miestnej, 
ako i medzinárodnej kuchyne • lokál-
ne alkoholické a nelkoholické nápoje 
• snacky a občerstvenie počas dňa vo 
vyhradených hodinách • slnečníky, le-
žadlá, plážové osušky  

NÁŠ NÁZOR » vynikajúci  hotelový 
rezort, vsadený do rozľahlej zá-
hrady plnej paliem s rozlohou cca 
120 000 m2, na lukratívnom mies-
te zálivu Sahl Hasheesh je tým 
pravým miestom, kde si oddých-
nu detskí i dospelí klienti.  Jeho 
jedinečná atmosféra, priestranné 
a moderné priestory, krásna pláž 
a komplexné hotelové služby na 
veľmi vysokej úrovni robia tento 
hotel atraktívnym pre všetkých 
milovníkov pokojnej dovolenky, 
strávenej mimo rušných miest, 
pričom do centra Sahl Hasheesh 
je to len pár krokov po pobrežnej 
promenáde. 

www.pyramisaegypt.com

Cenník > 434

Sahl Hasheesh

od 397 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rok. od 992 €

tyh
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POLOHA » cca 20 km južne od tu-
ristického strediska Hurghada • priamo 
pri vlastnej piesočnatej pláži s koralo-
vým podložím a so vstupom do mora aj 
z móla • (ležadlá, osušky a slnečníky zdar-
ma) odporúčame 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, masá-
že (za poplatok) • vonkajšie jacuzzi • fitnes • 
wifi 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 • tele-
fón • minibar (denne fľaša vody a naplnenie 
nealko nápojmi 1x týždenne) • LCD SAT TV • 
vlastné príslušentstvo (kúpeľňa s WC) • sušič 
na vlasy • wifi (za poplatok) • balkón, resp. 
terasa • výhľad na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré ra-
ňajky, 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, zmrzli-
na) • polnočné občerstvenie • ležadlá, 
osušky a slnečníky • trezor

NÁŠ NÁZOR » luxusný rezort Tro-
pitel Sahl Hasheesh má opäť svoje 
zaslúžené miesto v ponuke tohto-
ročných dovolenkových pobytov 
v tejto slnečnej destinácii. Moder-
ne zariadený interiér hotela a izieb, 
areál rezortu s exotickou záhradou 
a s bazénmi, kvalitné služby vráta-
ne pestrého výberu doplnkových 
aktivít, piesočnatá pláž so vstupom 
z móla do lagúny či k pestrofareb-
ným koralom a všetko obklopu-
júca pohodová atmosféra tohto 
čarokrásneho miesta čakajú počas 
tejto sezóny dovoleniek pri mori 
len na vás. Hotel odporúčame ná-
ročným klientom.

www.tropitelhotels.com

Cenník > 434

Tropitel  Sahl  Hasheesh SSSSSS

HOT.  KOMPLEX

Sahl Hasheesh
od 429 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rok. od 1056 €

tzh
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E G Y P T
Happy Li fe Beach Resort SSSSs

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » v udržiavanej hotelovej 
záhrade priamo pri pláži •  29 km od me-
dzinárodného letiska Marsa Alam • pláž s 
koralovým podložím priamo pri hoteli • 
vstup do mora z móla • ležadlá, slnečníky 
a osušky na pláži i pri bazéne zdarma  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

UBYTOVANIE » 2–lôžkové izby s 
možnosťou prístelky • väčšie rodinné izby 
s možnosťou 2 prísteliek (za príplatok) • 
SAT TV •   wifi (za poplatok ) • trezor • mini-
bar (denne fľaša vody na izbu) •  klimatizá-
cia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, 
sušič vlasov) • balkón alebo terasa 

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia s terasou • 2 a´la 
carte reštaurácie (za poplatok) • 3 bary •  
„shisha corner“  (za poplatok) •  2 bazény 
• detský bazén • 3 tobogany • fitnes cen-
trum •  obchodná arkáda • lekáreň • wifi 

pripojenie v lobby zdarma  • detský klub-
plážový volejbal • šipky • aerobik • stolný 
tenis • biliard  • medzinárodné hotelové 
animácie • detský klub Trixie pre deti vo 
veku 4 - 12 rokov • detské ihrisko • škola 
potápania a šnorchlovania  Lagoona Di-
vers (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých  
a chutných bufetových stolov vrátane 
nápojov v hlavnej reštaurácii  • lokálne 
nápoje (nealkoholické nápoje, miestne 
alkoholické nápoje a pivo, lokálne víno 
len v hlavnej reštaurácii počas obedov 
a večerí)  • občerstvenie vo vyhrade-
ných hodinách • slnečníky, ležadlá, plá-
žové osušky pri bazéne a na pláži  

NÁŠ NÁZOR » hotel renomovanej 
belgickej siete Three Corners - 
Happy Life Beach Resort - ponúka 
celý rad dovolenkového vyžitia 
plného zábavy a športu, ako aj 
relax a nerušený odpočinok na 
brehoch Červeného mora. Ele-
gantný a predovšetkým rozľahlý 
areál, upravená záhrada s bazén-
mi a toboganom, priestranné izby, 
all inclusive služby, pestrý výber 
doplnkových aktivít, nádher-
né, vždy príjemne teplé more a 
pohodová atmosféra, iste oslovia 
všetky vekové kategórie klientov, 
nevynímajúc rodiny s deťmi a mi-
lovníkov šnorchlovania.

www.threecorners.com

Cenník > 435

Marsa Alam

od 319 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 990 €

tyh
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POLOHA » v udržiavanej hotelovej zá-
hrade •  8 km od letiska Marsa Alam • pie-
sočnatá pláž s koralovým podložím • vstup 
do mora z móla • ležadlá, slnečníky a plážo-
vé osušky (zdarma)   

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

UBYTOVANIE » 2 – lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky • rodinné izby (za 
príplatok) • SAT TV • telefón • wifi (za popla-
tok) •  trezor • minibar (za poplatok) • kli-
matizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
s WC, sušič vlasov) • balkón alebo terasa 

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a lobby barom  • hlavná reštaurácia • 
a´la carte reštaurácia (za poplatok) • 4 bary 
• 2 bazény • detský bazén • fitnes centrum 
• masáže, sauna, vírivka  (za poplatok) •  
nákupná arkáda • wifi pripojenie v lob-
by zdarma • detský klub pre deti vo veku 
4 - 12 rokov • aquapark  so šmykľavkami 

a toboganmi pre deti • plážový volejbal • 
šipky • vodné pólo • aerobik • stolný tenis • 
biliard  (za poplatok) • medzinárodné pes-
tré hotelové animácie pre deti i dospe-
lých • detský klub Trixie pre deti vo veku 4 
- 12 rokov • škola potápania a šnorchlova-
nia (za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov vrátane nápojov v 
hlavnej hotelovej reštaurácii • nealko-
holické a alkoholické nápoje miest-
nej výroby - víno, pivo, koktejly, teplé 
nápoje • snacky a občerstvenie počas 
dňa v hotelom vyhradených hodinách 
• slnečníky, ležadlá, plážové osušky  

NÁŠ NÁZOR » či už máte v pláne 
objavovať krásu podmorského 
sveta Červeného mora, užívať si 
dosýtosti zábavu v aquaparku 
alebo lúče horúceho egyptské-
ho slnka v subtropickej záhrade 
pri bazénoch či na pláži hotela  
Sea Beach Resort je tým pravým 
miestom pre všetkých, od naj-
menších až po tých najstarších.  
Nie nadarmo je tento obľúbe-
ný hotel  nositeľom ocenení od 
mnohých významných cestova-
teľských portálov. Zárukou skvelej 
dovolenky vám bude jeho prísluš-
nosť k známej a prestížnej hotelo-
vej sieti Three Corners.

www.threecorners.com

Cenník > 435

Sea Beach Resort SSSSS

HOT.  KOMPLEX

Marsa Alam
od 338 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od  775 €

tzh
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E G Y P T
Fayrouz Plaza Beach Resort SSSSS

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » priamo pri súkromnej piesoč-
natej pláži s koralovým útesom v oblasti 
Port Ghalib • v prekrásnej hotelovej záhra-
de •  6 km od letiska Marsa Alam • vstup do 
mora aj  z móla • ležadlá, slnečníky i plážové 
osušky zdarma • sprchy a toalety na pláži 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hlavná budova a hotelové 
vilky v priestrannej záhrade • vstupná hala 
s recepciou a posedením • 5 barov •  hlav-
ná reštaurácia  • plážová reštaurácia  •  3 a´la 
carte reštaurácie (za poplatok) • 2 bazény • 
1 detský bazén • vonkajšia vírivka • banko-
mat • služby práčovne  (za poplatok) • spa 
centrum, sauna, parný kúpeľ, masáže (za 
poplatok) • salón krásy a kaderníctvo (za po-
platok) • konferenčná miestnosť • niekoľko 
obchodíkov • lekár • lekáreň • wifi v lobby 
bare a  Peanuts bare (zdarma) • fitnes cen-
trum • šipky • boccia • stolný tenis • volejbal 

• vodné športy na pláži • animačný program 
• detský klub • detské ihrisko •  jazda na ko-
ňoch a  ťavách (za poplatok) • škola potápa-
nia a šnorchlovania (za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2 – lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • rodinné izby (2 miest-
nosti oddelené posuvnými dverami -za 
príplatok) •  SAT TV •  telefón •  trezor • mi-
nibar (za poplatok) •  klimatizácia • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) •  
balkón alebo terasa s posedením  

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bufetu vrátane 
nápov • lokálne nealko- a alkoholické 
nápoje • káva, čaj, koláčiky a snacky a 
občerstvenie počas dňa • slnečníky, le-
žadlá, plážové osušky pri bazéne a na 
pláži zdarma 

NÁŠ NÁZOR » vyhľadávaný a oce-
ňovaný rezort hotelovej siete Three 
Corners, ležiaci len na skok od sve-
toznámeho prístavu Port Ghalib, 
Vám ponúkne očarujúci výhľad 
na Červené more. Jedinečnosťou 
je jeho poloha neďaleko zálivu Mu-
barak, ku ktorému sa dostanete po 
pár minútach chôdze, s výskytom 
morských korytnačiek a vzácneho 
dugonga.  V kombinácii s komfor-
tom rezortu, športovým vyžitím, 
perfektnými možnosťami pre po-
tápanie, chutnou a pestrou stravou 
a šikovnými animátormi, prežijete 
krásnu dovolenku pod egyptským 
slnkom.

www.threecorners.com

Cenník > 435

Marsa Alam

od 468 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rok. od 1035 €

tyh
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POLOHA » v pokojnej oblasti v hote-
lovej záhrade •  cca 300 m od známej plá-
že zálivu Abu Dabbab • 30 km od letiska 
Marsa Alam • hotelová piesočnatá pláž s 
koralovým podložím cca 300 m od hotela 
(od bazéna premáva na pláž hotelový vlá-
čik) • ležadlá, slnečníky a osušky (zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • lobby bar 24 hod • hlavná reštaurá-
cia • 3 a´la carte reštaurácie (za poplatok) 
• beduínska kaviareň (za poplatok) • bar 
pri bazéne • plážový bar • 4 bazény • det-
ský bazén • zmenáreň • bankomat • služby 
práčovne  (za poplatok) • fitnes • masá-
že (za poplatok) • salón krásy a kaderníc-
tvo (za poplatok) • nákupná arkáda • wifi 
pripojenie • biliard •  stolný tenis • plážový 
volejbal • aerobik • hotelové animácie • 
detský klub • detské ihrisko • škola potá-

pania a šnorchlovania (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2 – lôžkové izby 
s 1prístelkou • väčšie rodinné izby (za 
príplatok) • SAT TV • telefón • rádio • pri-
pojenie na internet (za poplatok) • trezor 
• minibar (za poplatok) • set na prípravu 
kávy a čaju • klimatizácia • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa s WC, sušič vlasov) • bal-
kón alebo terasa s posedením  

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bufetu • det-
ské menu• lokálne nealko- a alkoho-
lické nápoje • snacky a občerstvenie 
počas dňa • plážový bar • bar pri bazé-
ne • polnočné občerstvenie • zmrzli-
na • slnečníky, ležadlá, plážové osušky 
pri bazéne a na pláži • hotelový vláčik 
na pláž   

NÁŠ NÁZOR » luxusný all inclusi-
ve resort známej hotelovej siete 
Hilton si vás získa vysokým štan-
dardom služieb ako aj vysoko pro-
fesionálnym prístupom personálu. 
Tento skvelý hotel odporúčame 
rodinám s deťmi, ale i nadšencom  
šnorchlovania,  ktorí môžu obja-
vovať nedotknuté koralové útesy 
i krásne, piesočnaté pláže zálivu 
Abu Dabab, pozorovať úžasný 
podmorský svet i s tzv. morskými 
kravami  „dugong“ či morskými 
korytnačkami a nespočetným 
množstvom koralov, rýb a ďalších 
morských živočíchov najrôznejších 
tvarov i farieb ;)

www.hilton.com

Cenník > 435

Hilton Marsa Alam Nubian Resort SSSSS

HOT.  KOMPLEX

Marsa Alam
od 462 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rok. od 1035 €

tzh



ABU DHABI

Ras Al Khaimah

Dubaj

338
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

 rozloha 83 600 km²

 počet obyvateľov 9,346 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“.
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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

Spojené arabské emiráty sú turistickou oázou v púšti. Je to snáď jediná 
krajina na svete, ktorej minulosť nie je opradená tajomstvami. Už 

len prílet do „SAE“ je zážitkom, najmä ak lietadlo zosadá v noci. Pred 
dosiahnutím pristávacej dráhy sa vznáša nad osvetlenými mrakodrapmi. 

Človek má pocit, ako keby tu slnko nikdy nezapadalo. 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 udržiavaných 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 teraz z obchodu, 

dáva netušené možnosti na budovanie turistického ruchu. Teplé more 
a prirodzená pohostinnosť miestneho obyvateľstva pozývajú na návštevu 

tejto zatiaľ nie úplne objavenej krajiny.

Abu Dhabi
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S A E

POLOHA » unikátny hotelový areál za-
sadený do udržiavanej záhrady • priamo 
na 800 m dlhej súkromnej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora • 2 
km od nákupného centra Al Hamra Mall 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostáva z centrálnej recepcie a priľahlých 
blokov • hlavná reštaurácia Oasis • Co-
conat Grove beach bar, kde sa podáva-
jú alkoholické a nealkoholické nápoje • 
Cabana bar • Waikiki pool bar • Al Nakhe-
el Coffe shop s kaviarňou (za poplatok) • 
Zula bar s biliardom (za poplatok) • 3 von-
kajšie bazény, z toho jeden so šmykľavka-
mi • detský bazén • fitness • hotelové Spa 
centrum a salón krásy (za poplatok) • ob-
chodíky • tenisové kurty • detské ihrisko • 
areobik • plážový volejbal • vodné športy 
na pláži (za poplatok) • hotelové animácie  

UBYTOVANIE » štýlové 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 až 2 prísteliek v izbách typu 
standard chalet  v novozrekonštruovanom 
bloku hotelového areálu • SAT TV • klima-
tizácia • trezor (zdarma) • kúpeľňa s prís-
lušenstvom • sušič na vlasy • balkón, resp. 
terasa • možnosť prípravy kávy a čaju na 
izbe • minibar (vybrané položky zdarma) • 
wifi na izbe (zdarma) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • lokálne alkoholické, miešané 
a nealkoholické nápoje v baroch hote-
la vo vybraných hodinách • v pool bare 
popoludňajšie snacky (pizza, burgery, 
šaláty,..) • káva, čaj a koláče vo vyhrade-
nom čase v areáli hotela • nočný snack • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
zdarma 

NÁŠ NÁZOR » fantastický areál hotela, 
našej novinky 2018, si vás zaručene 
získa hneď pri prvom kontakte s ním. 
Prijmite naše pozvanie a vychut-
najte si plnými dúškami letné lúče 
na prekrásnej 800 metrov dlhej pláži.  
Nechajte sa rozmaznávať kvalitnými 
službami all inclusive, kulinárskymi 
špecialitami hotela, či štýlovo zariade-
nými izbami. Nechajte sa vtiahnuť do 
letnej atmosféry tohto prekrásneho 
hotelového komplexu a my vám za-
ručujeme, že tu prežijete nazabudnu-
teľnú dovolenku. V blízkosti hotela sa 
nachádza Al Hamra Mall a dovolenku 
si môžete spestriť nakupovaním. Do-
volenka v hotelovom resorte Smartli-
ne Beach Resort vás očarí.

www.smartlinehotels.com

Cenník > 436

Smart l ine Beach Resort  SSSSS

HOTEL

Ras Al Khaimah

od 728€ | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1.654 €

tuh
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POLOHA » luxusný komplex v  le-
tovisku Abu Dhabi pri 11 km dl-
hej piesočnatej pláži (vstup na  pláž 
hotelovým podchodom) • vzdialený od me-
dzinárodného letiska v  Dubaji 90 min • 
v  blízkosti  nákupné možnosti a  atrakcie

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 lo-
unge Vienna Plaza • detský bazén • 2 bazény 
• miniklub • ležadlá a slnečníky na pláži i pri 
bazéne zdarma • wifi v  priestoroch lobby 
zdarma • fitness centrum • miniklub • plážo-
vý volejbal • boccia • Spa centrum (za popla-
tok) •  ihrisko • aerobik • tenisový kurt • šípky • 
stolný tenis • biliard • golfové ihrisko (za po-

platok) • privátny Hiltonnia Beach Club 

UBYTOVANIE » 2 - lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa 
s  príslušenstvom • sušič na  vlasy • župan 
• LCD TV • možnosť prípravy kávy a  čaju 
na izbe • trezor • minibar (za poplatok) • mož-
nosť izieb s  výhľadom na  more (za  prípla-
tok) • wifi pripojenie na  izbe (za  poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych sto-
lov vrátane nápojov • snacky • káva, čaj, 
minerálka, nealkoholické nápoje, džú-
sy, alkoholické nápoje miestnej výro-
by, víno, pivo, gin, vodka, rum, whisky 
• detský miniklub • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži • využívanie bazé-
nov a tobogánov v Hiltonnia Beach Clu-
be zdarma

NÁŠ NÁZOR » exkluzívny 5* hotel, 
zaradený do prestížnej siete hote-
lov Hilton, sa nachádza na krásnej 
bielej pláži, dlhej až 11 km. Elegantné 
priestory hotela, luxusné zariadené 
izby a chutná kuchyňa sú zárukou 
jedinečnej dovolenky. Táto atraktívna 
dovolenková ponuka predstavuje 
kombináciu nádherného prostredia 
a vynikajúcich služieb. Môžete zájsť 
na nákupy do nákupného centra, kto-
ré je vzdialené 15 minút peši alebo si 
ísť pozrieť najluxusnejší hotel Emirates 
Palace. Hotel odporúčame tým, ktorí 
majú radi luxus v pravom slova zmys-
le a vedia oceniť skvelé služby, vynika-
júce jedlo, luxusné izby, kde sa budete 
cítiť ako skutoční králi a kráľovné.  

www.hilton.com

Cenník > 437

Hi l ton Abu Dhabi  SSSSSS

HOTEL

Abu Dhabi
od 918€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 16 rokov od 1.935 €

tug
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od 787 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1.772 €

Hilton Double Tree Marjan Island SSSSSS

HOTEL

POLOHA » luxusný hotelový komplex 
sa nachádza na  nádhernej 650 m dlhej 
pieskovej pláži v  letovisku Ras Al Khai-
mah • vzdialený od  medzinárodného le-
tiska v Dubaji cca 50 minút • neďaleko sa 
nachádza 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 
zaujímavou výzdobou v  štýle čokoládo-
vých koláčikov cookies s  jedinečnou re-
ceptúrou, ktoré dostanete na  privítanie • 
hotel pozostáva z hlavnej budovy a priľah-
lých krásnych viliek • priestranná vstupná 
hala s recepciou v hlavnej budove • jedno 
z najlepších Spa v celých emirátoch - 7 lie-
čebných a oddychových miestností, sauna, 
parné sauny, whirpool, masáže • 24-hodi-

nové fitness centrum s  najmodernejším 
zariadením • 7 reštaurácií a  barov: hlavná 
reštaurácia Al Marjan, kde sa podáva vy-
nikajúca svetová kuchyňa a  lokálne špe-
ciality, Sho Fee lounge - bar s  arabskými 
snackmi a shishou, Lobby Lounge - kde sa 
servírujú snacky, káva, čaj a  nápoje, Bras-
serie - európska kuchyňa excelentnej kva-
lity, Vespa ristorante - štýlová talianska 
reštaurácia s  prvotriednymi receptami, 
The Anchore Pub - skvelé miesto na  re-
laxáciu, kde si vychutnáte kvalitné vína 
a dobré jedlo, Boardwalk - pool bar - ide-
álne miesto pre občerstvenie s  čerstvými 
džúsmi a nealkoholickými koktailami • her-
ňa • 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 • wifi v priestoroch lobby zdarma

NÁŠ NÁZOR » honosný päťhviezdičko-
vý hotel, zaradený do elitnej siete ho-
telov Hilton, sa nachádza na prekrásnej 
slnkom zaliatej bielej pláži, dlhej 650 m. 
Budete očarení jeho luxusom. Elegant-
né priestory hotela, honosne zariadené 
izby a rozľahlý bazénový areál s kva-
litnými službami a chutnou medziná-
rodnou kuchyňou tvoria malú oázu 
na ostrove Marjan Island v letovisku Ras 
Al Khaimah. Táto mimoriadne atraktív-
na dovolenková ponuka predstavuje 
kombináciu nádherného prostredia 
a vynikajúcich služieb. Tým je tento ho-
tel predurčený splniť očakávania aj tých 
najnáročnejších klientov. Môžete zájsť 
na nákupy do centier Al Hamra Mall 
a All Hamra Village , ktoré sa nachádza-
jú v pešej vzdialenosti od hotela.

www.hitlon.com

Cenník > 437

Ras Al Khaimah
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UBYTOVANIE » elegantne zariadené 2 
– lôžkové luxusné izby s  možnosťou 1- 2 
prísteliek • wifi pripojenie (za poplatok) • kli-
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

ALL INCLUSIVE » skoré aj neskoré 
raňajky, obedy a večere formou boha-
tých švédskych stolov vrátane nápojov 
• pestré občerstvenie počas dňa • káva, 
čaj, čokoláda, voda, nealkoholické ná-
poje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje 
miestnej výroby, víno, koktaily • hote-
lové animačné programy pre deti i do-
spelých • detský miniklub • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži zdarma

tyh



Dovolenka - jednoduché slovo, za ktorým sa skrývajú najkrajšie a naj-
vzácnejšie dni v roku. Tešíme sa na ňu, prežívame ju na nových alebo už 
obľúbených miestach, leňošením či aktívne, s priateľmi alebo rodinou. 
No a práve pre tých z vás, ktorí na dovolenke neobsedia, alebo nevydr-
žia celé dni ležať na pláži a chcú urobiť aj niečo pre svoje zdravie a pri-
tom zároveň prežiť príjemné chvíle v kruhu podobne aktívnych dovo-
lenkárov, sú pripravené tieto programy (podrobné informácie a ceny sú 
k dispozícii v CK). Pozývame vás na pobyty vlastnou dopravou na Istriu 
do slovinských letovísk Portorož a Izola, ako i kúpeľov Moravské Topli-

ce. Pre lyžiarov sme pripravili pobyt a špičkovú lyžovačku na ľadovci v 
rakúskom Kaprune. A to všetko v najvyhľadávanejších termínoch po-
čas štátnych sviatkov. Pre milovníkov turistiky sme úspešne v roku 2017 
ako novinku uviedli pešiu túru Camino de Santiago po Svätojakubskej 
pútnickej ceste do španielskeho mesta Santiago de Compostela. A na-
pokon, nielen pre fanúšikov Talianska, máme lahôdku - kombináciu le-
ňošenia pri mori a objavovania nádherných pamiatok Ríma a Florencie.   
 
Vyberte si a teda nech sa vám nelení ...

A K T Í V N A  D O V O L E N K A
344

Veľká noc pri mori a cvičenie s Luciou Medekovou
30.3. - 2.4. 2018  Portorož - Slovinsko

hotel 3* – od 219 €, hotel 4* – od 249 €, hotel 5* – od 299 € s polpenziou 
V cene je zahrnuté » 3 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), celodenný vstup do wellness  
s vyhrievanými bazénmi s morskou vodou, detské šmykľavky a tobogán.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, cvičenia s Luciou Medekovou         
2 x denne (poplatok 70 € za pobyt), poistenie. 

Jarná lyžovačka na ľadovci + relax v Spa 
27.4. - 1.5. 2018  Kaprun - Rakúsko

hotel 4* – od 229 € s raňajkami
V cene je zahrnuté » 4 x ubytovanie s raňajkami, 1 x večerná opekačka.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 2 €/os./noc, doprava, skipass vrátane lanoviek na ľadovec 
cca 37 €/os./deň, vstup do vodného, bazénového a saunového sveta TAUERN SPA v Zell am See - 
Kaprun (www.tauernspakaprun.com) cca 21 €/os./3 hod., poistenie.

Máj v kúpeľoch so športom (tenis, minifutbal) a zábavou
5.5. - 8.5. 2018  Moravske Toplice - Slovinsko

apartmány 3* (max. 2 + 1 os.) – od 169 € s polpenziou, hotel 4* – od 249 € s polpenziou  
V cene je zahrnuté » 3 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), voľný vstup do celého komplexu 
SPA Terme 3000 (22 vnútorných a vonkajších bazénov s termálnou a minerálnou vodou, vodný park        
s tobogánmi a šmykľavkami, vonkajší adrenalínový vodný park a šmykľavka Kamikadze z výšky 22 m).  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,27 €/os./noc ,doprava, účasť na športových súťažiach  
(tenis cca 25 €/os., minifutbal) a ďalších športových aktivitách (bicykle, golf ), poistenie.

Letné prázdniny a relaxačno - ozdravný pobyt pri mori
29.6. - 3.7. 2018  Izola - Slovinsko

hotel 3* – od 249 € s polpenziou, hotel 4* – od 289 € s polpenziou 
V cene je zahrnuté » 4 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), vstup do hotelového bazéna,          
wifi, parkovanie.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, účasť na športových aktivitách                          
(tenis, cvičenia), poistenie. 
Možnosť predĺženia pobytu o ľubovoľný počet nocí v závislosti od obsadenosti hotela.

Mediterano Cup - tenisový turnaj, cvičenie jogy s Fredym Ayisim 
a plávanie detičiek s inštruktorkami plávania
4.7. - 8.7. 2018  Portorož - Slovinsko

hotel 3* – od 259 €, hotel 4* – od  299 €, hotel 5* – od 399 € s polpenziou 
V cene je zahrnuté » 4 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), celodenný vstup do SPA – vyhrieva-
né bazény s morskou vodou, vírivky, detské šmykľavky a tobogán.  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, účasť na športových aktivitách, poistenie.

Jadran Cup -  fitness s Luciou Medekovou,  
beachvolejbalový a tenisový turnaj
28.8. - 1.9. 2018  Portorož - Slovinsko

hotel 3* – od 259 €, hotel 4* – od 299 €, hotel 5* – od 399 € s polpenziou 
V cene je zahrnuté » 4 x ubytovanie s polpenziou (švédske stoly), celodenný vstup do SPA – vyhrieva-
né bazény s morskou vodou, vírivky, detské šmykľavky a tobogán  
V cene nie je zahrnuté » pobytová taxa 1,30 €/os./noc, doprava, účasť na športových aktivitách, poistenie. 



Camino de Santiago  - pešia túra

Rím -  leto s  výletmi

Termíny a ceny 8-dňových leteckých  
zájazdov Camino de Santiago

Kód zájazdu 9031 9032 9033

Dátum odletu 16.06. 01.09. 10.11.

Dátum príletu 23.06. 08.09. 17.11.

Počet nocí 7 7 7

Cena na osobu 800 800 800

1. DEŇ » odlet z Viedne do Santiaga de 
Compostela, transfer do mestečka Sarria (cca 
110 km), ubytovanie, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, začiatok putovania po 
„francúzskej“ trase Svätojakubskej cesty kon-
čiacej v Santiago de Compostela. Dnes vás 
čaká úsek dlhý 21 km zo Sarrie do dedinky 
Portomarin, ubytovanie, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, dnešná trasa (24 km) vedie cez 
dediny Gonzar, Castromayor, Portos a Valos do 
Palas de Rei. Ubytovanie, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, dnes prejdete celkom asi 28 
km a vstúpite do provincie La Coruňa cez San 
Xulián, Coto a Melide (kde môžete ochutnať naj-
lepšie chobotnice na galícijský spôsob). Tu sa tiež 
pripája „severná“ cesta do Santiaga z Ovieda, tak-
že vám možno pribudne spoločnosť ďalších ces-
tovateľov. Pokračujete cez Carballal a Raido do 
Arzúa, ubytovanie, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, dnešný úsek (20 km) absolvu-
jete cez Las Barrosa, Calle, Brea a Santa Irene do A 

1. DEŇ » odlet do Ríma, transfer autobusom 
do hotela na pobreží Mare di Roma (oblasť San-
ta Severa), ktoré obľubujú  najmä Rimania, kedže  
vzdialenosť od Ríma je len niekoľko desiatok ki-
lometrov. Rímske pláže tvorí takmer 70 km dlhý  
pás pobrežia, kde nájdete perfektný plážový ser-
vis a služby. Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, pobyt pri mori, večera a nocľah.

3. DEŇ » raňajky, celodenný výlet autobusom 
do Ríma s miestnym sprievodcom. Prehliadku 
mesta začneme vo Vatikáne, kde vás nadchne 
majestátna pápežská Bazilika sv. Petra, posta-
vená nad apoštolovým hrobom. Bazilika je spo-
ločne so Svätopeterským námestím nádhernou 
ukážkou tvorivosti a geniality talianskeho archi-
tekta Berniniho. Krátkou prechádzkou sa do-
staneme k Anjelskému hradu, monumentálnej 
kruhovej stavbe postavenej cisárom Hadriánom 
v rokoch 130 - 139 ako mauzóleum. V stredoveku 
slúžil hrad ako kasárne a väznica, kde bol väzne-
ný aj Giordano Bruno. Prejdeme k mostu Ponte 

Rua, kde vás čaká ubytovanie, večera a nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, dnes prichádza váš veľký deň, 
absolvujete posledný úsek cesty (19 km), kto-
rý začnete prechodom dedinkami Burgo, Arca, 
Amenal a San Paio až do Lavacolla (dedinka, kde 
sa pútnici pred stáročiami umývali a prezlieka-
li do čistých šiat pred vstupom do Santiaga). Vy 
však budete pokračovať cez Villamalor, San Mar-
cos do Monte de Gozo (Hora šťastia), odkiaľ už 
uvidíte zvonicu Katedrály sv. Jakuba v Santiago 
de Compostela, kde vaša cesta končí. Ubytova-
nie, večera a nocľah v hoteli.
7. DEŇ » raňajky, máte voľný deň určený 
na individuálnu prehliadku mesta. Prezrite si 
krásnu Katedrálu vrátane hrobu sv. Jakuba a 
ďalšie významné pamätihodnosti v centre, 
navštívte miestne trhovisko, ochutnajte ty-
pické víno Ribeiro v miestnej reštaurácii. Ve-
čera a nocľah v hoteli. 
8. DEŇ » raňajky, transfer na letisko, odlet zo 
Santiago de Compostela  do Viedne.  

Sant´Angelo s nádhernými Berniniho sochami 
anjelov, ktorí nesú symboly Kristovo utrpenia. 
Navštívime najznámejšie pamiatky antického 
Ríma Koloseum (dokončené v roku 80 ako sym-
bol moci rímskych cisárov) a Forum Romanum 
(námestie s antickými stavbami ohraničené pa-
horkami Kapitol a Palatin). Po prehliadkach vás 
príjemne naladí ochutnávka lahodného vína a 
osvieži zmrzlina v miestnej gelaterii. Návrat auto-
busom do hotela, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, pobyt pri mori, večera, nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, výlet autobusom do najkraj-
šieho múzea pod holým nebom – Florencie. 
Prezriete si jedinečné architektonické skvosty 
na Piazza Duomo, a to najmä Katedrálu San-
ta Maria del Fiore, Baptistérium sv. Jána, 
Giottovu zvonicu, Kryptu sv. Reparaty a v 
prípade možnosti a dobrej kondície aj kupolu 
Katedrály (463 schodov). Na vychutnanie ča-
rovnej toskánskej atmosféry bude v centre in-
dividuálne voľno. Návrat autobusom do hotela 

V CENE JE ZAHRNUTÉ » 

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Santia-
go de Compostela a späť (s prestupom).
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC), z toho 5 x v jedno-
duchých 1*/2* hoteloch resp. hosteloch a 
penziónoch po trase Camino a 2 x v 3* hoteli v 
Santiago de Compostela.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky a 
večere).
OSTATNÉ » transfer z letiska Santiago de Com-
postela na ubytovanie (1.deň) a na letisko (8.deň), 
doprava denne z trasy Camino na ubytovanie a 
späť, denne preprava batožiny (1 ks do 20 kg/os.) 
do ďalšieho miesta ubytovania, služby sloven-
ského sprievodcu CK, program podľa popisu bez 
vstupov, detailný itinerár, certifikát o absolvovaní 
trasy Camino, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 170 €,  
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwe-
chat a späť 20 €/os.

na pobreží, večera a nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, v závislosti od letových ča-
sov uvoľnenie izieb, transfer na letisko, odlet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Rím a späť.
UBYTOVANIE » 5 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v oblasti 
Mare di Roma (konkrétny hotel bude špecifikova-
ný pri kúpe zájazdu - lokalita Santa Severa).
STRAVOVANIE » 5 x polpenzia (raňajky a ve-
čere bez nápojov).
OSTATNÉ » transfery autobusom podľa 
programu, prehliadky Ríma a Florencie so slo-
vensky/česky hovoriacim miestnym sprievod-
com, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os., City tax v 
oblasti Mare di Roma 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 150 €,  Balíček 
vstupov 50 €/os., transfer z Bratislavy na letis-
ko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 6-dňových leteckých  
zájazdov Rím - leto s výletmi

Kód zájazdu 9041 9042

Dátum odletu 04.07. 29.08.

Dátum príletu 09.07. 03.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 620 620
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Paríž

Istanbul

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  
zájazdov Istanbul

Kód zájazdu 9181 9182

Dátum odletu 27.04. 28.09.

Dátum príletu 30.04. 01.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 380 380

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  
zájazdov Paríž

Kód zájazdu 9101 9102

Dátum odletu 01.06. 05.10.

Dátum príletu 04.06. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 370 370

1. DEŇ » odlet do Paríža, transfer autobusom 
do hotela. Pešiu prehliadku pamätihodnos-
tí centra mesta začnete výstupom na Eiffelo-
vu vežu (výťahom sa môžete dostať až na vrchol 
veže), odkiaľ budete mať úchvatný výhľad 
na Champs – Elysées, Víťazný oblúk, 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,  popoludní  návšteva galérie a múzea 
Louvre. Louvre je jedno z najväčších múzeí sve-
ta s unikátnymi zbierkami umenia a historických 
artefaktov. Múzeum je umiestnené v budove po-
stavenej koncom 12. storočia ako obranná pev-
nosť. Voľný program, návrat do hotela a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, pešia prehliadka mes-
ta: Námestie Republiky, Opera Bastille, Ná-

1. DEŇ » odlet z Viedne resp. Košíc do Is-
tanbulu – najväčšieho tureckého mesta, 
ktoré spája Európu a Áziu. Transfer autobu-
som z letiska do centra mesta, ubytovanie 
v hoteli, večera, krátka večerná vychádzka 
po centre Istanbulu, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenná prehliad-
ka najvýznamnejších pamiatok Istanbulu 
s miestnym sprievodcom (Modrá mešita so 
6 minaretmi, Hipodrom, Egyptský obelisk). 
Uchváti Vás návšteva byzantského chrámu 
Aghia Sophia (Chrám Svätej Múdrosti). Veľ-
mi atraktívnou je aj plavba loďou z Európy 
do Ázie cez Bosporskú úžinu. Na najvyššom 
bode Istanbulu (Camlica) ochutnáte šálku 
pravého tureckého čaju. Návrat cez Bospo-
rus Bridge späť do hotela v európskej časti 
mesta. Večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, pokračovanie prehliad-
ky mesta s miestnym sprievodcom (sultán-
sky palácový komplex Topkapi, rozsiahla 

mestie Svornosti, Montparnasse,  Latinská 
štvrť, Bazilika Notre Dame, moderné centrum 
G. Pompidou, uličky umelcov na Montmar-
tre s bazilikou Sacre Coeur, námestie Place 
du Tertre a Pigalle so svetoznámym kabare-
tom Moulin Rouge. Možnosť večernej plavby 
po Seine, návrat do hotela a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, prehliadka centra mesta: rad-
nica, najstarší most Pont Neuf,  väznica Concier-
gerie s celou Márie Antoinetty. Popoludní voľný 
program, možnosť návštevy Invalidovne s pek-
ným Vojenským múzeom (hrobka Napoleona I.). 
Návrat do hotela pre batožinu a odchod autobu-
som na letisko, odlet do Viedne. 

POZNÁMKA » Prehliadky v rámci programu sú 
peši, alebo mestskou dopravou za poplatok.  

podzemná vodná nádrž Yerebatanská cis-
terna). Popoludní panoramatická jazda po-
pri Zlatom rohu so zastávkou pri akvadukte 
rímskeho cisára Valensa. Návštívite múze-
um v bývalom kláštore Chora s najkrajší-
mi  byzantskými mozaikami na svete a palác 
Dolmabahce, ktorý očarí každého jedineč-
nými klenotmi. Návrat autobusom do hote-
la, večera. Možnosť individuálnej prehliadky 
nočného Istanbulu, nocľah.
4. DEŇ » raňajky, návšteva Veľkého bazára 
a Egyptského bazára (ručne tkané koberce, ko-
žené výrobky, šperky, hodváb, cukrovinky a ko-
renie, suveníry). Transfer autobusom na letisko, 
odlet z Istanbulu  do Viedne, resp. do Košíc. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Istanbul 
a späť resp. Košice - Istanbul a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným 

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA »  Viedeň - Paríž a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom 
centre Paríža.
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raňajky. 
OSTATNÉ » transfer autobusom v Paríži letisko - 
hotel a späť, služby sprievodcu CK, program pod-
ľa popisu bez vstupov a lístkov na metro, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 145 €/os., 
City tax v hoteloch v Paríži 2 €/os. a noc.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 150 €, 
vstupy cca 35 €/os., večerná plavba po Se-
ine 14 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
UPOZORNENIE » vo všetkých termínoch 
je možnosť individuálnej návštevy Disney-
landu, prípadne zábavného parku Asterix.

príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
v širšom centre Istanbulu.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky 
a večere).
OSTATNÉ » transfer z letiska v Istanbule 
do hotela a späť, doprava po Istanbule pod-
ľa programu klimatizovaným autokarom, 
prehliadky s miestnym tureckým sprievod-
com, služby slovenského sprievodcu CK  po-
čas celého zájazdu, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 145 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 90 €, Balíček 
vstupov 50 €/os., transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os. 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA » v tomto type 
zájazdu DE LUXE poskytujeme klientom ma-
ximálny komfort,  presuny po Istanbule sú 
autokarom, v cene je polpenzia a prehliadky 
počas 2. a 3. dňa sprevádza okrem sloven-
ského aj miestny sprievodca.

ULTRA SKORÝ NÁKUP zľava 5%: pri kúpe zájazdu do  28. 02. 2018. 
Zľava platí na vybrané zájazdy, vzťahuje sa len na základnú cenu zájazdu.
KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE: Pre poznávacie a pútnické zájazdy 
odporúčame komplexné cestovné poistenie KOMFORT (2,70 €/os./deň) 
alebo PLUS (3,70 €/os./deň) vrátane poistenia stornopoplatkov, servis-
ných a asistenčných služieb (bližšie info str. 449 a v pobočkách CK)
UPOZORNENIE: Zmena programu zájazdu v prípade zmien časov letov, 
nepriaznivého počasia, nezjazdnosti niektorých ciest, ako i zmena pora-
dia dní programu podľa aktuálnej situácie, sú vyhradené.

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

Ponúkame 3 úrovne zájazdov, ktoré sa líšia rozsahom služieb.



Izrael  a  Mŕtve more

Izrael  a  Petra

Termíny a ceny 8-dňových leteckých  
zájazdov Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 06.05. 09.11.

Dátum príletu 13.05. 16.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 720 720

Termíny a ceny 8-dňových leteckých  
zájazdov Izrael a Petra

Kód zájazdu 9401 9402 9403

Dátum odletu 01.03. 29.04. 02.11.

Dátum príletu 08.03. 06.05. 09.11.

Počet nocí 7 7 7

Cena na osobu 760 790 790

1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu. Transfer 
autobusom do oblasti Galilea na severe Izraela, 
ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, prehliadka rímskeho amfi-
teátra v Beit Shean, cesta údolím rieky Jordán 
ku Genezaretskému jazeru a na Golanské výši-
ny, prehliadka starej sýrskej pevnosti pri meste 
Katsrin. Návšteva vinárstva a kibucu na Golan-
ských výšinách, pokračovanie do Kafarnaumu 
a Tabghy. Cesta cez Tiberias ku miestu krstu 
Yardenit, návrat do hotela, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, prehliadka Nazareta a 
Baziliky Zvestovania, pokračovanie popri 
dedinkách Drúzov ku hore Carmel a do prí-
stavného mesta Haifa. Panoramatická pre-
hliadka prístavu a výhľad na záhrady Báhai, 
staroveké prístavné mesto Acre, návrat cez 
horu Tabor do hotela, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, návšteva prírodného parku 
Gan Hashlosha (prírodné pramene) a presun 
údolím rieky Jordán do Jericha (najstaršie mesto 

1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu.
2. DEŇ » prílet do Tel Avivu krátko po pol-
noci, transfer do Betlehema, ubytovanie 
a nocľah. Po neskorých raňajkách prehliad-
ka Betlehema (Bazilika narodenia Ježiša Kris-
ta, 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 týčiacej sa 
nad Mŕtvym morom ako symbol hrdinské-
ho odporu Židov proti Rimanom (výstup 
lanovkou), prehliadka továrne na výrobu 
svetoznámej kozmetiky Ahava s možnosťou 
nákupu, krátka zastávka v letovisku Eilat pri 

sveta), zastávka na kúpanie v Mŕtvom mori a 
transfer cez Judejskú púšť do hotela v Betlehe-
me, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Jeru-
zalema – Olivová hora, Getsemanská záhrada, 
Chrám národov. Prehliadka starého mesta (vrch 
Sion, arménska a židovská štvrť), Múr nárekov, Via 
Dolorosa – Krížová cesta a Bazilika Božieho hro-
bu. Návrat do hotela, večera a nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, panoramatická prehliadka no-
vého Jeruzalemu (Knesset a Menora), návšteva 
Yad Vashem (pamätník holokaustu), Izraelské-
ho múzea a miesta kde sú uchované zvitky od 
Mŕtveho mora, model druhého jeruzalemského 
chrámu. Odchod do Betlehema, návšteva Bazili-
ky Narodenia Ježiša Krista a Polí pastierov, návrat 
do hotela, večera a nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, výlet do Qumranu (nálezisko 
historických zvitkov) a cesta popri pobreží Mŕt-
veho mora na pevnosť Massada (výstup lanov-
kou). Kúpanie v Mŕtvom mori, návrat do hotela v 

Červenom mori, prechod hraníc do Jordán-
ska a cesta do Petry. Ubytovanie v hoteli 
v Petre, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, celodenná prehliad-
ka unikátnej archeologickej lokality Petra 
s miestnym jordánskym sprievodcom, ve-
čera v hoteli, nocľah.
6. DEŇ » raňajky, odchod z Petry naspäť 
do Izraela cez Madabu a vrch Nebo (miesto, 
kde je pravdepodobne pochovaný Mojžiš). 
Zastávka v Jerichu (najnižšie ležiace mesto 
na Zemi), odchod do Betlehema, ubytova-
nie v hoteli, večera a nocľah.
7. DEŇ » raňajky, prehliadka nového Je-
ruzalema (parlament Knesset, Menora, mú-
zeum holokaustu Yad Vashem, Izraelské 
múzeum), popoludní krátka zastávka na kú-
panie v Mŕtvom mori. Návrat do Betlehe-
ma, večera v hoteli a nocľah.
8. DEŇ » raňajky, transfer z Betlehema na pa-
noramatickú prehliadku Tel Avivu a starobylé-

Betleheme, večera a nocľah. 
8. DEŇ » raňajky, v skorých ran-
ných hodinách transfer na letisko a od-
let do Viedne. 
 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Tel 
Aviv a späť.

UBYTOVANIE » 7 x v 3* hoteli v izbách s 
vlastným príslušenstvom (sprcha, WC).
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky a ve-
čere formou švédskych stolov).
OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizova-
ným autobusom, slovensky resp. česky hovoriaci 
miestny sprievodca, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 90 €/os., palivový 
príplatok 120 €/os., obslužné 40 USD a vstupy 
150 USD (platia sa priamo v Izraeli).
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 220 €, 
transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwe-
chat a späť 20 €/os.

ho prístavu Jaffa. Transfer na letisko a 
popoludní odlet do Viedne. 
 
V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA »  Viedeň – 
Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách 
s vlastným príslušenstvom (sprcha 
a WC) v 3* hoteli.

STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky 
a večere formou švédskych stolov).
OSTATNÉ » doprava počas programu kli-
matizovaným autobusom, služby slovensky/
česky hovoriaceho miestneho sprievodcu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 90 €/os., pa-
livový príplatok 120 €/os., v Izraeli sa platí: 
obslužné 50 USD/os., vstupy Izrael 50 USD/
os., víza a vstup do Petry (vstupné a výstup-
né hraničné poplatky) 150 USD/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 190 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
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Rím De Luxe

Rím Klasik

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  
zájazdov Rím Klasik

Kód zájazdu 9301 9302 9303

Dátum odletu 11.05. 28.09. 16.11.

Dátum príletu 14.05. 01.10. 19.11.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 395 395 395

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  
zájazdov Rím De Luxe

Kód zájazdu 9311 9312 9313

Dátum odletu 04.05. 09.06. 12.10.

Dátum príletu 07.05. 12.06. 15.10.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 580 580 580

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, po prí-
lete transfer autobusom z letiska do hotela 
(odloženie batožiny), prehliadka najznámej-
ších pamätihodností v centre mesta: Špa-
nielske námestie so známymi Španielskymi 
schodmi vedúcimi k neskororenesančné-
mu kostolu Trinitá dei Monti, uvidíte údajne 
najkrajšiu rímsku fontánu malebnú Fontana 
di Trevi a populárne námestia Piazza di Co-
lonna a Piazza do Popolo atď. Večer návrat 
do hotela, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, dopoludnia prehliadka 
Vatikánu, ktorú začnete v nádhernej nesko-
rorenesančnej Bazilike sv. Petra. Táto, podľa 
tradície, stojí na mieste, kde bol pocho-
vaný svätý Peter, učeník Ježiša Krista, prvý 
pápež a rímsky biskup. Popoludní návšteva 
facinujúcich Vatikánskych múzeí so sve-
toznámou bohato zdobenou Sixtínskou 
kaplnkou,  kde budete obdivovať uni-
kátne originálne fresky od Michelangela. 
V podvečer pešia prechádzka a prehliadka 

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer 
autobusom na prehliadku najvýznamnej-
ších pamätihodností v centre mesta, kde 
začnete v Bazilike Santa Maria Maggiore 
(najväčší katolícky mariánsky chrám) a bu-
dete pokračovať návštevou Lateránskej 
Baziliky sv. Jána. Transfer do hotela, večera 
a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, transfer autobusom 
do Vatikánu na prehliadku monumentál-
nej Baziliky svätého Petra, následne urobí-
te panoramatický okruh po Ríme (centrum 
Ríma, Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov 
víťazný oblúk, Bazilika sv. Pavla za hradbami, 
opátstvo Tre Fontane, atď.). Návrat do hote-
la, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, transfer autobusom 
na prehliadku záhadných a málo známych 
katakomb svätého Kalixta, popoludní 
návšteva unikátnych Vatikánskych múzeí 
a svetoznámej bohato zdobenej Sixtínskej 

krásnych rímskych fontán, návrat do hote-
la, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, pokračovanie v prehliad-
ke centra Ríma: Anjelský hrad (pôvodne 
postavený ako mauzóleum rímskeho cisára 
Hadriána, neskôr slúžiaci ako väznica, kde 
väznili aj Giordana Bruna) a most s krásny-
mi sochami anjelov od Berniniho. Uvidíte 
aj Justičný palác, Piazza Navona, Pantheon, 
Benátske námestie s pamätníkom Viktora 
Emanuela II., pamiatky antického Ríma (Ko-
loseum, Forum Romanum), Kapitol, Bazi-
lika sv. Petra v okovách (s Michelangelovou 
sochou "rohatý" Mojžiš) a Santa Maria Mag-
giore (najväčší katolícky mariánsky chrám 
v Ríme), návrat do hotela a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, dopoludnia dokončenie 
prehliadky centra mesta, resp. v závislosti 
od letových časov individuálne voľno. Ná-
vrat do hotela pre batožinu a transfer auto-
busom na letisko, odlet z Ríma do Viedne. 

kaplnky s originálnymi freskami Michelan-
gela, transfer do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, transfer autobusom 
na prehliadku Baziliky sv. Klementa, v 
ktorej sú uložené relikvie sv. Cyrila, pešia 
prehliadka centra Ríma s miestnym sprie-
vodcom, pri ktorej navštívite úchvatné pa-
miatky antického Ríma Koloseum a Forum 
Romanum. Prejdete sa na Benátske ná-
mestie, uvidíte Pantheon a zastavíte sa pri 
údajne najkrajšej rímskej fontáne Fontana 
di Trevi. Neobídete ani obľúbené Španiel-
ske schody a námestie Piazza Navona). V 
závislosti od letových časov individuálne 
voľno a transfer autobusom na letisko. Od-
let z Ríma do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Rím 
a späť.

POZNÁMKA » Prehliadky v Ríme sú v rámci 
programu uskutočňované peši, alebo využi-
tím mestskej dopravy za poplatok.
 
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Rím 
a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3*hoteli 
v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE » 3 x kontinentálne raňajky.
OSTATNÉ » transfer autobusom v Ríme 
z letiska do hotela a späť, služby slovenského 
sprievodcu počas celého zájazdu, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné  a servisné poplatky vo výške 145 €/os., 
City tax v Ríme 4 - 6 € za osobu a noc (jej výška 
závisí od hotela, platí sa priamo v hoteli).
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 105 €,  
Balíček vstupov 55 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

UBYTOVANIE » 3 x v 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 klimatizo-
vaným autokarom, prehliadky Ríma so slo-
vensky alebo česky hovoriacim miestnym 
sprievodcom, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, servis-
né a bezpečnostné poplatky 145 €/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 80 €/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. Prehliadky s miestnym talian-
skym sprievodcom a polpenzia sú zahrnuté 
v cene zájazdu.
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Toskánsko

Capri  a  čarovná Kampánia

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  
zájazdov Toskánsko

Kód zájazdu 9321 9322

Dátum odletu 26.05. 12.10.

Dátum príletu 29.05. 15.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 550

Termíny a ceny 4-dňových leteckých  
zájazdov  Capri a čarovná Kampánia

Kód zájazdu 9331 9332

Dátum odletu 11.05. 05.10.

Dátum príletu 14.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 490 490

1. DEŇ » odlet z Viedne do Florencie, Pisy 
alebo Bologne, presun autobusom do mesta 
Lucca (rodné mesto G. Pucciniho), kde uvidíte 
jeho rodný dom, Kostol sv. Jána a pozoruhod-
ný Dóm sv. Martina. Transfer a ubytovanie v 
hoteli v okolí Florencie, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet autobu-
som do prekrásnej Sieny, prehliadka centra 
mesta s miestnym sprievodcom vrátane je-
dinečnej gotickej katedrály Duomo Siena. 
Individuálne voľno v Siene a následne náv-
števa malebného stredovekého mestečka 
San Gimignano. Návrat do hotela, slávnostná 
štvorchodová večera s typickým toskánskym 
menu vrátane 1/4 l vína a 1/2 l vody, nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, odchod vlakom do Flo-
rencie (cca 1 hod.), celodenná prehliadka 
najvýznamnejších pamätihodností Floren-
cie (označovanej za najkrajšie múzeum pod 
šírym nebom) s miestnym sprievodcom. 
Navštívite Katedrálu Santa Maria del Fio-

1. DEŇ » odlet z Viedne do Neapola, pre-
sun autobusom do centra mesta, kde uvidí-
te Castel Nuovo vybudovaný rodom Anjou, 
kráľovský palác a Chrám sv. Francesco di 
Paola. Transfer autobusom do hotela v okolí 
Neapola, ubytovanie a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet zahŕ-
ňa prehliadku jedinečnej archeologickej 
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, kto-
rá je ukážkou vyspelosti antickej civilizá-
cie v oblasti Neapolského zálivu. Prehliadka 
s miestnym sprievodcom a následne trans-
fer k sopke Vezuv s výstupom takmer 
k jej kráteru (výška 1281 m). Popoludní 
cesta po pobreží cez mestečko Positano 
(známe svojimi nádhernými farebnými do-
mami nad zálivom) do malebného Amalfi, 

re, Giottovu zvonicu a Baptistérium sv. 
Jána Krstiteľa. Ďalej uvidíte radnicu Palaz-
zo Vecchio a preslávený most Ponte Vec-
chio postavený v roku 1218 a do súčasnej 
podoby prestavaný v roku 1345. Nasledu-
je prehliadka Galérie Uffizi s jedinečnými 
dielami najznámejších majstrov svetové-
ho umenia (Sandro Boticelli, Leonardo da 
Vinci, Michelangelo, Tiziano Vecelli, Raffaello, 
Giotto, Caravaggio a ďalší). Návrat vlakom 
z Florencie do miesta ubytovania, večera v 
hoteli a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, výlet autobusom do Pisy 
na prehliadku s miestnym sprievodcom, 
kde uvidíte najkrajšie pamätihodnosti mes-
ta na Námestí zázrakov (UNESCO) a to ka-
tedrálu Santa Maria Maggiore (Duomo 
Pisa), Baptistérium sv. Jána a ikonickú 
Šikmú vežu. Transfer autobusom na letis-
ko, odlet do Viedne.  

ktoré bolo v 9.-10. storočí bohatou námor-
nou republikou. Tu si pozriete Dóm sv. 
Ondreja z 9. storočia, v ktorom sú uložené 
relikvie svätca. Dóm bol obnovený v nor-
mansko – arabskom štýle okolo roku 1200. 
Večer návrat do hotela a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, celodenný výlet na ostrov 
Capri: transfer do prístavu a plavba loďou 
na Capri, výstup k vile cisára Tiberia s pano-
ramatickým výhľadom na Neapolský záliv. 
Prehliadka Capri miestnym minibusom, indi-
viduálne voľno (možnosť výletu malou loďkou 
do jaskyne Grotta Azzurra). Návrat loďou na 
pevninu, transfer do hotela a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, v závislosti od letových 
časov individuálne voľno. Transfer na letis-
ko a odlet z Neapola do Viedne. 
 
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Neapol 
a späť. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - 
Florencia a späť, prípadne Viedeň 
- Pisa a späť alebo Viedeň - Bolog-
na a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách 
s vlastným príslušenstvom (sprcha 
a WC) v 3* hoteli v okolí Florencie.

STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky 
a večere).
OSTATNÉ » doprava miestnym klimatizo-
vaným autobusom podľa programu, cesta 
vlakom z miesta ubytovania do Florencie a 
späť, prehliadky miest s miestnym talian-
skym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu počas celého zájazdu, program 
podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 145 €/os., 
City tax v hoteli v Toskánsku 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 90 €, Balí-
ček vstupov 75 € /os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

UBYTOVANIE » 3 x v izbách 
s vlastným príslušenstvom (sprcha 
a WC) v 3* hoteli v okolí Neapola. 
STRAVOVANIE » 3 x kontinen-
tálne raňajky.
OSTATNÉ » transfer v Neapole le-
tisko - hotel - letisko a doprava podľa 
programu klimatizovaným autobu-

som, prehliadka Pompejí s miestnym sprie-
vodcom, plavba loďou na ostrov Capri a späť, 
doprava miestnym minibusom na Capri, služ-
by slovenského sprievodcu CK, program pod-
ľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 145 €/os. » 
City tax v hoteloch v Kampánii 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 90 €, 
Balíček vstupov 35 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko vo Viedni a späť 20 €/os.
 
AKCIA PRI KÚPE DO 28.02. 2018: 
TRANSFER NA LETISKO VO VIEDNI 
ZDARMA
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Petrohrad 

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov Petrohrad

Kód zájazdu 9211* 9212

Dátum odletu 26.05. 13.09.

Dátum príletu 29.05. 16.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 850 780

1. DEŇ » odlet z Viedne do Petrohradu -  
druhé najväčšie ruského mesto, ktoré leží 
na 40 ostrovoch a spája ho až 300 mos-
tov. Po prílete nasleduje transfer autobu-
som do mesta a panoramatická prehliadka 
jeho centra s miestnym sprievodcom. Jej 
vyvrcholením bude návšteva unikátnej Pet-
ropavlovskej pevnosti a katedrály s hrob-
kami cárskej rodiny Romanovcov. Transfer 
do hotela, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky. V programe je celodenná 
prehliadka metropoly s miestnym sprievod-
com. Pozriete si výnimočnú galériu Ermitáž, 
ktorá eviduje viac ako 3 milióny artefaktov 
svetového kultúrneho dedičstva. V 400 sá-
lach budete obdivovať unikátne umelecké 
diela, ktorých pôvod siaha od praveku až 
po súčasnosť. V bezprostrednom sused-
stve Ermitáže na brehu rieky Neva navštívi-
te pamätný Zimný palác - niekdajšie sídlo 
ruských cárov. Zaujímavou je Kazaňská 
katedrála postavená v r. 1801 - 1811 a in-
špirovaná rímskou Bazilikou sv. Petra. Počas 
plavby po rieke Neva uvidíte majestát-
ne paláce, záhrady a monumenty mesta. 
Navštívite aj Kostol preliatej krvi, kde bol 
zavraždený cár Alexander II. Nasleduje ná-
vrat do hotela a večera. Deň ukončíte jedi-

nečným polnočným výletom spojeným s 
prechádzkou po nábrežiach, počas ktorej 
uvidíte známe otváranie mostov, návrat do 
hotela, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka 
s miestnym sprievodcom, transfer auto-
busom do mestečka Puškin, kde navštívi-
me bývalú letnú rezidenciu ruských cárov 
Carskoje selo. Je to prenádherný architek-
tonicko-parkový komplex palácov, záhrad, 
jazier, fontán, sôch a iných pamätihodností. 
Návšteva jedinečného Paláca Kataríny I. so 
skvostnou Jantárovou komnatou Petra I. 
zanechá vo vás nezabudnuteľné dojmy. Na-
sleduje návrat do Petrohradu a prehliadka 
Katedrály sv. Izáka s pozlátenou kupolou 
a nádherným výhľadom na mesto. Návrat 
do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, transfer autobusom 
do Petrodvorca, alebo "Petropaláca", ktorý 
si pozriete s miestnym sprievodcom. Mnohí 
ho nazývajú "ruským Versailles". Ide o úch-
vatný palácový a parkový komplex. V minu-
losti bol letnou rezidenciou Petra Veľkého. 
Pozriete si Veľký palác, ktorý štýlom repre-
zentuje baroko i nádherný park s fontá-
nami. Najobdivovanejšou je veľká kaskáda. 

Tvorí ju 64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch.  
Popoludní transfer na letisko, odlet z Petro-
hradu do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Petro-
hrad a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v 3* hoteli v izbách 
s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC).
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky 
a večere s minerálkou, káva/čaj).
OSTATNÉ » doprava podľa programu, 
plavba po Neve, prehliadky s miestnym 
ruským sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu počas celého zájazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 145 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 200 €. Balíček 
vstupov 120 €/os. Vstupné víza do Ruskej 
federácie 70 €/os. (expresné vybavenie vstup-
ných víz 105 €/os.), transfer z Bratislavy na le-
tisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os. 

UPOZORNENIE » Počas termínu označe-
ného*máte možnosť zažiť legendárne Bie-
le noci.
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Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov Moskva a malý zlatý kruh Ruska

Kód zájazdu 9261 9262

Dátum odletu 24.05. 28.09.

Dátum príletu 27.05. 01.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 650 650

1. DEŇ » odlet do Moskvy, panoramatický 
okruh mestom so zastávkami na miestach s nád-
herným výhľadom na celé mesto a úžasnými 
možnosťami na fotografovanie. Uvidíte Novode-
vičský konvent - pravoslávny ženský kláštor (zalo-
žený v roku 1524), ktorý je vynikajúcim príkladom 
moskovského baroka a je od roku 2004 na zozna-
me UNESCO. Z vyhliadky Vrabčie hory dovidíte 
až po známy štadión Lužniky, kde sa budú hrať 
zápasy MS vo futbale 2018. Očarí vás majestát-
nosť a dôstojnosť Lomonosovovej univerzity 
(MGU - založená v roku 1755), kde študovalo 11 rus-
kých nositeľov Nobelovej ceny. Popoludní bude 
nasledovať prehliadka najväčšieho pravoslávne-
ho chrámu sveta Katedrály Krista Spasiteľa. Na 
okraji Červeného námestia vašu pozornosť upúta 
malebný Chrám Vasilija Blaženého, postave-
ný v rokoch 1555 - 1561 na príkaz ruského cára 
Ivana Hrozného ako pamiatka na víťazstvo nad 
kazaňským chánom. Jeho architektúra symboli-
zuje spojenie Ruska s Európu a Áziou a je jedným 
z najkrajších objektov námestia. Prejdete sa po 
známom prospekte Arbat a budete sa kochať at-
mosférou mesta počas plavby loďou po rieke 
Moskva. Transfer autobusom do hotela, ubyto-
vanie, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, odchod autobusom na 
dvojdňovú prehliadku pamätihodností Zlaté-

ho kruhu Ruska. Začnete vo Vladimire (cca 190 
km od Moskvy) kde navštívite Katedrálu sv. 
Demetria (12. stor.) a Uspensky sobor (Ka-
tedrála Usnutia Panny Márie). V neďalekom 
Bogolyubove uvidíte Chrám na Nerli (UNESCO), 
ktorý podľa tradície postavil knieža Andrej Bo-
goljubskij na základe zjavenia Bohorodičky. 
Transfer do Suzdalu (prvé zmienky o meste sú z 
roku 999 a mnohé objekty sú na zozname UNE-
SCO). Ubytovanie, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, poldenná prehliadka Suzdalu 
(múzeum drevenej architektúry, Chrám Pre-
menenia Pána, Kremeľ s Katedrálou Narode-
nia), presun autobusom do historického centra 
ruského pravoslávia Sergiev Posad – mesto s 
najuctievanejším Kláštorom Svätej Trojice (Ser-
gieva Lavra). V podvečer odchod autobusom 
do Moskvy, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prezriete si Kremeľ, ktorý je 
centrom ruskej štátnosti, sídlom prezidenta a pa-
miatkou UNESCO – palácový komplex (Chrám 
Zvestovania Panny Márie – Blagoveščen-
skij sobor, Katedrála Usnutia Panny Márie 
– Uspensky sobor, Katedrála sv. archanjela 
Michaela s hrobkami cárskych rodín), najznámej-
šie delo Car Puška, zvon Car Kolokol (200 ton) a 
napokon Zbrojnicu s cárskymi pokladmi. Pre-

chádzka po Červenom námestí a prehliadka nie-
koľkých staníc metra známych svojou unikátnou 
výzdobou. Transfer autobusom na letisko a odlet 
do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Moskva 
a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC), z toho 2 x v 3* hoteli 
v širšom centre Moskvy a 1 x v 3* hoteli v Suzda-
le a okolí.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a ve-
čere). 
OSTATNÉ » doprava autobusom počas 
celého programu, plavba po rieke Moskva, 
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu CK, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNĚ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 145 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 100€, Balíček vstu-
pov 110 €/os. Vstupné víza do Ruskej federácie 
70 €/os. (expresné vybavenie vstupných víz 
105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os.
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Moskva a Petrohrad

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov Moskva a Petrohrad

Kód zájazdu 9231* 9232

Dátum odletu 02.06. 19.09.

Dátum príletu 07.06. 24.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 1290 1190

1. DEŇ » odlet z Viedne do Moskvy, auto-
busová panoramatická prehliadka mesta kde 
uvidíte Park víťazstva s pamätníkom venovaný 
víťazstvu Červenej armády v  II. svetovej voj-
ne. Jeden z najkrajších pohľadov na Moskvu 
sa vám naskytne z vyhliadky Vorobjove Gory 
(Vrabčie hory), odkiaľ uvidíte nielen štadión 
Lužniky, ale aj šesť zo siedmych "Stalinových 
sestier " ako prezývajú mrakodrapy postave-
né Stalinom. Siedmou sestrou (bude priamo za 
vami) je Lomonosovova univerzita. Samozrej-
me neobídete Červené námestie a obchodný 
dom GUM, pozriete si Katedrálu Krista Spa-
siteľa a Katedrálu Vasilija Blaženého a prej-
dete sa po prospekte Arbat. Transfer do hotela 
autobusom, ubytovanie, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka uni-
kátneho moskovského Kremľa (palácový 
a chrámový komplex, Uspensky sobor, Blagoveš-
čenskij 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 svetoznámej 
Treťjakovskej galérie. Popoludní návrat 
do hotela metrom kde si pozriete najkrajšie 

stanice a budete obdivovať ich výzdobu. Veče-
ra v hoteli, transfer autobusom na vlakovú sta-
nicu a cesta nočným vlakom do Petrohradu.
4. DEŇ » ráno príchod do Petrohradu, ra-
ňajky v kaviarni, panoramatická autokarová 
prehliadka a ďalej navštívite Petropavlovskú 
pevnosť a katedrálu s hrobkami cárskej rodi-
ny Romanovcov, Katedrálu sv. Izáka, Ermitáž 
a Zimný palác. Plavba po rieke Neva bude 
nezabudnuteľným zážitkom a uvidíte nádher-
né pamiatky mesta z inej perspektívy. Transfer 
do hotela, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, prehliadka bývalej rezi-
dencie ruských imperátorov v Petrodvorci 
(barokový Veľký Palác) a nádherný park s fon-
tánami (celkom 134). Najobdivovanejšou je 
Veľká kaskáda, ktorú tvorí 64 fontán, 3 vodopá-
dy a 225 sôch s ústredným súsoším Samsona 
zabíjajúceho leva. Ďalej navštívite Oranien-
baum (Čínsky palác a park) a opevnené 
mesto Kronštadt, ktoré sa nachádza na ostrove 
vo Fínskom zálive.  Návrat do hotela a večera. 
Výlet na známe nočné otváranie mostov.
6. DEŇ » raňajky, prehliadka paláca a parku 
v Pavlovsku, letného sídla vladárov Carskoje 
selo (Palác Kataríny I. s Jantárovou komnatou 
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 prí-
slušenstvom (sprcha a WC), z toho 2 noci v 4* 
hoteli v Moskve a 2 noci v 3* hoteli Petrohra-
de. Jedna noc vo vlaku (lôžko v štvorlôžkovom 
kupé 2. triedy). 
STRAVOVANIE » 5 x polpenzia (raňajky 
a servírované večere). 
OSTATNÉ » doprava klimatizovaným autobu-
som, plavba po rieke Neva, nočné otváranie mos-
tov, prehliadky s miestnym ruským sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu CK počas zájazdu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 145 €/os. 
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 220 €. Balíček 
vstupov 145 €  za osobu. Vstupné víza do Rus-
kej federácie 70 €/os. (expresné vybavenie víz 
105 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň-Schwechat a späť 20 €/os. Na vyžiadanie 
dvojlôžkové kupé 1. triedy v nočnom vlaku.
UPOZORNENIE » Počas termínu označe-
ného*máte možnosť zažiť legendárne Biele 
noci. Petrohrade. 
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Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov Srdce Tatárov a Moskva

Kód zájazdu 9251 9252

Dátum odletu 18.05. 05.10.

Dátum príletu 21.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 790 790

1. DEŇ » odlet z Viedne do Kazane. Je tretím 
hlavným mestom Ruska a najvýznamnejším ad-
ministratívnym centrom tatárskej kultúry. Leží 
na sútoku riek Volga a Kazanka, je dôležitým rus-
kým prístavom a súčasne tiež priemyselným i 
historickým uzlom. S touto metropolou, ktorá 
má viac ako 1,2 milióna obyvateľov, sa po prílete 
zoznámite najskôr počas autobusovej prehliadky 
mesta. Kazaň má pestrú minulosť. Leží nielen na 
vodnej, ale i historickej a náboženskej križovatke. 
Kresťanské pamiatky sa tu striedajú s moslim-
skými, nájdete tu aj stopy bulharskej i mongol-
skej kultúry z obdobia, keď mesto ovládli vojská 
Džingischánovho vnuka Batua. Kazaň je mestom 
kontrastov. Na návštevníka tu dýchne závan 
moslimského sveta uprostred veľkého kresťan-
ského štátu. Po panoramatickej jazde nasleduje 
pešia prehliadka Kazaňskej federálnej uni-
verzity. Je vychýrenou vzdelávacou inštitúciou. 
Študovali na nej také svetoznáme osobnosti, 
ako napr. matematik Lobačevskij, spisovateľ Lev 
Nikolajevič Tolstoj, ale i Vladimír Iľjič Lenin, ktorý 
sa narodil v neďalekom Simbirsku. Navštívite aj 
Národnú knižnicu. Nasleduje transfer do hotela, 
večera, nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet autobu-
som začne zastávkou pri ekumenickom Chráme 
všetkých náboženstiev. Hlavným cieľom je však 

mesto Svijažsk (pamiatka UNESCO) založené 
Ivanom Hrozným v r. 1551 na rovnomennom 
ostrove na rieke Volga. Je jedným  z najvýznam-
nejších centier ruského pravoslávia. Očaria vás 
unikátne historické a kultúrne pamätihodnosti, 
ako kláštor a Katedrála Nanebovstúpenia Panny 
Márie, Katedrála Svijažsk, Kláštor sv. Jána Krstiteľa 
a iné. Deň zakončíte návštevou Kláštora Panny 
Márie v Raife, kde uchovávajú zázračnú gru-
zínsku ikonu Bohorodičky. Nasleduje návrat do 
Kazane. Večeru si vychutnáte v typickej miestnej 
reštaurácii. Ochutnáte tradičné lahôdky vo výni-
močnej atmosfére, ktorú vytvorí folklórne vystú-
penie umelcov. Transfer do hotela a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, pešia prehliadka Kazaňské-
ho Kremľa (UNESCO), kde vás očarí šikmá veža 
Suyumbike, Katedrála Zvestovania,  Guvernátor-
ský palác a legendárna mešita Qol Sharif. Nasle-
duje prechádzka po pešej zóne ulice Bauman  
(„Kazaňský Arbat“ dlhý 1920 m). Známa promená-
da je plná súčasných ale i historických pamiatok, 
ako napr. Chrám Zjavenia, budova Štátnej banky, 
fontány atď. V prípade záujmu možnosť plavby 
po rieke Volga, alebo Kazanka. Transfer na letisko 
a odlet do Moskvy. Po prílete transfer do hotela, 
neskorá večera a nocľah v Moskve.  
4. DEŇ » raňajky, poldenná panoramatická 

prehliadka Moskvy (Vrabčie hory, Novodevičský 
konvent, Park víťazstva, Červené námestie) a krátka 
prehliadka 1-2 staníc metra. Popoludní prehliad-
ka  Moskovského Kremľa (Katedrála sv. Archan-
jela Michala, Uspensky sobor, Blagoveščenskij sobor,  
známe delo Car Puška a dvestotonový zvon Car 
Kolokol). Transfer autobusom na letisko a odlet z 
Moskvy do Viedne. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Kazaň a späť 
s prestupom v Moskve.
UBYTOVANIE » 3 x v 3* hoteli v izbách 
s vlastným príslušenstvom (sprcha a WC), z toho 
2 x v Kazani a 1 x v Moskve.
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a ve-
čere).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa progra-
mu, prehliadky s miestnym ruským sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu počas celého zá-
jazdu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 145 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1izbu 130 €, Balíček vstu-
pov 65 €/os. Vstupné víza do Ruska 70 €/os. (ex-
presné vybavenie 105 €/os.), transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
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Bajkal  pre objaviteľov

Termíny a ceny 8/*10-dňových leteckých poznávacích zájazdov Bajkal pre objaviteľov

Kód zájazdu 9241 9242*

Dátum odletu 02.07. 23.08.

Dátum príletu 09.07. 01.09.

Počet nocí 7 9

Cena na osobu 1850 2390

1. DEŇ » odlet z Viedne do Irkutska, vstupnej 
brány ku Bajkalu (najstaršie a najhlbšie jazero 
sveta, v ktorom sa sústreďuje 1/5 celosvetových 
povrchových zásob sladkej vody).
2. DEŇ » prílet do Irkutska, transfer do mesta 
na prehliadku centra s miestnym sprievodcom 
(vrátane obeda), kde uvidíte Múzem Decembris-
tov (múzeum o účastníkoch proticárskej revolty z 
roku 1825 a ich živote v sibírskom exile), ruský or-
todoxný kláštor Znamenskij, Námestie Kirova a 
ulice Lenina a Karla Marxa s typickou sibírskou 
architektúrou. Ubytovanie v hoteli a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, odchod do dediny Listvyanka, 
návšteva Múzea Bajkalského jazera s exponátmi 
miestnej flóry a fauny a akváriom s bajkalský-
mi tuleňmi (nerpa). Obed v miestnej reštaurácii, 
návšteva etnografického múzea Taltsy s ukáž-
kami architektúry, histórie a kultúry obyvateľov 
Pribajkalia. Cesta lanovkou na výhliadku „Kamen 
Cherskogo“, kde vyteká rieka Angara z Bajkalu. Pe-
šia prechádzka po dedine Krestovka s návštevou 
Kostola sv. Mikuláša, dedinský trh so suvenírmi, 
miestnymi produktami a veľmi chutnými údený-
mi rybami. Návrat do Irkutska a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, celodenný fascinujúci výlet 
vlakom na trase Okružnobajkalskej železni-
ce (obed formou balíčka vo vlaku) po pobreží 

jazera. Tento úsek v dĺžke 89 km bol pôvod-
ne časťou Transsibírskej magistrály a je skvos-
tom inžinierskych konštrukcií a stavebného 
umenia. Na trase je 38 tunelov, 18 galérií, 248 
mostov a viaduktov a 268 oporných stavieb a 
múrov. Ide skutočne o svetový unikát na bre-
hu Bajkalu. Večer návrat do Irkutska a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, transfer miestnym autobu-
som cez časť sibírskej tajgy a stepi a krátkou 
plavbou na ostrov Olkhon (najväčší z 26 ostro-
vov Bajkalu a historické, geografické i sakrálne 
centrum jazera). Krátky výlet na šamanský po-
lostrov Burkhan. Ubytovanie, večera a nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, celodenný výlet terénnym vo-
zidlom na najsevernejší cíp ostrova, kde na naj-
širšom mieste jazera objavíte krásy Malého mora 
a jeho ostrovčekov. Krátka túra na mys Khoboy 
s úchvatným výhľadom a scenériami. Obed for-
mou pikniku v prírode a návrat na ubytovanie 
(možnosť využiť „ruskú baňu“). Večera a nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, transfer autobusom a loďou 
na pevninu, presun do Ust-Orda obývaného Bur-
jatmi kde sa zachoval tradičný šamanizmus. Po 
prehliadke múzea s exponátmi z histórie, tradícií, 
viery a zvykov miestnych obyvateľov sa stretnete 
so skutočným šamanom a zúčastníte sa krátkeho 
šamanského rituálu očisty. Ľahký obed v miest-
nej kaviarni s tradičnými burjatskými špecialitami 

a čajom. Návrat do Irkutska, ubytovanie a nocľah. 
8. DEŇ » raňajky, transfer na letisko a odlet z 
Irkutska do Viedne (prestup v Moskve). 
UPOZORNENIE » zájazd 9242* je oboha-
tený o prehliadky Krasnojarska, Novosibirska 
a cestu vlakom po 2 úsekoch Bajkalsko-amur-
skej a Transsibírskej magistrály.
V CENE JE ZAHRNUTÉ »
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Irkutsk 
(prestup v Moskve) a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v hoteloch, penzió-
noch a turistických bázach po trase zájazdu.
STRAVOVANIE » 6 x polpenzia (6 x raňajky, 
4 x obed a 2 x večera).
OSTATNÉ » doprava autobusom, resp. te-
rénnym vozidlom podľa programu, cesta vla-
kom po Okružnobajkalskej železnici, trajekty 
na Olkhon a späť, prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu 
CK, všetky vstupy podľa programu, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os.
PRÍPLATKY» za 1/1 zbu 450 € (*500 €), Vstup-
né víza do Ruska 70 €/os. (expresne 105 €), trans-
fer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
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Klenoty Nórska a Is landu

Sedem divov Is landu

Termíny a ceny 8-dňových leteckých  
zájazdov Klenoty Nórska a Islandu

Kód zájazdu 9491* 9492* 9493

Dátum odletu 08.06. 17.08. 24.08.

Dátum príletu 15.06. 24.08. 31.08.

Počet nocí 6 6 6

Cena na osobu 1370 1405 1520

1. DEŇ » odlet z Viedne, prílet do Keflaviku v 
nočných hodinách, transfer, ubytovanie.
2. DEŇ » raňajky, cesta po južnom pobreží (v 
diaľke sopka Hekla), vychádzka pozdĺž kaskády 
na rieke Skógá k vodopádu Skógafoss. Na najjuž-
nejšom myse Dyrhólaey uvidíme skalnú bránu a 
pri Vík čiernu sopečnú pláž s čadičovou jaskyňou. 
Zastávky pri ľadovci Sólheimajökull, pod sve-
toznámou sopkou Eyjafjallajökul a pri vodopáde 
Seljalandsfoss. Návrat na ubytovanie, nocľah.
3. DEŇ » raňajky, vydáme sa do vnútrozemia, 
do lokality Landmannalaugar - rozprávková ob-
lasť uprostred divokých tzv. „dúhových" hôr. 
Pestrá paleta peších výletov rôznej náročnos-
ti. Unikátom je kúpeľ v prírodnej lagúne s ter-
málnou vodou, ktorá vzniká sútokom horúcej a 
chladnejšej riečky. Návrat na ubytovanie, nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, dnes nás čaká vrchol nášho 
islandského putovania - „zlatý trojuholník". Úvo-
dom návšteva sídla biskupstva v osade Skálholt, 
následne v oblasti Geysiru aktívny gejzír Strokkur, 

ktorý vyvthuje každých 5 minút horúcu vodu až 
do výšky 20 m. Uvidíme impozantný vodopád 
Gullfoss na rieke Hvítá, kde voda padá v dvoch 
stupňoch do hĺbky 32 m. Zastavime sa v národ-
nom parku Þingvellir - v oblasti, kde sa rozostu-
puje európska a americká 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, možnosť plavby za pozoro-
vaním veľrýb. Popoludní prehliadka hlavného 
mesta Reykjavik - radnica, parlament, kostol Hall-
grímskirkja, vodojem Perlan. Večerné kúpanie v 
unikátnych termálnych kúpeľoch Modrá lagúna. 
Transfer na letisko, odlet z Islandu okolo polnoci.
6. DEŇ » prílet do Viedne v ranných hodinách. 
UPOZORNENIE » Pri zájazdoch 9282* a 
9283* je odlet z Drážďan, prílet do Prahy a pridá-
va sa ďalší deň programu: raňajky, výlet loďou na 
vulkanické Vestmannské ostrovy (12 km od Islan-
du), kde sa dá vystúpiť na aktívnu sopku Eldfell. 

Ostrovy sú centrom miestneho rybolovu 
a hniezdiskom morských vtákov. Návrat 
na ubytovanie, nocľah.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Keflavik 
a späť,  (v termínoch * Drážďany - Keflavik - Praha).
UBYTOVANIE » 4 x v izbách s vlastným príslu-
šentvom (sprcha a WC) v chatkách (zájazd 9284) 
alebo v hoteli (zájazd 9281), resp. 5 x v izbách v 
chatkách (zájazdy 9282* a 9283*).
STRAVOVANIE » 4 x (*5 x) raňajky, v termíne 
9281 aj 3 x večera (dva chody).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa 
programu, 1 x kúpanie vo vyhrievanom vonkaj-
šom bazéne, služby sprievodcu CK, program bez 
vstupov, DPH. V termínoch 9282* a 9283* loď 
na Vestmannské ostrovy a späť ako aj zvoz z Brna 
a Prahy na letisko Drážďany a späť. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 185 €/os.
PRÍPLATKY » vstupné cca 12000 ISK/os. (cca 
100 €/os.) vrátane „veľrybieho safari“, Modrá la-
gúna 75 €/os., 3 x (*4x) večera 100 € (135€)/os.

1. DEŇ » odlet z Viedne (v termínoch * z Prahy) 
do Bergenu (jedno z najkrajších miest  ležiace v ob-
lasti ľadovcov). Transfer na ubytovanie, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, plavba cez najdlhší fjord sve-
ta Sognefjorde k ľadovcu Nigardsbreen. Späť na 
ubytovanie sa vrátime cez najdlhší cestný tunel 
sveta Lærdalstunnelen. Večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, návrat od Bergenu, prechádz-
ka jeho centrom - rybí trh, nábrežie Bryggen (pa-
miatka UNESCO), pevnosť Bergenhus, Mariánsky 
kostol, pozemná lanovka Fløyen, prípadne akvá-
rium a skanzen. Večera, nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, transfer na letisko a odlet na 
Island, prílet do Keflaviku. Odchod autobusom 
do hlavného mesta - Reykjavík.- prehliadka pa-
mätihodnostií:: radnica, parlament, moderný kos-
tol Hallgrímskirkja, vodojem Perlan. Prejazd do 
mesta Selfoss na ubytovanie, večera a nocľah.
5. DEŇ » raňajky, južné pobrežie - sopky Hekla 
a Eyjafjallajökull, vodopády Seljalandsfoss, Gljúfra-
foss a Skógafoss, skalná brána na myse Dyrhóla-

ey, čierna sopečná pláž pri mestečku Vík, ľadovec 
Sólheimajökull. Návrat na ubytovanie, nocľah.
6. DEŇ » raňajky, čaká nás tzv. zlatý trojuhol-
ník: sídlo biskupstva v Skálholt, oblasť Geysir s 
aktívnym gejzírom Strokkur, ktorý každých 5 až 
10 minút vyvrhuje vodu do výšky 20 metrov, im-
pozantný vodopád Gullfoss na rieke Hvítá, kde 
voda padá až do hĺbky 32 metrov. Zastavka v ná-
rodnom parku Þingvellir (UNESCO). V tejto oblasti 
sa rozostupuje európska a americká litosferická 
doska a bol tu v 10. stor. založený najstarší parla-
ment sveta. Návrat na ubytovanie, nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, dopoludnia absolvujeme ne-
náročnú turistiku na sopečnom polostrove Rey-
kjanes, uvidíme geotermálne pole Krísuvík, útesy 
pri majáku Reykjanesvíti a horúce pramene Gun-
nuhver. Na záver sa môžete okúpať v svetorná-
mej termálnej Modrej lagúne (nutné objednať pri 
kúpe), alebo v miestnom bazéne s termálnymi 
sedacími bazénmi (cca 6 EUR, platba na mieste). 
Okolo polnoci odlet z Islandu. 

8. DEŇ » prílet do Viedne (* do Prahy). 

V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň (* Praha) - 
Bergen - Keflavik -  Viedeň (* Praha).
UBYTOVANIE » 6 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v turistických ho-
teloch, chatkách a penziónoch, z toho 3 x v 
Nórsku a 3 x na Islande.
STRAVOVANIE » 6 x raňajky a 3 x večere (1 až 
2 chody bez nápojov).
OSTATNÉ » doprava autokarom podľa progra-
mu, miestne trajekty, 1 x kúpanie vo vyhrieva-
nom vonkajšom bazéne, služby sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 185 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 340 €, vstup do 
Modrej lagúny 75 €/os. (vrátane uteráku a 1 
nápoja), 2 x večera na Islande 80 €/os, vstupy 
v Nórsku cca 25  €/os., vstupy na Islande cca 
25€/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň - 
Schwechat a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 6/*7-dňových leteckých
 zájazdov Sedem divov Islandu

Kód zájazdu 9281 9282* 9283* 9284

Dátum odletu 29.06. 04.07. 08.08. 28.08.

Dátum príletu 04.07. 10.07. 14.08. 02.09.

Počet nocí 4 5 5 4

Cena na osobu 1255 1065 1065 1065
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Kráľovské mestá Škandinávie

Termíny a ceny 7-dňových leteckých poznávacích zájazdov Kráľovské mestá Škandinávie

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 24.05. 12.09.

Dátum príletu 30.05. 18.09.

Počet nocí 6 6

Cena na osobu 1065 1065

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 Vi-
gelanda uvidíme symbol mesta – Sinnataggen 
(Zlostiaci sa chlapček), fontánu, monolit a ďalšie 
sochy tohto nórskeho sochára. Ubytovanie 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. Uvidíme 
tiež moderné budovy Admirality a Opery. Uby-
tovanie 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 Chris-
tian Andersen. Transfer autobusom 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 prí-
slušenstvom v turistických hoteloch po trase.
STRAVOVANIE » 6 x polpenzia (raňajky 
a večere - jeden až dva chody bez nápojov).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa 
programu, služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 185 €/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/*6-dňových leteckých  zájazdov Najkrajšie miesta a fjordy Nórska

Kód zájazdu 9481 9482*

Dátum odletu 04.07. 29.08.

Dátum príletu 10.07. 03.09.

Počet nocí 6 5

Cena na osobu 1065 965

1. DEŇ » odlet z Viedne do hlavného mesta 
Nórska – Oslo, ubytovanie v hoteli a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Osla, 
budeme obdivovať radnicu a architektonic-
ký skvost – belostnú budovu Opery na brehu 
Oslofjordu. Na polostrove múzeí Bygdøy si 
pozrieme polárnu loď Fram, na ktorej sa pla-
vili 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 s 212 sochami Gustava Vigelan-
da. Z legendárneho športoviska Hollmenkol-
len s novým skokanským mostíkom uvidíme 
celé mesto a vody Oslofjordu. Odchod na 
ubytovanie mimo Osla, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, zamierime do oblasti ZOH 
1994 pri najväčšom nórskom jazere Mjösa a 
zastavíme sa v olympijskom meste Lilleham-
mer ( zo skokanských mostíkov sa nám naskyt-
ne krásny pohľad na mesto). Neskôr sa vydáme 
pozdĺž perejí a vodopádov divokej rieky Rau-
ma, vinúcej sa hlbokým údolím Romsdalen, 
až k najvyššej kolmej stene Európy – Trollveg-
gen (v preklade Trolia stena). Úchvatné zážit-
ky nás potom čakajú pri stúpaní 11 zákrutami 
po preslávenej ceste Trollstigen (v preklade 

Trolí rebrík). Táto „trolia cesta“ vedie až do hor-
ského sedla v nadmorskej výške 900 m. Uby-
tovanie 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 zá-
padu 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. 

UPOZORNENIE: * Termín zájazdu 9482 * je o je-
den deň kratší, program je však zachovaný v zhut-
nenej forme a organizovaný v opačnom poradí.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Oslo a 
späť.
UBYTOVANIE » 6 x (* 5 x) v izbách s vlast-
ným príslušenstvom (sprcha a WC) v turistic-
kých hoteloch po trase zájazdu. 
STRAVOVANIE » 6 x (* 5 x) raňajky a 5 x 
(* 4 x) večera (jeden až dva chody).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa 
programu, vnútroštátne trajekty, vyhliadko-
vá plavba po fjorde Geirangerfjord, služby 
slovenského alebo českého sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bezpeč-
nostné a servisné  poplatky 185 €/os.
PRÍPLATKY» za 1/1 zbu 260 € (* 210 €), 
vstupy cca 500 NOK/os. (asi 60 €/os.). 
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Portugalsko

Termíny a ceny 6-dňových leteckých poznávacích zájazdov Portugalsko

Kód zájazdu 9391 9392

Dátum odletu 12.06. 23.10.

Dátum príletu 17.06. 28.10.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 770 770

1. DEŇ » odlet do Porta, panoramická prehliad-
ka centra mesta (UNESCO) - mestská radnica, 
železničná stanica São Bento (známa modrými 
kachličkami s výjavmi historických udalostí), Ka-
tedrála Sé do Porto a nádherná zvonica Torre 
dos Clérigos. Kostol Sv. Františka je ukážkou 
vyzdoby “talha dourada” - vnútro kostola je zdo-
bené pravým zlatom. Deň končí návštevou Pa-
lácio da Bolsa so známym arabským salónom. 
Ubytovanie v hoteli, večera, nocľah.
2. DEŇ » raňajky, výlet na sever krajiny, kde na-
vštívime kolísku Portugalska - mesto Guimarães 
(tu boli podpísané zmluvy, ktoré zaručili nezávis-
losť portugalského grófstva v 12. stor.). Pozrieme si 
historické centrum (UNESCO) a hrad. Presun do 
mesta Braga s nádhernou Katedrálou a Chrámom 
Bom Jesus do Monte. Návrat do Porta, návšteva 
portskej pivnice s ochutnávkou dvoch druhov 
portského vína. Návrat do hotela, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, plavba v Porte medzi 6 mosta-
mi po rieke Douro (cca 45 min.). Odchod z Porta, 
zastávka v meste Aveiro (Portugalské Benátky) s 
tradičnou ochutnávkou “Ovos Moles”. Nasleduje 
mesto Coimbra a tu návšteva Univerzity, knižni-
ce – Biblioteca Joanina kde je 250.000 vzác-
nych exemplárov, katedrály Sé Velha a Sé Nova. 
Nasleduje pútnické mesto Fatima, kde sa trom 

pastierikom v r. 1917 zjavila Panna Mária. Voľno vo 
Fatime, možnosť účasti na večernom nábožen-
skom programe. Ubytovanie, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prehliadka fatimského sanktu-
ária: Baziliky Ružencovej Panny Márie, podzemnej 
modernej Baziliky Najsvätejšej Trojice, námestia  
s pamätníkmi Pia XII. a Jána Pavla II. Odchod na 
prehliadku gotického kláštora Batalha (UNESCO) 
s kráľovskými hrobkami. Ďalej dedinka Nazaré s 
nádherným výhľadom na Atlantik a ďalej do Óbi-
dos, kde ochutnáme likér Ginjinha. Príchod do Li-
sabonu, ubytovanie, večera, nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, poldenná prehliadka hlavného 
mesta Portugalska začne v Zona de Belém, spoje-
ná s  Mosteiro dos Jerónimos (19. stor.), kde sú 
pochovaní králi, princovia, portugalskí spisovate-
lia a aj známy moreplavec Vasco da Gama. Tor-
re de Belém (UNESCO) – veža postavená na ústí 
rieky Tajo do Atlantického oceána, Padrão dos 
Descobrimentos  - pamätník v tvare mramoro-
vej karavely nesúcej na palube slávne osobnos-
ti portugalskej histórie a pozrieme si aj lietadlo, 
ktoré prvýkrát preletelo Atlantik. Popoludní pre-
sun do mestečka Sintra (UNESCO) s prekrásnym 
romantickým palácom Palácio da Pena. Návrat 
do Lisabonu, krátke voľno, večer bude servírova-
ná slávnostná večera za spevu fada a melódií por-

tugalskej gitary. V neskorých večerných hodinách 
transfer na letisko.
6. DEŇ » po polnoci odlet z Lisabonu. Prílet do 
Viedne v ranných hodinách. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Porto a Lisa-
bon - Viedeň.
UBYTOVANIE » 4 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom v 3* hoteli, z toho 2 x v Porte, 1 x vo Fa-
time a 1 x v Lisabone
STRAVOVANIE » 4 x polpenzia (raňajky a ve-
čere bez nápojov) a 1 x slávnostná večera s Fado 
show (vrátane nápojov).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa progra-
mu, plavba po rieke Douro, vstup do portskej piv-
nice s ochutnávkou 2 vín, ochutnávky Ginjinha a 
Ovos Moles, vstup do univerzity v Coimbre, pre-
hliadky s miestnym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu CK, program podľa popisu bez 
ďalších vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 185 €/os., 
City tax v Portugalsku 3 €/os./noc. 
PRÍPLATKY» za 1/1 izbu 150 €, Balíček vstu-
pov 75 €/os., transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň a späť 20 €/os. 
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Termíny a ceny 10-dňových leteckých zájazdov Egypt nepoznaný s pobytom pri mori

Kód zájazdu 9421 9422

Dátum odletu 26.05. 19.09.

Dátum príletu 04.06. 28.09.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 870 870

1. DEŇ » odlet z Viedne do egyptského hlav-
ného mesta Káhira (s prestupom), transfer auto-
busom do hotela, ubytovanie, večera a nocľah.. 
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet s miestnym 
sprievodcom počas ktorého navštívite jedinečný 
pyramídový komplex v Gize (zapísaný v zozna-
me kultúrneho dedičstva UNESCO), ktorý zahŕňa 
tri monumenty postavené rôznymi vládcami. 
Najimpozantnejšou stavbou v Gize je Cheopso-
va pyramída, ktorá ako jediná zo siedmich divov 
antického sveta ešte stojí. Menšou je Chefreno-
va pyramída, najmenšou Menkaurova pyramída 
a unikátom je do vápenca vytesaná Veľká Sfinga. 
Nasleduje obed a po ňom si pozriete najstaršiu 
stojacu pyramídu v Sakkare (Stupňovitá) ako i 
bývalé hlavné mesto Dolného Egypta - Mem-
phis. Návrat do hotela v Káhire, večera a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, celodenná prehliadka Káhiry  
s návštevou Egyptského múzeuma (sekcie Tutan-
chamon a kráľovské múmie  - Ramesse II., Seti I. a 
kráľovnej Hatšepsut). Obed v miestnej reštaurá-
cii, popoludní návšteva centra historickej Káhi-
ry (UNESCO), kde vás očarí Citadela Salah El Din 
(časť obranného komplexu proti križiakom), mešita 
Muhammada Aliho (Alabastrová), kostol Kopt-
skej kresťanskej cirkvi a synagóga Ben Ezra. Bazár 
Khan El Khalili vás zaujme svojou neopakovateľ-

nou atmosférou, farebnosťou a vôňami korenín 
a parfémov. Návrat do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, odchod autobusom do El 
Alamein (cintorín a múzeum zbraní z najznámej-
šej severoafrickej tankovej bitky z 2. SV). Transfer a 
ubytovanie v hoteli Carols Beau Rivage v letovisku 
Marsa Matrouh na jednej z najkrajších piesočna-
tých pláží Stredozemného mora, večera, nocľah. 
5. - 8. DEŇ » pobyt pri mori so službami soft 
(nealko) all inclusive v hoteli Carols Beau Rivage. 
Možnosť fakultatívnych výletov podľa aktuálnej 
miestnej ponuky. Veľmi atraktívny je výlet do naj-
krajšej západosaharskej oázy Siwa známej svojimi 
prameňmi, jazerami, saharskými piesočnými du-
nami, palmovými a olivovými hájmi a  zaujíma-
vými pamiatkami. Miestnu veštiareň (Oraculum) 
navštívil Alexander Veľký a aj kráľovná Kleopatra. 
9. DEŇ » raňajky, odchod z hotela autobusom 
na celodennú prehliadku Alexandrie  (aktuálne 
druhé najväčšie egyptské mesto založené v r. 332 
- 331 pr. Kr. Alexandrom Veľkým), kde si pozriete 
citadelu Qaitbay a katakomby Kom El-Shouqafa 
(jeden zo siedmich divov stredoveku), popoludní 
uvidíte Pompejský stĺp (postavený na počesť cisá-
ra Diokleciána), Montazah park (letná rezidencia 
egyptských vládárov a prezidentov) a spomeniete 
si ďalší zo siedmich divov antického sveta - ma-

ják na ostrove Pharos. Večera v typickej miestnej 
reštaurácii. Transfer na letisko v Alexandrii.
10. DEŇ » v nočných hodinách odlet z Alexan-
drie (s prestupom) a dopoludnia prílet do Viedne. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Káhira a Ale-
xandria – Viedeň.
UBYTOVANIE » 8 x v izbách s klimatizáciou a 
vlastným príslušenstvom (sprcha, WC), z toho 3 x 
v 4* hoteli v Káhire a 5 x v hoteli Carols Beau Ri-
vage (www.carolsbeaurivage.com) na piesočnatej 
pláži letoviska Marsa Matrouh. 
STRAVOVANIE » v Káhire 3 x polpenzia (raňaj-
ky a večere bez nápojov) a 2 x obed (bez nápojov) 
na výletoch, soft (nealko) all inclusive počas poby-
tu v Marsa Matrouh (k večeri 1 miestne pivo alebo 1 
pohár vína) a 1 x večera (bez nápojov) v Alexandrii.
OSTATNÉ » doprava po Egypte klimatizova-
ným autobusom, vstupy podľa programu, 
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby slo-
vensky/česky hovoriaceho sprievodcu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 195 €/os. V Egypte sa 
platí: víza 30 USD/os., obslužné 20 USD/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 270 €, transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
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Uzbekistan

Termíny a ceny 8-dňových leteckých poznávacích zájazdov Uzbekistan

Kód zájazdu 9441 9442

Dátum odletu 15.05. 28.09.

Dátum príletu 22.05. 05.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 1290 1290

1. DEŇ » odlet z Viedne do Taškentu, ktorý píše 
svoju históriu už takmer 2000 rokov. 
2. DEŇ » prílet v nočných hodinách, transfer 
do hotela, ubytovanie, oddych a neskoré raňajky. 
Prehliadka Taškentu - snúbi sa tu čaro orientu so 
súčasnosťou - komplex na námestí Khast Imam 
s madrasou Barak Khan s múzeom islamskej lite-
ratúry a najstarším Koránom na svete. Piatková 
mešita Tellya Sheikh a madrasa Muyi Mubarak, 
kde je podľa legendy uložená časť vlasov proroka 
Mohameda, mauzóleum Kaffal Shashi ( jeden z pr-
vých imámov, učiteľ islamu) a bazár Chorsu. Presun 
metrom do novej časti mesta, mešita Minor z r. 
2014 (kapacita 2400 osôb - najväčšia v Strednej Ázii). 
Prejdete sa po Námestí nezávislosti a Amir Timur, 
uvidíte pamätník zemetrasenia z roku 1967. Veče-
ra v reštaurácii, návrat do hotela a nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, transfer na letisko, odlet do 
mesta Urgench. Cesta do Khivy, v minulosti roz-
delenej do 3 častí: citadela Kunya Ark, predmestie 
Dishan Kala a vnútorné mesto Ichan Kala. Pešia 
prehliadka komplexu mešít, minaretov, madras 
a palácov. Ichan Kala je múzeum pod holým ne-
bom, kde aj dnes žije 300 rodín. Je tu 60 monu-
mentov - najznámejšie sú madrasa Kelte Minar a 
Muhammad Amin Khan, mešita Juma (s unikát-
nou akustikou), palác Tash Khauli (bývalý hárem), 

mešita Islam Khodja, mauzóleum Pakhlavan Ma-
khmud. Návrat do hotela, večera, nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, cesta autobusom po trase Veľ-
kej hodvábnej cesty, ktorá spájala Khivu a Bucha-
ru cez púšť Kyzyl Kum. Zastávka na brehu rieky 
Amu Darya - oddeľuje Kyzyl Kum od púšte Kara 
Kum na území Turkmenistanu. Obed - piknik. Prí-
chod do Buchary, ubytovanie, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, prehliadka Buchary - plnej his-
torických skvostov. Najpôvabnejším je komplex 
Poi Kalyan s minaretom a mešitou Kalyan, uni-
kátny rezervoár vody Lyabi Khauz, madrasa Ku-
keldash, mauzóleum Ismaila Samaního, objekty 
starých bazárov Tok-i-Zargaron, medresa Chor Mi-
nor so 4 minaretmi, pevnosť Ark. Večera v tradič-
nej miestnej rodine. Návrat do hotela, nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, cesta autobusom do mesta 
Shakhrisabz - rodisko dobyvateľa Timura. Pozrie-
me si palác Ak Saray, Dorut Tillavat komplex, me-
šitu Kok Gumbaz. Pokračujeme do Samarkandu, 
Večera v reštaurácii, ubytovanie, nocľah.  
7. DEŇ » raňajky, prehliadka Samarkandu - „raja 
Orientu". Prejdeme sa po námestí Registan - je 
vraj najkrajšiím námestím sveta s 3 madrasami: 
Sher Dor s majolikou a citátmi z Koránu, Tillya Kari 
so zlatom dekorovanou fasádou a observatórium 
Timurovho astronóma Ulugh Beka. Uvidíte mau-

zóleum Timurovych synov a vnukov – Gur Emir a 
mešitu Bibi Khanuma, nekropolis kráľov a vládcov 
Shakhi Zinda s pomyselným hrobom Kusam ibn 
Abbása (bratranca proroka Mohameda). Je málo 
miest na svete, kde sa spolu modlia židia, mosli-
movia a kresťania a jedným z nich je hrob starozá-
konného proroka Daniela v Samarkande. Večera v 
reštaurácii, návrat do hotela, nocľah.
8. DEŇ » skoré ľahké raňajky, transfer na letisko a 
odlet do Viedne (prestup v Moskve).
V CENE JE ZAHRNUTÉ »
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Taškent, 
Taškent - Urgench a Samarkand - Viedeň.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha, WC)  v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (7 x raňajky, 6 x 
večera a 1 x obed formou pikniku).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa progra-
mu, všetky vstupy podľa programu, prehliad-
ky s miestnym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu CK, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY» letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 195 €/os., Uzbekistan 
víza 90 €/os., obslužné 30 €/os (platí sa na mieste).
PRÍPLATKY» za 1/1 zbu 200 €, transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y
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Termíny a ceny 9-dňových leteckých poznávacích zájazdov Gruzínsko a Arménsko

Kód zájazdu 9461 9462

Dátum odletu 26.05. 15.09.

Dátum príletu 03.06. 23.09.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 880 880

1. DEŇ » odlet z Viedne do najväčšieho mesta 
Gruzínska – Tbilisi (v preklade „horúci prameň). 
2. DEŇ » v nočných hodinách prílet, transfer 
do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, prehliad-
ka Tbilisi - mesta na historickej „hodvábnej ceste“ 
- kostol Metechi so sochou Vakhtanga Gorgasali, 
pevnosť Narikala, stará štvrť Abanotubani, tradič-
ná ulica Sharden, synagóga a Katedrála Najsvätej-
šej Trojice (jeden z najväčších ortodoxných chrámov 
sveta), pamiatky na Shota Rustaveli Avenue. Ná-
vrat do hotela, večera, nocľah. 
3. DEŇ » raňajky, navštívime jedno z najstarších 
miest Gruzínska - Mtskheta, uvidíme Katedrálu 
Svetitskhoveli (11.stor.), kláštor Jvari (6. stor.). Pokra-
čujeme do rodného mesta J. V. Stalina - Gori, kde 
si prezrieme jeho múzeum a ďalej k prehistoric-
kému jaskynnému a skalnému mestu Uplistsikhe. 
Ubytovanie v hoteli v Kutaisi, večera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prehliadka Kutaisi (druhé naj-
väčšie mesto Gruzínska), navštíme dve najkraj-
šie pamiatky zo zoznamu UNESCO v západnom 
Gruzínsku: Katedrála Bagrati nad mestom a riekou 
Rioni, ako aj akadémiu a kláštor Gelati založený 
kráľom Davidom IV. v 12. stor. Návrat na ubytova-
nie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah. 
5. DEŇ » raňajky, horská etapa: prehliadka hrad-
ného komplexu Ananuri, cesta do Kazbegi cez 

horský priesmyk Jvari (2379 m n.m.) a na terén-
nych vozidlách (4x4) na prehliadku Chrámu Svätej 
Trojice v Gergeti vo výške 2170 m pod horou Ka-
zbegi (5033 m). Návrat do Tbilisi, večera, nocľah. 
6. DEŇ » raňajky, prechod do Arménska, návšte-
va nádherných ukážok stredovekej architektúry - 
kláštora Haghpat - centrum vzdelanosti a umenia 
ako i tajomného kláštora Haghartsin. Pokračuje-
me k jazeru Sevan (jedno z najväčších jazier Euroá-
zie), kde vás očaria krásne scenérie na polostrove 
Akhtamar. Ubytovanie v Jerevane, večera, nocľah. 
7. DEŇ » raňajky, prehliadka centra mesta: Ná-
mestie republiky, univerzita, pamätník Matka Ar-
menia, parlament a prezidentský palác, pamätník 
obetiam genocídy v roku 1915 a úchvatný Mate-
nadaran (depozitár starovekých manuskriptov). Na-
vštívime komplex Cascade (centrum moderného 
umenia) so sochami, fontánami a nádherným vý-
hľadom na Jerevan a horu Ararat. Deň končí náv-
števou destilérky známeho arménskeho brandy 
(degustácia dvoch druhov) a možnosťou nákupu. 
Návrat do hotela, večera a nocľah. 
8. DEŇ » raňajky, poklady arménskej histórie – 
Katedrála Etchmiadzin, kde je uložená kopija, kto-
rou bol prebodnutý ukrižovaný Kristus, kostol sv. 
Hripsima  a pozostatky „chrámu nebeských anje-
lov“ Zvartnots., jediný pohanský chrám v Armén-

sku zasvätený bohu Slnka v Garni. Po fotozastávke 
pri oblúku Charents s výhľadom na Ararat, uvidíte 
úžasný kaňon Garni a unikátny skalný chrám sv. 
Gegharda. Obed v typickej dedine, kde budeme 
sledovať pečenie tradičného arménskeho chleba 
„lavaš“, posilníme sa autentickým arménskym jed-
lom a ochutnáme domácu ovocnú vodku a víno. 
Večera v miestnej reštaurácii s folklórnym progra-
mom. Návrat do hotela, nocľah.
9. DEŇ » skoré raňajky formou balíčka, transfer 
na letisko a odlet z Jerevanu do Viedne. 
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Tbilisi a a Je-
revan-Viedeň.
UBYTOVANIE » 8 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE » 8 x polpenzia (8 x raňajky, 7 x 
večera a 1 x obed).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa progra-
mu, všetky vstupy podľa programu, prehliad-
ky s miestnym sprievodcom, služby slovenského 
sprievodcu CK počas celého zájazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 195 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 250 €, transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Gruzínsko a Arménsko 361



Rím

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov – Po stopách sv. pátra Pia
Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 20.05. 14.10.

Dátum príletu 23.05. 17.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 480 480

Po stopách sv.  pátra Pia

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
 pútnických zájazdov – Rím

Kód zájazdu 9801 9802

Dátum odletu 09.06. 20.10.

Dátum príletu 12.06. 23.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 580 580

P Ú T N I C K É  Z Á J A Z D Y

1. DEŇ » odlet z Viedne do Ríma, transfer 
autobusom do centra mesta a následne pa-
noramatický okruh po Ríme (centrum Ríma, 
Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov víťaz-
ný oblúk, atď...). Prehliadka pamätihodnos-
tí v centre mesta, počas ktorej navštívite 
Baziliku Santa Maria Maggiore a Laterán-
sku Baziliku sv. Jána. Transfer na ubytovanie 
v hoteli, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, dopoludnia prehliad-
ka Baziliky sv. Klementa, kde sú uložené 
relikvie svätého Cyrila. Popoludní návšteva 
svetoznámych Vatikánskych múzeí a pre-
slávenej Sixtínskej kaplnky s veľkolepý-
mi freskami "Stvorenie Adama" a "Posledný 
súd" od Michelangela. Návrat autobusom 
do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, transfer autobusom 
do Vatikánu na nedeľné pápežské požehna-
nie a prehliadku Baziliky sv. Petra. Popolud-
ní pešia prehliadka centra Ríma s miestnym 

sprievodcom, počas ktorej vás očaria nád-
herne zachované pamiatky antického Ríma, 
najmä Koloseum a Forum Romanum, 
uvidíte Benátske námestie, Pantheon, naj-
krajšiu rímsku fontánu Fontana di Trevi, 
Španielske schody, Piazza Navona), transfer 
do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky,  transfer autobusom 
na prehliadku málo známych, ale jedineč-
ných, katakomb svätého Kalixta, návšte-
va Baziliky sv. Pavla za hradbami a opátstva 
Tre Fontane. Transfer autobusom na letisko, 
odlet z Ríma do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Rím 
a späť.
UBYTOVANIE » 3 x v 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 klimatizo-
vaným autobusom, prehliadky všetkých 
pamätihodností s miestnym talianskym 
sprievodcom, služby slovenského sprievod-
cu - kňaza počas zájazdu, program podľa 
popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné  a servisné poplatky 145 €/os., 
City tax v hoteli v Ríme 4 - 6 € na osobu 
a noc (platí sa priamo v hoteli, jej výška závisí 
od kategórie hotela).
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 105 €, 
Balíček vstupov 80 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
UPOZORNENIE » V tomto type zájazdu 
DE LUXE poskytujeme klientom maximálny 
komfort: presuny v Ríme sú zabezpečené 
autokarom, vrátane centra mesta, účastníci 
zájazdu majú zaistenú polpenziu, prehliad-
ky pamätihodností sú s miestnym i sloven-
ským sprievodcom.

1. DEŇ » odlet v poludňajších hodinách 
z Budapešti do Bari v juhovýchodnom Ta-
liansku. Autobusová prehliadka centra Bari 
(Duomo of San Sabino, Bazilika Sv. Mikuláša, 
v ktorej je od roku 1087 svätcov hrob). Popo-
ludní transfer do mestečka San Giovanni 
Rotondo (lokality kde sv. páter Pio dlhé roky 
pôsobil a je tu i pochovaný), 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 svojom tele ustavične kr-
vácajúce rany – stigmy. Celodenný nábo-
ženský program v San Giovanni Rotondo, 
počas ktorého uvidíte miesta spojené so ži-
votom a pôsobením sv. pátra Pia (prehliad-
ka Baziliky Santa Maria delle Grazie a Baziliky 
sv. Pia, návšteva hrobu sv. pátra Pia). V Bazi-
like sv. pátra Pia bude náš kňaz celebrovať 
slovenskú svätú omšu. Vo vonkajšom areáli 

absolvujete Krížovú cestu s pripomienkou 
významu utrpenia v našom živote. V pod-
večer návrat do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, dopoludnie strávite 
v San Giovanni Rotondo, kde budete mať 
dostatok času na osobné rozjímanie. Popo-
ludní bude pre vás pripravený výlet auto-
busom do Monte Sant´Angelo (pamiatka 
UNESCO). Náš kňaz bude slúžiť slovenskú 
svätú omšu v jaskyni, na miestach, kde sa 
v rokoch 490, 492 a 1656 zjavil archanjel 
Michal. Toto miesto bolo v minulosti na-
vštívené viacerými 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, v závislosti od le-
tových časov individuálne voľno, transfer 
na letisko v Bari a odlet do Budapešti. Po-
poludní prílet do Budapešti.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Budapešť – Bari 
a späť. 
UBYTOVANIE » 3 x v 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 – servírova-
né, pozostávajúce z trojchodového menu).
OSTATNÉ » doprava podľa programu 
klimatizovaným autobusom, náboženský 
program podľa popisu bez vstupov, pa-
noramatická autobusová prehliadka Bari, 
návšteva Monte Sant´Angelo, služby slo-
venského sprievodcu / kňaza počas zá-
jazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 145 €/os.
PRÍPLATOK » za jednolôžkovú izbu120 €, 
transfer z Bratislavy na letisko Budapešť 
a späť 50 €/os.
AKCIA DO 28.02. 2018: TRANSFER 
NA LETISKO V BUDAPEŠTI ZDARMA

362



Lurdy -  160.  výročie z javení

Izrael  a  Mŕtve more

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
 pútnických zájazdov – Lurdy

Kód zájazdu 9711 9712 9713 9714

Dátum odletu 04.05. 25.05. 20.07. 28.09.

Dátum príletu 07.05. 28.05. 23.07. 01.10.

Počet nocí 3 3 3 3

Cena na osobu 420 420 420 420

1. DEŇ » odlet z Viedne v ranných hodinách do 
Toulouse, transfer autobusom do Lúrd, ubytova-
nie v hoteli, orientačná prehliadka areálu (baziliky, 
podzemná bazilika, kaplnky a Jaskyňa Zjavenia), 
účasť na náboženskom programe v Lurdách, ve-
čera v hoteli, ružencová pobožnosť a sviečkový 
mariánsky sprievod, nocľah.
2. DEŇ » slovenská svätá omša, raňajky, indi-
viduálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou 
vodou. Premietanie o živote sv. Bernadety, ktorá 
sa narodila v Lurdách v roku 1844 a ako 14 ročná 
zažila 18 zjavení Panny Márie, ktoré sú oficiálne 
uznané cirkvou. Keď sa zvesť o zjaveniach roz-
šírila, začali do Lúrd prichádzať pútnici a boli za-
znamenané prvé zázračné uzdravenia, z ktorých 
viaceré boli uznané aj lekárskymi kapacitami ako 
vedecky nevysvetliteľné. Popoludní sa zúčastníte 
slovenskej  pobožnosti Krížovej cesty (umiestne-
ná nad areálom s nádhernými výjavmi a sochami v 
nadživotnej veľkosti). Eucharistická procesia s po-
žehnaním, večera, ružencová pobožnosť a večer-
ný sviečkový sprievod, nocľah. 

3. DEŇ » ranná slovenská svätá omša, raňajky, 
možnosť účasti na medzinárodnej svätej omši v 
podzemnej Bazilike Pia X. Pešia prechádzka po 
stopách sv. Bernadety na miesta spojené s jej ži-
votom v Lurdách (mlyn, Cachot, hospic a miesto 
krstu vo farskom kostole). Možnosť návštevy bazé-
nov s lurdskou vodou, prípadne návštevy hradu 
týčiaceho sa nad mestom. Eucharistická procesia 
s požehnaním chorých, večera, ružencová po-
božnosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah.
4. DEŇ » slovenská svätá omša v Jaskyni Zjave-
nia, raňajky, individuálne voľno a transfer na letis-
ko. Odlet do Viedne v popoludňajších hodinách.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Toulouse 
a späť. 
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v centre 
Lúrd.

STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (ra-
ňajky a večere).
OSTATNÉ » služby sprievodcu CK, sprievod 
kňaza, transfery autobusom z Toulouse do Lúrd  
a späť, náboženský program podľa popisu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky vo výške 145 €/os., 
City tax v hoteloch v Lurdách 1,50 €/os./noc.
PRÍPLATOK » za 1/1 izbu 75 €, transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os. 

UPOZORNENIE » zájazdu do Lúrd sa môžu 
zúčastniť i telesne postihnutí pútnici na vozíč-
koch, ale vždy v sprievode minimálne 1 zdravej 
osoby. Celý komplex i areál bazénov sú prispô-
sobené aj pre vozíčkárov. Počet vozíčkárov v lie-
tadle je obmedzený leteckými predpismi. 
» Informácie o ďalších termínoch leteckých 
pútí do Lúrd vám podáme v CK. Na vyžiada-
nie zabezpečíme ubytovanie v hoteli 4*. 

AKCIA DO 28.02.2018: TRANSFER 
NA LETISKO VO VIEDNI ZDARMA !

1. DEŇ » odlet z Viedne do Tel Avivu, 
transfer autobusom do hotela v oblasti Ga-
lilea v severnom Izraeli, večera a nocľah.
2. DEŇ » » raňajky, prehliadka Nazare-
ta (Bazilika Zvestovania, Kostol sv. Joze-
fa) a návšteva Kány Galilejskej (obnovenie 
manželských sľubov). Popoludní prehliadka 
Kafarnaumu (dom sv. Petra) a ďalších miest 
spojených s účinkovaním Ježiša Krista (Hora 
Blahoslavenstiev, Tabgha – miesto zázrač-
ného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto 
primátu sv. Petra). Cesta po pobreží Geneza-
retského jazera, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, výstup na vrch Tabor, 
prehliadka Kostola Premenenia Pána a náv-
števa miesta krstu Yardenit na rieke Jor-
dán (obnovenie krstných sľubov). Popoludní 
transfer do Betlehema, zastávka v Jerichu. 
Ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
4. DEŇ » raňajky, prehliadka Ježišovho ro-
diska Betlehem (Bazilika narodenia Ježiša 

Krista, Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka). Popo-
ludní kúpanie v Mŕtvom mori a návšteva 
Ain Karem (miesto narodenia 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 Pan-
ny Márie, Múr nárekov a Večeradlo). Návrat 
do Betlehema, večera a nocľah.
6. DEŇ » raňajky, prehliadka Betánie (La-
zarov hrob). Prechod Júd-
skou púšťou, kúpanie 
v Mŕtvom mori. Popoludní 
možnosť fakultatívneho vý-
letu na Massadu a Qumran. 
Večera a nocľah.
7. DEŇ » raňajky, prehliad-
ka Jeruzalema (staré mesto, 
Krížová cesta - Via Dolorosa 
so známymi zastaveniami, 

Bazilika Božieho hrobu na Golgote). Krátke 
kúpanie v Mŕtvom mori.  Večera a nocľah.
8. DEŇ » raňajky,  transfer autobusom 
na letisko do Tel Avivu a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Tel Aviv 
a späť.
UBYTOVANIE » 7 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE » 7 x polpenzia (raňajky 
a večere formou švédskych stolov).
OSTATNÉ » doprava po Izraeli klimatizo-
vaným autobusom podľa programu, služby 
sprievodcu - kňaza, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 90 €/os., pa-
livový príplatok 120 €/os., vstupy 40 USD/
os. a obslužné 40 USD/os. (platí sa v Izraeli).
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 200 €, transfer 
Bratislava - letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 8-dňových leteckých
 pútnických zájazdov – Izrael a Mŕtve more

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514 9515 9516

Dátum odletu 16.03. 02.05. 13.06. 20.09. 12.10. 16.11.

Dátum príletu 23.03. 09.05. 20.06. 27.09. 19.10. 23.11.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7

Cena na osobu 570 590 590 590 590 570
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Medžugorie

Púť za Pannou Máriou do Efezu

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
zájazdov - Púť za Pannou Máriou do Efezu

Kód zájazdu 9871 9872

Dátum odletu 08.06. 14.09.

Dátum príletu 11.06. 17.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 420 420

Termíny a ceny 4-dňových leteckých
pútnických zájazdov – Medžugorie

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 11.05. 05.10.

Dátum príletu 14.05. 08.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 350 350

P Ú T N I C K É  Z Á J A Z D Y

1. DEŇ » v odlet z Viedne do chorvátske-
ho Splitu, transfer autobusom do Medžu-
goria na území Bosny a Hercegoviny. 
Prehliadka Kostola sv. Jakuba a jeho areá-
lu. Ubytovanie v hoteli a večera. Večerný 
náboženský program v Kostole sv. Jakuba 
s poklonou Svätému krížu. Návrat do hote-
la a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, slovenská svätá omša 
celebrovaná našim kňazom. Výstup na vrch 
zjavenia Podbrdo, kde sa šiestim deťom 
v júni 1981 zjavila Panna Mária. Vďaka tým-
to zjaveniam sa z malej dedinky Medžugo-
rie stalo jedno z najväčších modlitebných 
mariánskych centier v Európe. Nespočetné 
množstvo ľudí práve na tomto mieste našlo 
svoju vieru a získalo pokoj do svojho živo-
ta. Popoludní návšteva komunity Cenacolo. 
V prípade prítomnosti niektorého z vizioná-
rov v Medžugorí, pokúsime sa zabezpečiť 
stretnutie s ním. Návrat do hotela a veče-
ra. Večerný náboženský program, ruženco-

vá pobožnosť, požehnanie, adorácia pred 
najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Návrat 
do hotela a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, v ranných hodinách vý-
stup na vrch Križevac, kde už v roku 1934 
miestni farníci postavili kríž. Tu spolu s na-
šim kňazom absolvujete pobožnosť Krížovej 
cesty v slovenčine. Návrat do Medžugoria 
a slovenská svätá omša. Popoludní návšte-
va mesta Mostar (pamiatky UNESCO), auto-
busová i pešia prehliadka najvýznamnejších 
pamätihodností. Mostar je piatym najväčším 
mestom Bosny a Hercegoviny a svoje meno 
dostal po „mostaroch“ - strážcoch mosta 
(Stari most) cez rieku Neretva. Návrat autobu-
som do Medžugoria, večera v hoteli, nábo-
ženský program v Kostole sv. Jakuba, nocľah.
4. DEŇ » raňajky, individuálne voľno 
v Medžugorí, slovenská svätá omša, dopo-
ludnia transfer autobusom do Splitu so za-
stávkou pri úchvatnom mariánskom areáli 

lurdskej jaskyne 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  izbách s vlastným prí-
slušenstvom (sprcha a WC) v 2*/3* hoteli 
v Medžugorí. 
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky a ve-
čere s vínom, vodou a káva/čaj).
OSTATNÉ » transfery a doprava podľa progra-
mu klimatizovaným autobusom, náboženský 
program organizovaný v Medžugorí, služby slo-
venského sprievodcu / kňaza počas celého zá-
jazdu, program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 145 €/os.
PRÍPLATKY » za 1/1 izbu 50 € » transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat 
a späť 20 €/os.

1. DEŇ » odlet z Viedne, resp. z Košíc do Iz-
miru (prestup v Istanbule), transfer autobusom 
do hotela v oblasti Egejskej riviéry - Kusadasi, 
ubytovanie, večera a nocľah. 
2. DEŇ » raňajky, celodenný výlet s miest-
nym sprievodcom na významné pútnické 
miesto Turecka – Dom Panny Márie. V zmys-
le Kristovho odkazu z kríža si sv. Ján vzal Pan-
nu Máriu k sebe, odišiel s ňou a postavil pre 
ňu dom neďaleko Efezu, v ktorom bývala až 
do konca svojho pozemského života. Dom 
Panny Márie navštívili v rámci svojich pasto-
račných ciest viacerí pápeži Pavol VI. (1967), 
Ján Pavol II. (1979), Benedikt XVI. (2006). Toto 
miesto je uctievané kresťanmi a rovnako aj  
moslimami ako Meryem Ana Evi – Dom Má-
rie matky proroka Ježiša. V areáli bude náš 
kňaz celebrovať svätú omšu v slovenčine. Po-
poludní návšteva malebnej dedinky Sirince, 
odkiaľ bola Panna Mária podľa tradície vzatá 
do neba. Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ » raňajky, celodenný výlet s miest-
nym sprievodcom, počas ktorého si pozriete 
archeologické nálezisko v Efeze s nád-
hernými dláždenými ulicami lemovanými 
po oboch stranách pozostatkami obchodov, 
domov, kúpeľov a chrámov. Najzachovalejšími 
stavbami sú Hadriánov chrám, Celziova kniž-
nica a amfiteáter. Efez bol jednou zo siedmich 
cirkví v Ázii, ktoré sú citované v Knihe Zjave-
nia a predpokladá sa, že tu Ján napísal svoje 
Evanjelium. Popoludní zastávka pri jaskyni „7 
usnutých“, kde sa v roku 250 počas prenasle-
dovania za vlády Trajana Decia zamurovalo 7 
mladých mužov, zaspali a zázračne sa prebu-
dili až okolo roku 435. Transfer do hotela, ve-
čera a nocľah. 
4. DEŇ » raňajky, prehliadka pamätihodnos-
tí s miestnym  sprievodcom. Navštívite zvyšky 
Chrámu bohyne Artemis (jeden zo 7 divov antic-
kého sveta), mešitu Issu Bey (14. stor.) a pozostatky 
Baziliky sv. Jána, ktorá je postavená nad hro-

bom apoštola. Transfer na letisko a odlet z Izmiru 
do Viedne, resp. do Košíc (prestup v Istanbule).

V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Izmir, 
resp. Košíce - Izmir (prestup v Istanbule) a späť. 
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 4* hoteli 
v oblasti Kusadasi (Egejská riviéra).
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky 
a večere).
OSTATNÉ » transfery a doprava podľa 
programu klimatizovaným autobusom, pre-
hliadky s miestnym tureckým sprievodcom, 
služby slovenského sprievodcu CK / sprievod 
kňaza, program podľa popisu bez vstupov, 
DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 145 €/os.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 90 €,  
Balíček vstupov 30 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os. 
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Fatima a Santiago de Compostela

Gruzínsko a Arménsko-

Termíny a ceny 9-dňových leteckých
pútnických zájazdov - Gruzínsko a Arménsko
Kód zájazdu 9861 9862

Dátum odletu 09.06. 06.10.

Dátum príletu 17.06. 14.10.

Počet nocí 8 8

Cena na osobu 880 880

Termíny a ceny 5-dňových leteckých
pútnických zájazdov - Fatima a Santiago

Kód zájazdu 9731 9732

Dátum odletu 02.06. 10.11.

Dátum príletu 06.06. 14.11.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 530 530

1. DEŇ » v odlet z Viedne do Santiago de 
Compostela (s prestupom), panoramatická 
prehliadka mesta s miestnym sprievodcom, 
slovenská svätá omša, transfer do hotela, 
ubytovanie, večera a nocľah.
2. DEŇ » raňajky, poldenná prehliadka 
centra Santiaga (s miestnym sprievodcom) 
vrátane Katedrály s hrobom sv. apoštola 
Jakuba. Tu uvidíme aj známe Botafumei-
ro (najväčšia kadidelnica na svete). Účasť na 
medzinárodnej pútnickej svätej omši a po-
poludní transfer do Fatimy. Ubytovanie v 
hoteli vo Fatime, večera, ružencová pobož-
nosť a večerný sviečkový sprievod, nocľah. 
3. DEŇ » ranná slovenská svätá omša v 
Kaplnke Zjavenia, raňajky. Pozrieme si celý 
areál vo Fatime a tiež dve dominanty Bazi-
liku Ružencovej Panny Márie a podzemnú 
Baziliku Najsvätejšej Trojice. Popoludní, po-
čas prechádzky do Valinhos, sa pomodlíme 
pobožnosť Krížovej cesty v prírode. Násled-

ne uvidíme rodnú dedinku a domy vizio-
nárov v Aljustrel. Návrat do Fatimy, večera, 
večerný náboženský program, nocľah.
4. DEŇ » raňajky, odchod na prehliadku 
nádherného kláštora Batalha zo 14. stor. 
(UNESCO) s hrobkami a sarkofágmi portu-
galských kráľov. Ide o najkrajší barokový 
monument Portugalska. Pokračujeme do 
Santarém na prehliadku Kostola Eucharis-
tického zázraku a svätú omšu. Ďalej nás 
čaká Lisabon a jeho najkrajšie pamiatky v 
Zone Belém, Mosteiro de Jerónimos, Torre 
de Belém, Padrao dos Descobrime. Navští-
vime aj Kostol sv. Antona Paduánskeho po-
stavený nad rodným domom svätca. Krátke 
voľno a večer transfer do reštaurácie kde 
bude servírovaná rozlúčková večera za spe-
vu fada a melódií portugalskej gitary. Okolo 
polnoci transfer autobusom na letisko. 
5. DEŇ » v nočných hodinách odlet z Lisa-
bonu, prílet do Viedne v ranných hodinách. 

 
V CENE JE ZAHRNUTÉ »

LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň – Santia-
go de Compostela a Lisabon - Viedeň.
UBYTOVANIE » 3 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli 
(z toho 1 x v Santiago de Compostela a 2 x vo 
Fatime).
STRAVOVANIE » 3 x polpenzia (raňajky 
a večere bez nápojov) a 1 x slávnostná roz-
lúčková večera v Lisabone s Fado show (ná-
poje v cene).
OSTATNÉ » transfery klimatizovaným au-
tobusom podľa programu, program podľa 
popisu bez vstupov, prehliadky so slo-
vensky alebo česky hovoriacim miestnym 
sprievodcom, doprovod kňaza, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 195 €/os.
PRÍPLATKY » za jednolôžkovú izbu 105 €, 
Balíček vstupov 25 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

1. - 2. DEŇ » odlet z Viedne do metropoly 
Gruzínska – Tbilisi („horúci prameň). V nočných 
hodinách prílet a transfer do hotela, ubyto-
vanie a nocľah. Raňajky, celodenná prehliad-
ka Tbilisi, ležiaceho na historickej „hodvábnej 
ceste“. Pri prechádzke starým mestom uvidí-
me kostol Metechi, pevnosť Narikala, starú 
štvrť Abanotubani, ulicu Sharden, synagógu a 
Katedrálu Najsvätejšej Trojice nazývanú aj Sa-
meba (jeden z najväčších ortodoxných chrámov 
sveta) a ďalšie pamiatky na Shota Rustaveli 
Avenue. Návrat do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ » raňajky, navštívime jedno z naj-
starších miest Mtskheta, uvidíme Katedrálu 
Svetitskhoveli (11.stor.) a kláštor Jvari (6. stor.). 
Pokračujeme do Gori (rodisko J.V. Stalina) kde si 
prezrieme múzeum a ďalej k prehistorickému 
jaskynnému a skalnému mestu Uplistsikhe. 
Ubytovanie v hoteli v Kutaisi, večera a nocľah.
4. - 5. DEŇ » raňajky, prehliadka Kutaisi, 
návšteva pamiatok UNESCO: Katedrály Bagrati 

z 11. stor a kláštora Gelati založeného kráľom 
Davidom IV. Návrat na ubytovanie v hoteli v 
Tbilisi, večera a nocľah. Raňajky, prehliadka 
hradného komplexu Ananuri na rieke Aragvi, 
cesta do Kazbegi cez horský priesmyk Jvari 
(2379 m) a na terénnych vozidlách sa dostane-
me ku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti ležiace-
ho vo výške 2170 m pod horou Kazbegi (5033 
m). Návrat do Tbilisi, večera a nocľah
6. - 7. DEŇ » raňajky, prechod do Armén-
ska, návšteva stredovekých kláštorov Haghpat 
a Haghartsin. Cesta k jazeru Sevan s krásny-
mi scenériami, ubytovanie v Jerevane, večera, 
nocľah. Raňajky, prehliadka centra: Námestie 
republiky, pamätník Matka Armenia, parla-
ment, prezidentský palác, pamätník obetiam 
genocídy, komplex Cascade s výhľadom na 
Ararat, destilérka arménskeho brandy s de-
gustáciou. Návrat do hotela, večera, nocľah. 
8. - 9. DEŇ » raňajky, uvidime poklady 
arménskej histórie: Katedrálu Etchmiadzin 

(uchováva kopiju, ktorou prebodli ukrižovaného 
Krista), kostol sv. Hripsima, „chrám nebeských 
anjelov“ Zvartnots, obed v typickej dedine 
("lavaš" a autentické arménske jedlo, ovocná 
vodka). Výhľad na Ararat a prehliadka Chrámu 
sv. Gegharda zo 4. stor. Večera v reštaurácii s 
folklórnou show. Návrat do hotela, nocľah. Ra-
ňajky, transfer na letisko a odlet z Jerevanu.
V CENE JE ZAHRNUTÉ » 
LETECKÁ DOPRAVA » Viedeň - Tbilisi a 
Jerevan - Viedeň.
UBYTOVANIE » 8 x v izbách s vlastným 
príslušenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE » 8 x polpenzia (8 x raňaj-
ky, 7 x večera a 1 x obed).
OSTATNÉ » doprava autobusom podľa 
programu, vstupy podľa programu, prehliad-
ky s miestnym sprievodcom, služby slovenské-
ho sprievodcu, doprovod kňaza, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, bez-
pečnostné a servisné poplatky 195 €/os.
PRÍPLATKY » 1/1 izba 250 €, transfer z Bra-
tislavy na Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.

kolísky 
kresťanstva
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5
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Marmorata Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 14-15

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1123 €

ty

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) a z 
Košíc (KSC) na letisko Olbia (OLB).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € 

» 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. 449). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
zájazdu na ostrov Sardínia predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

Strediská » Marina di Sorso, Santa Teresa Gallura, Golfo Aranci 
a Cala Gonone 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 900 950 980 1000 1020 1130 1180 1240 1290 1390

546 585 618 637 650 663 735 767 806 839 904

dospelá osoba na 1. prístelke 660 710 750 780 790 810 870 910 960 990 1060

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 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 550 590 620 640 670 690 700 730 770 800 850

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. 

SARDÍNIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v nedeľu

Kód zájazdu 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529

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 vo štvrtok

Kód zájazdu 3502 3504 3506 3508 3510 3512 3514 3516 3518 3520 3522 3524 3526 3528

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

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3601 3604 3607 3610 3613 3616 3619 3622

Dátum odletu BA 17.6. 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8.

Dátum príletu BA 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8. 9.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3602 3605 3608 3611 3614 3617 3620 3623

Dátum odletu BA 21.6. 1.7. 12.7. 22.7. 2.8. 12.8. 23.8. 2.9.

Dátum príletu BA 1.7. 12.7. 22.7. 2.8. 12.8. 23.8. 2.9. 13.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

   SARDÍNIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3603 3606 3609 3612 3615 3618 3621 3624

Dátum odletu BA 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9.

Dátum príletu BA 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8. 6.9. 16.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10
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Palmasera Vi l lage SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 12-13

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 18-19

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Colonna Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 16-17

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1145 €

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1129 €

ty

FAKULTATÍVNE VÝLETY
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 vo vlnách smaragdového 
mora ako Santo Stefano, Porto Raphael a Punta Sardegna s charakteristickým majákom. Po plavbe po-
pri 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”.

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. Z prístavu Santa Teresa Gallura sa trajektom pre-
plavíte cez Bonifácky prieliv, chránenú morskú rezerváciu, do prístavného francúzskeho mestečka Bon-
ifácio, ležiaceho na juhu ostrova. Historické centrum láka svojich návštevníkov malebnými uličkami a 
domami týčiacimi sa vysoko nad útesom. Najluxusnejšie jachty sveta vás privítajú hneď v prístave. Výlet 
na Korziku patrí vždy medzi sladký bonbónik dovolenky na čarovnom ostrove Sardínia.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 920 970 1000 1030 1050 1170 1190 1260 1320 1420

553 598 631 650 670 683 761 774 819 858 923

dospelá osoba na 1. prístelke 680 730 770 800 820 840 910 920 980 1020 1090

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

 1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 560 610 640 660 680 700 730 740 790 830 880

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Príplatok » 
za izbu Superior v časti Borgo +15 € na os. na zákl. lôžku a os. na prístelke / noc pobytu. Pozor » *obmedzený počet izieb.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 920 950 1020 1060 1100 1120 1120 1230 1390 1430 1530

626 646 694 721 748 762 762 837 946 973 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 720 750 800 830 870 880 860 940 1070 1100 1170

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 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 590 610 660 690 710 720 690 750 850 880 930

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 920 950 1020 1060 1100 1120 1120 1230 1390 1430 1530

626 646 694 721 748 762 762 837 946 973 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 790 810 870 910 940 960 940 1040 1170 1210 1290

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 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 590 610 660 690 710 720 690 750 850 880 930

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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Fiesta Athénee Palace SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 22-23

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings z Bratislavy (BTS) na letis-
ká do Palerma (PMO) a do Catanie (CTA). Let z 
Bratislavy trvá približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácií na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € 
» 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 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 poistení na str. 449). Ak si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
zájazdu na ostrov Sicília predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

Strediská » Campofelice di Roccella, Marina di Portorosa, Pollina a Ispica

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 750 800 820 830 850 950 1050 1090 1120 1190

470 510 544 558 565 578 646 714 742 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 580 630 670 690 700 710 780 860 890 920 970

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 470 510 550 560 570 580 610 680 700 720 760

320 347 374 381 388 395 415 463 476 490 517

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 470 510 550 560 570 580 610 680 700 720 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x 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.

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v nedeľu

Kód zájazdu 3302 3304 3306 3308 3310 3312 3314 3316 3318 3320 3322 3324 3326

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. 9.9.

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. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v stredu

Kód zájazdu 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3317 3319 3321 3323 3325 3327

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

  SICÍLIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3403 3406 3409 3412 3415 3418 3421 3424

Dátum odletu BA 20.6. 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9.

Dátum príletu BA 1.7. 11.7. 22.7. 1.8. 12.8. 22.8. 2.9. 12.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

   SICÍLIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3401 3404 3407 3410 3413 3416 3419 3422 3425

Dátum odletu BA 13.6. 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Dátum príletu BA 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

   SICÍLIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3402 3405 3408 3411 3414 3417 3420 3423 3426

Dátum odletu BA 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9.

Dátum príletu BA 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Borgo Rio Favara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 30-31

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Portorosa SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 26-27

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Fiesta Garden Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 24-25

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pol l ina Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 28-29

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 840 950 990 1010 1030 1150 1190 1270 1290 1390

531 572 646 674 687 701 782 810 864 877 946

dospelá osoba na 1. prístelke 610 660 750 780 800 810 880 910 980 990 1060

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 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 510 550 620 640 660 670 710 730 780 800 850

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 780 840 950 990 1010 1030 1150 1190 1270 1290 1390

507 546 618 644 657 670 748 774 826 839 904

dospelá osoba na 1. prístelke 670 720 810 850 870 880 970 1010 1070 1090 1170

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 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 510 550 620 650 660 670 710 740 780 800 850

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 910 1010 1050 1070 1090 1250 1290 1370 1390 1490

553 592 657 683 696 709 813 839 891 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 700 750 830 860 880 900 1010 1040 1100 1120 1190

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 550 590 660 680 700 710 770 790 840 860 900

358 384 429 442 455 462 501 514 546 559 585

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 550 590 660 680 700 710 770 790 840 860 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie v luxusných bungalovoch typu Superior + 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 1050 1110 1130 1150 1290 1350 1430 1450 1550

606 646 714 755 769 782 878 918 973 986 1054

dospelá osoba na 1. prístelke 690 740 820 870 880 900 980 1030 1090 1100 1170

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 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 570 600 670 710 720 730 780 820 870 880 930

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov len za 99 € » ušetríte až 1123 €

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  1039 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke zľava -35% » ušetríte až 1357 €
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Borgo di  F iuzzi SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 40 - 41

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Scogl io Del la  Galea SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 36 - 37

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

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 v Lamezia Terme  
(SUF). Let trvá približne 2 hodiny. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € 

» 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 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 poistení na str. 449). Ak si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového zájazdu 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Praia a Mare, Santa Maria di Ricadi, 
Nicotera Marina a Pizzo

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 690 720 820 840 860 850 940 950 1010 1080 1150

429 449 468 533 546 559 553 611 618 657 702 748

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 570 650 670 680 660 730 740 780 830 880

1. dieťa do 13 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 13 rokov na prístelke 430 450 470 540 550 570 530 580 590 630 670 710

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 690 720 770 850 870 890 890 980 990 1050 1120 1190

470 490 524 578 592 606 606 667 674 714 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 610 670 690 710 690 750 760 810 870 910

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 450 470 510 560 570 590 550 610 610 660 700 730

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 3x cenu základného lôžka. Pozor » *obmedzený počet izieb.

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3701 3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713

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

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3801 3803 3805 3807 3809 3811 3813 3815 3817

Dátum odletu BA 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Dátum príletu BA 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3802 3804 3806 3808 3810 3812 3814 3816 3818

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
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Pizzo Calabro Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 34 - 35

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nicotera Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 38 - 39

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 740 790 870 890 910 920 1000 1020 1080 1150 1230

483 504 538 592 606 619 626 680 694 735 782 837

dospelá osoba na 1. prístelke 610 630 680 750 760 780 780 840 860 910 970 1040

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 460 480 520 570 580 590 570 610 620 670 710 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 770 850 870 890 890 980 990 1050 1120 1190

470 490 524 578 592 606 606 667 674 714 762 810

dospelá osoba na 1. prístelke 550 570 610 670 690 710 690 750 760 810 870 910

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

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 320 330 350 390 400 410 360 380 390 420 450 460

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 izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. Povinný príplatok » za kompletný servis pre infantov do 2 rokov v 
tzv. biberonerii +10 € na dieťa a noc pobytu. Platba v hotovosti priamo na recepcii hotela, v deň príchodu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Tropea a  Pizzo
Raj na zemi, krásna Tropea, je jednou z najnavštevovanejších miest Kalábrie. Toto mesto sa označuje aj ako 
“Perla Kalábrie”. Najkrajší je pohľad na normandskú katedrálu z 11. storočia, 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, po-
sypané kakaom vám naservírujú v každej „gelaterii“, teda zmrzlinárni. 

L iparsk é  ost rovy
Súostrovie ležiace na sever od Sicílie je kultúrnou a prírodnou pamiatkou UNESCO. Ostrov Lipari je najväčším 
a najvýznamnejším z celého súostrovia. Má dlhú históriu, ktorá je zachytená vo významnom archeologickom 
múzeu. Druhým z Liparských ostrovov je Stromboli. Malý ostrov ležiaci v Tyrhénskom mori je stále aktívnou 
sopkou, preto má už od stredoveku prezývku „Maják Stredomoria“. Tretí najväčší ostrov je ostrov Vulcano, 
ktorý je zároveň najjužnejším ostrovom súostrovia a leží najbližšie k magickému ostrovu Sicília.

Taormina
Taormina patrí medzi najmalebnejšie a najpríťažlivejšie mestá na Sicílii. Ponúka ohromujúci pohľad na dymi-
acu 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 am-
fiteátri 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.

2 osoby -32 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 937 €

2 osoby -32 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 911 €
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Giamaica SSS

HOTEL » STRANA 48 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Napoleon SSs

HOTEL » STRANA 50 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Si lv ia SSs

HOTEL » STRANA 50 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 89 €

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. 449). V prípade, 
že si zákazník nezakúpi toto poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizova-
ným autobusom +130 € k cene zájazdu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

Strediská » Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Igea 
Marina, Torre Pedrera, Pesaro a Viserbella

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

2. 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 380 410 420

259 279 286

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 370

dieťa 0 - 3 rokov bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa 3 - 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa 7-13 rokov na prístelke 190 200 210

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia 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.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 470 490

300 320 334

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 390

1. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke 220 230 240

1. a 2. dieťa 8 -13 rokov na prístelke 300 320 340

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 za poplatok hradený na mieste.

JADRAN – 10-dňové autobusové a individuálne zájazdy

Kód zájazdu 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107

Dátum odchodu 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7.

Dátum príchodu 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7
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Rose Nuove SSS

HOTEL » STRANA 49 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Doge SSS

HOTEL » STRANA 48 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Palace SSSs

HOTEL » STRANA 46

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Paradise SSS

HOTEL » STRANA 45 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Vannucci SSS

HOTEL » STRANA 49 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 480 490

306 327 334

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 390

1. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 0 - 8 rokov na prístelke 220 230 240

1. a 2. dieťa 8 -13 rokov na  prístelke 300 320 340                                                                                                                   

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 za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 610 640

388 415 436

dospelá osoba na 1. prístelke 510 540 570

1. a 2. dieťa 0 - 6 rokov * na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 280 300 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 3 r. nemá nárok na 
lôžko, postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste. Dieťa 3 - 6 r. je na prístelke.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 660

402 429 449

dospelá osoba na 1. prístelke 410 440 460

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 290 310 330

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.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 520

320 340 354

dospelá osoba na 1. prístelke 420 450 460

dieťa 0 - 3 roky bez lôžka * ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 3 - 12 rokov na prístelke ** ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. a 2. dieťa 3 - 12 rokov na prístelke 230 250 260

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.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 510

320 340 347

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 420

dieťa 0 - 3 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 3 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 12 - 14 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.
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Club Hotel  Angel ini SSSS

HOTEL » STRANA 47 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Astoria SSS

HOTEL » STRANA 44

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 640 670

408 436 456

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460

dieťa 0 - 2 roky bez lôžka * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 300 320 330

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. * dieťa vo veku 0 - 2 r. nemá nárok 
na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750

456 483 510

dospelá osoba na 1. prístelke 530 560 600

1. dieťa 0 - 9 rokov  na prístelke * ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa 0- 9 rokov na prístelke 330 350 370

1. a 2. dieťa 9 - 12 rokov na prístelke 330 350 370

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, detská postieľka na vyžiadanie zdarma. Dieťa 2 - 9 r. je na prístelke.
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Peymar SSSs

HOTEL » STRANA 76-77

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Globales América SSSSS

HOTEL » STRANA 78-79

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Servi-
ce a Smartwings letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) 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 2 
rokov 65 €, osoby od 2 rokov platia plnú čiastku 
195 € » ekologická daň hradená na mieste 
podľa platných predpisov Malorky cca 1 € na 
osobu a deň zájazdu. Deti do 16 rokov 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 poistenií 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi poistenie, zníži sa mu aktuálne platná 
zľava na zájazd o 2%.

Strediská » S' Illot a Calas de Mallorca

2 osoby a dieťa do 7 rokov na prístelke - 32% zľava » ušetríte až 708 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 680 750 810 830

429 442 463 510 551 565

dospelá osoba na prístelke 560 570 600 660 720 730

dieťa do 7 rokov na prístelke 420 430 450 500 540 550

dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 450 470 490 540 590 600

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu s bočným 
výhľadom na more +12 € za izbu a noc pobytu, za izbu s priamym výhľadom na more +22 € za izbu a noc pobytu. 

2 osoby a dieťa do 7 rokov na prístelke - 32% zľava » ušetríte až 925 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 890 930 1030 1120 1150

592 606 633 701 762 782

dospelá osoba na 1. prístelke 770 790 830 920 1000 1030

dieťa do 7 rokov  na prístelke 440 460 480 530 570 590

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 560 580 600 670 730 750

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  V rodinnej izbe minimálna obsade-
nosť 4 platiacimi osobami.

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729

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

MALORKA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4702 4704 4706 4708 4710 4712 4714 4716 4718 4720 4722 4724 4726 4728 4730

Dátum odletu 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.

Dátum príletu KE 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
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5
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Checkin Pineda SSSs

HOTEL » STRANY 72 - 73

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Salou Park Resort  I I  3* SSSS

HOTEL » STRANY 66 - 67

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Španielska.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice z Bratislavy (BTS) a z Košíc (KSC) na letisko 
Barcelona (BCN). 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 destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 

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. 449). 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 €.

Oblasť » Costa del Maresme a Costa Dorada 
Strediská » Santa Susanna, Pineda de Mar, Salou, 
La Pineda a 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 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, KE 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

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 580 600 680 710 740 710 770 810 860 910 980

371 377 390 442 462 481 462 501 527 559 592 637

dospelá osoba na prístelke 500 510 530 600 630 650 610 660 700 740 790 840

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 410 410 430 490 510 530 480 510 540 580 610 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu typu superior +12 € na izbu a noc pobytu.
  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 650 670 770 810 830 780 850 900 950 1010 1070

371 423 436 501 527 540 507 553 585 618 657 696

dospelá osoba na prístelke 500 570 580 670 710 730 670 730 770 820 870 920

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 330 370 380 440 470 480 400 430 470 490 520 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149 € » ušetríte až 990 € 

ŠPANIELSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210

Dátum odletu BA 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Dátum príletu BA 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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Miramar Calafel l SSSS

HOTEL » STRANY 68 - 69

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mercury SSSS

HOTEL » STRANY 70 - 71

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Salou Park Resort  I  4* SSSSS

HOTEL » STRANY 66 - 67

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Palas Pineda SSSSS

HOTEL » STRANY 64 - 65

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 670 690 790 830 850 820 890 950 990 1050 1110

384 436 449 514 540 553 533 579 618 644 683 722

dospelá osoba na prístelke 480 540 560 640 670 690 640 690 750 780 830 870

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350 450 450 450 450 450 450

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 400 460 470 540 570 590 530 570 620 640 680 710

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 750 830 850 940 970 990 1090 1150 1190 1210 1300 1400

510 565 578 640 660 674 742 782 810 823 884 952

dospelá osoba na prístelke 640 710 730 810 830 850 920 970 1010 1020 1100 1180

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 490 550 560 620 640 650 680 710 740 750 810 860

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 720 790 810 900 930 950 1040 1100 1150 1160 1250 1350

468 514 527 585 605 618 676 715 748 754 813 878

dospelá osoba na prístelke 620 680 690 770 800 820 880 930 970 980 1060 1140

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490 490

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 520 530 590 610 620 640 670 710 720 780 830

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 590 670 690 790 830 850 820 890 950 990 1050 1110

384 436 449 514 540 553 533 579 618 644 683 722

dospelá osoba na prístelke 510 580 600 690 730 740 700 760 820 850 900 950

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 340 380 400 450 480 490 420 450 490 510 550 560

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu typu superior +6 € na izbu a noc pobytu.

2 dospelí - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149 € » ušetríte až 1018 €

2 osoby - 35% zľava a 1 dieťa do 13 rokov na prístelke » ušetríte až 934 € 
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Paradise Bay SSSSs

HOTEL » STRANA 58-59

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Comino SSSS

HOTEL » STRANA 60

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ramla Bay Resort SSSSS

HOTEL » STRANA 54-55

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

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 65 € a osoby od 2 rokov 195 € » ekologic-
ká 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 
za dopravu loďou na ostrov Comino +14 € na 
osobu a deti do 12 rokov +7 € k cene 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, asistenč-
ných služieb CK (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 449). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Strediská » Mellieha Bay, Marfa, Cirkewwa a ostrov Comino

MALTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910

Dátum odletu BA 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8.

Dátum príletu BA 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 790 810 830 850

531 538 551 565 578

dospelá osoba na prístelke 650 660 680 700 710

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 » 7 x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za all inclusive +18 € na osobu a noc pobytu a 1. dieťa do 12 rokov + 9 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 750 760 770 790

490 510 517 524 538

dospelá osoba na prístelke 580 600 610 620 640

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 490 510 520 530 540

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia PLUS, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za ultra all inclusi-
ve +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.

2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 656 € 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1030 1040 1060 1080 1100

701 708 721 735 748

dospelá osoba na prístelke 840 850 860 880 900

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 440 450 450 460 470

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.  
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Mell ieha Bay SSSSS

HOTEL » STRANA 61

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Seabank SSSSS

HOTEL » STRANA 56-57

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1100 1110 1140 1150 1190

748 755 776 782 810

dospelá osoba na 1. prístelke 850 860 880 890 920

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

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.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1170 1190 1220 1230 1250

796 810 830 837 850

dospelá osoba na prístelke 940 960 980 990 1010

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 od 6 do 12 rokov na prístelke 720 740 750 760 770

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na bazén +10 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 32% zľava a 1 dieťa do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 912 € 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Val let ta
Poldenný výlet do „Mesta palácov“. Výlet zahŕňa návštevu záhrad Barraca s nezabudnuteľným výhľadom 
na panorámu Grand Harbour. Navštívite jednu z najvýznamnejších pamiatok hlavného mesta – Katedrá-
lu Sv. Jána, pôvodne kláštorný kostol maltézskych rytierov. Katedrála je šperkom aj klenotnicou západ-
nej rytierskej a cirkevnej histórie. Pozriete si aj kostolné múzeum, ktoré je vyzdobené flámskymi plátna-
mi. Prehliadka pokračuje popri Paláci veľmajstra a ostatných historických budovách.

To na j lepš ie  z  Mal t y
Navštívite Blue Grotto, ktorá je známa Modrou jaskyňou, kam sa dá dostať len po mori. Nasleduje pre-
hliadka 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“.

Ostrov Gozo
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. Počas výletu bude k dis-
pozícii voľný čas na nákupy, ostrov je známy svojimi vlnenými a ručne vyrábanými čipkami.
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5
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Autobusová doprava od 92 €

Letecká doprava od 117 €

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou 
a 10, 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. 449). 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 
+135 € 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  
+ 40 € na osobu k cene autobusovej dopravy.

Strediská » Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas, 
Elenite a Zlaté piesky

BULHARSKO – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3102 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132 3135

Dátum odchodu 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 príchodu 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n a  d o p rava

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), a priamymi letmi 
z Bratislavy (BTS) na letisko Varna (VAR).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na osobu 

do 2 rokov 65 €, od 2 rokov 170 €, 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 info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník ne-
zakúpi 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), a z Bratislavy (BTS) na letisko Varna (VAR) 
+ 180 € 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 180 €.

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3103 3106 3109 3112 3115 3118 3121 3124 3127 3130 3133

Dátum odletu BA 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

Dátum príletu BA 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3105 3108 3111 3114 3117 3120 3123 3126 3129 3132

Dátum odletu BA, KE 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8.

Dátum príletu BA, KE 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9.

Počet nocí 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 SLD 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 SLD 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

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odletu BA, KE, SLD, PP 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8.

Dátum príletu BA, KE, SLD, PP 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

Le te c k á  d o p rava

BULHARSKO – termíny 13 a 14-dňových zájazdov  
individuálne a autobusom

Kód zájazdu 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207

Dátum odchodu 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8.

Dátum príchodu 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11
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Elektra SSs

HOTEL » STRANA 111

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Atos SSS

HOTEL » STRANA 105

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Venera SSS

HOTEL » STRANA 109

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Korona SSS

HOTEL » STRANA 110

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

M-1 SSS

HOTEL » STRANA 116

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sveti  Dimitar SSS

HOTEL » STRANA 118

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 130 140 160 180 220 230 250 270

89 96 109 123 150 157 170 184

dospelá osoba na 1. prístelke 110 120 130 160 180 190 200 220

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 70 70 80 100 110 120 130 140

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 180 200 220 280 300 310 320

109 123 136 150 191 204 211 218

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 230 240 250 260

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 80 90 100 110 140 150 160 160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 260 270 290 310

109 116 130 143 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 210 220 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 260 270 290 310

109 116 130 143 177 184 198 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 210 220 240 250

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 170 190 210 270 290 300 310

109 116 130 143 184 198 204 211

dospelá osoba na 1. prístelke 130 140 160 170 220 240 240 250

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, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za all inclusive služby v hoteli Tishi-
na: 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.   

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 180 200 220 280 290 310 340

109 123 136 150 191 198 211 232

dospelá osoba na 1. prístelke 130 150 160 180 230 240 250 280

1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

4. a 5. osoba do 12 r. v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 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. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok +15 € na izbu a noc pobytu.
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Penelope SSS

HOTEL » STRANA 119

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Plovdiv SSS

HOTEL » STRANA 117

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ef ir SSSs

APARTMÁNY » STRANA 107

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sredec SSSs

HOTEL » STRANA 103

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sea Breeze SSSs

HOTEL » STRANA 104

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sunny Day SSSs

HOTEL » STRANA 106

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 160 190 210 230 290 300 320 350

109 130 143 157 198 204 218 238

dospelá osoba na 1. prístelke 130 160 170 190 240 240 260 280

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 190 200 220 240 320 330 340 370

130 136 150 164 218 225 232 252

dospelá osoba na 1. prístelke 160 160 180 200 260 270 280 300

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 210 230 250 330 340 350 380

136 143 157 170 225 232 238 259

4. dospelá osoba na základnom lôžku 160 170 190 200 270 280 280 310

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, 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 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 230 250 270 340 350 370 400

150 157 170 184 232 238 252 272

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 200 220 280 280 300 320

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 220 240 260 330 340 360 390

143 150 164 177 225 232 245 266

dospelá osoba na 1. prístelke 170 180 200 210 270 280 290 320

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 110 110 120 130 170 170 180 200

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 260 290 320 360 420 440 460

150 177 198 218 245 286 300 313

dospelá osoba na 1. prístelke 180 210 240 260 290 340 360 370

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  

2 osoby - 32% zľava a  dieťa až do 12 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  294 € 
a autobusová doprava len za 92 € / osoba alebo letecká doprava len za 123 € / osoba
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Park Hotel  Continental SS/SSS

HOTEL » STRANA 101

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Chaika Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 96-97

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

DoubleTree by Hi lton SSSSs

HOTEL » STRANA 82-83

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Kotva SSSSs

HOTEL » STRANA 92-93

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 250 260 290 320 410 420 440 470

170 177 198 218 279 286 300 320

dospelá osoba na 1. prístelke* 200 210 240 260 330 340 360 380

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » ubytovanie v zrekonštruovanej 3* časti +16 € na izbu a noc pobytu.  *možné iba v 3* časti.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 290 310 330 350 450 470 490 520

198 211 225 238 306 320 334 354

dospelá osoba na 1. prístelke 240 250 270 280 360 380 400 420

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 180 190 200 210 270 290 300 320

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. 
Príplatky » za polpenziu: dieťa do 12 rokov +3 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +6 € na osobu a noc pobytu » za all 
inclusive: dieťa do 12 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/.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 340 370 390 470 480 530 570

211 232 252 266 320 327 361 388

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 300 320 380 390 430 460

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 120 150 150 160 180

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 160 170 190 200 240 240 270 290

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 100 110 120 120 150 150 160 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za all inclusive: dieťa do 12 rokov +10 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +20 € na osobu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 330 370 390

202 215 241 254

dospelá osoba na 1. prístelke 140 150 170 180

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke* 110 120 140 140

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH. *možné iba v rodinných izbách a apartmánoch.
Príplatky » za polpenziu: dieťa od 2 do 13 rokov +5 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +10 € na osobu a noc pobytu » 
za služby ultra all inclusive: dieťa od 2 do 13 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +18 € 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 apartmán +35 € na 
izbu a noc pobytu /rodinné izby a apartmány sú na vyžiadanie/. 

letecky 2 dospelé osoby  a dieťa do 13 rokov na prístelke so zľavou až 35% » ušetríte až  461 € 
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Victoria  Palace SSSSS

HOTEL » STRANA 94-95

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Azurro SSSs

HOTEL » STRANA 102

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Bel ica SSSs

HOTEL » STRANA 114

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Tishina SSSs

HOTEL » STRANA 112-113

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Perunika SSSs

HOTEL » STRANA 87

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 520 530 550 590

232 238 252 266 354 361 374 402

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 420 430 440 480

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 40 40 40 50 60 60 60 70

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 320 350 380 410 480 540 580 630

218 238 259 279 327 368 395 429

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 310 330 390 440 470 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 100 110 110 120 140 160 170 190

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 100 110 120 130 150 170 180 190

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

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 all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 390 410 430 550 570 590 630

259 266 279 293 374 388 402 429

dospelá osoba na 1. prístelke 310 320 330 350 440 460 480 510

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 230 240 250 260 330 350 360 380

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatky » za all inclusive: dieťa do 12 rokov +9 € na osobu a noc pobytu » dospelá osoba +18 € na osobu a noc pobytu » za 
izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte až  402 € 
a autobusová doprava len za 92 €/osoba alebo letecká doprava len za 123 €/osoba

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 350 370 390 520 530 550 590

221 228 241 254 338 345 358 384

dospelá osoba na 1. prístelke 280 280 300 320 420 430 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 180 190 200 260 270 280 300

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti až do 12 rokov na prístelkách - zľava až 32% » ušetríte až 473 €
a autobusová doprava len za 92 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 117 €/osoba
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Dunav SSSS

HOTEL » STRANA 98-99

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Queen Nel ly SSSs

HOTEL » STRANA 115

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Helios Spa SSSS

HOTEL » STRANA 84-85

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Perla SSSs

HOTEL » STRANA 100

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 380 410 430 510 590 610 650

225 259 279 293 347 402 415 442

dospelá osoba na 1. prístelke 270 310 330 350 410 480 490 520

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 60 70 70 70 90 100 100 110

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 190 210 220 260 300 310 330

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 440 460 590 610 630 670

279 286 300 313 402 415 429 456

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 360 370 480 490 510 540

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 50 50 60 60 70 80 80 80

3. a 4. os. do 12 r. na príst. v apartmáne 50 50 60 60 70 80 80 80

3. a 4. dosp. os. na príst. v apartmáne 330 340 360 370 480 490 510 540

V cene je zahrnuté » 7, 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

osoba na základnom lôžku 360 390 440 470

234 254 286 306

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 310 330

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 7 rokov bez lôžka 70 70 80 90

2. dieťa do 13 rokov na prístelke* 130 140 160 170

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. *možné iba v rodinných izbách a apartmánoch.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € 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/. 

letecky 2 dospelé osoby  a  dieťa až do 13 rokov na prístelke so zľavou až 35% » ušetríte až  517 € 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 450 470 490 630 650 670 720

293 306 320 334 429 442 456 490

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 380 400 510 520 540 580

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 220 230 240 250 320 330 340 360

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
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Elena SSSSs

HOTEL » STRANA 86

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Caesar  Palace SSSSs

HOTEL » STRANA 108

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Royal  Club Victor ia SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 90-91

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sunset Beach SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 88-89

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ty

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 490 510

279 293 334 347

dospelá osoba na 1. prístelke 290 310 350 360

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 210 220 250 260

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.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 460 510 530 650 700 720 760

279 313 347 361 442 476 490 517

dospelá osoba na 1. prístelke 330 370 410 430 520 560 580 610

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 12 rokov v štúdiu ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v štúdiu 100 110 120 130 150 170 170 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » za štúdio je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok +10 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 490 570 590 690 770 790 850

273 319 371 384 449 501 514 553

dospelá osoba na 1. prístelke 340 400 460 480 560 620 640 680

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 260 300 350 360 420 470 480 510

V cene je zahrnuté » 7, 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 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 600 660 690 870 880 920 990

354 408 449 470 592 599 626 674

dospelá osoba na 1. prístelke 420 480 530 560 700 710 740 800

1 dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 260 300 330 350 440 440 460 500

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 260 300 330 350 440 440 460 500

V cene je zahrnuté » 7, 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 +60 € na izbu a noc pobytu v hoteloch 
Alpha, Beta, Sigma, Delta.

2 dospelí a 2 deti do 12 a 5 rokov na prístelkách ZDARMA - zľava až 32% » ušetríte až  544 €
a autobusová doprava len za 92 €/osoba alebo letecká doprava s 35% zľavou len za 117 €/osoba
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
I r is  Beach SSSs

HOTEL» STRANA 260

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Flor ida SSSS

HOTEL» STRANA 264

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8,11 a 12-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Cyprus.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings, priamymi letmi z Bra-
tislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko Larnaka 
(LCA).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a osoby od 2 rokov 210 €. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poiste-
nie 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. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská » Protaras, Ayia Napa, Larnaka a Limassol

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 670 710 750 800 820 890 870 950 960 970 1040 1120

456 483 510 544 558 606 592 646 653 660 708 762

dospelá osoba na 1. prístelke 570 610 640 680 700 760 720 770 790 800 870 930

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 480 510 530 570 580 630 580 610 630 640 700 740

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 750 800 850 930 940 990 1150 1200 1210 1220 1250 1350

510 544 578 633 640 674 782 816 823 830 850 918

dospelá osoba na 1. prístelke 600 640 680 750 760 800 900 920 940 950 980 1050

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 all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7617 7619 7621 7623 7625 7627 7629

Dátum odletu 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.

Dátum príletu 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. 17.9. 24.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7602 7604 7606 7608 7610 7612 7614 7616 7618 7620 7622 7624 7626 7628 7630

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

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7701 7702 7703 7704 7705 7706 7707 7708 7709 7710

Dátum odletu BA, KE 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Dátum príletu BA, KE 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9. 1.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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Princess Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 263

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

The Blue Ivy SSSSs

HOTEL » STRANA 262

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tsokkos Gardens SSSSs

HOTEL» STRANA 258

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nelia  Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 265

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

 
2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 €  » ušetríte až 1360 € 

 
2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 1125 € 

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 880 930 990 1040 1080 1150 1270 1290 1400 1430 1450 1570

599 633 674 708 735 782 864 878 952 973 986 1068

dospelá osoba na 1. prístelke 730 780 830 870 900 960 1040 1050 1140 1160 1180 1270

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 590 630 670 700 730 770 810 820 880 900 920 980

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 870 910 960 1020 1070 1120 1250 1270 1380 1400 1420 1530

592 619 653 694 728 762 850 864 939 952 966 1041

dospelá osoba na 1. prístelke 720 750 790 840 890 930 1010 1030 1110 1130 1150 1230

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 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa do 13 rokov bez lôžka v rod.izbe 570 600 630 670 710 740 780 790 850 860 890 940

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, 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 940 960 1020 1090 1110 1190 1290 1320 1460 1470 1510 1620

640 653 694 742 755 810 878 898 993 1000 1027 1102

dospelá osoba na 1. prístelke 770 790 840 900 910 980 1040 1070 1170 1180 1220 1300

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 480 490 530 560 570 610 600 620 660 670 710 740

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 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 870 930 1010 1020 1070 1250 1260 1310 1320 1350 1460

578 592 633 687 694 728 850 857 891 898 918 993

dospelá osoba na prístelke 730 750 800 870 880 920 1060 1070 1110 1120 1150 1240

1. dieťa do 6 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

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 410 440 450 480 500 510 520 530 540 560 580

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 570 580 620 670 680 710 790 800 810 820 850 910

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +30 € na izbu a noc pobytu, za izbu s výhľadom na bazén +6 € na izbu a noc pobytu.
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St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOTEL » STRANA 266-267

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Crystal  Springs SSSSS

HOTEL » STRANA 261

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tsokkos Marl i ta  Beach SSSSS

HOTEL » STRANA 259

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1020 1060 1130 1170 1250 1420 1450 1550 1560 1590 1720

674 694 721 769 796 850 966 986 1054 1061 1082 1170

dospelá osoba na 1. prístelke 770 800 830 880 910 980 1080 1110 1170 1180 1210 1300

1. dieťa do 6 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 

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 630 650 680 720 750 800 860 880 910 930 970 1030

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za priamy výhľad na more  +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 - dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1070 1090 1150 1220 1270 1350 1570 1590 1660 1670 1720 1850

728 742 782 830 864 918 1068 1082 1129 1136 1170 1258

dospelá osoba na 1. prístelke 970 980 1040 1100 1150 1220 1400 1420 1480 1490 1540 1650

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. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 760 770 810 860 900 960 1070 1090 1120 1130 1180 1250

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, za priamy výhľad na more  +12 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1375 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1020 1040 1100 1170 1220 1290 1470 1490 1600 1610 1650 1770

694 708 748 796 830 878 1000 1014 1088 1095 1122 1204

dospelá osoba na prístelke 800 810 860 910 950 1010 1120 1140 1210 1220 1260 1340

1. dieťa do 6 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

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 430 440 470 500 520 550 550 560 570 580 620 640

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 650 660 700 750 780 830 890 900 940 960 1000 1060

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v šúdiu, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za apartmán +20  € na izbu a noc pobytu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
T r o o d o s
Jedným z najatraktívnejších je výlet do vnútrozemia ostrova, do pohoria Troodos. Do hôr sa vydáte cez 
vinársku oblasť „Krasochoria“. Hlavným bodom výletu je návšteva najbohatšieho kláštora na Cypre – 
Kykkos, kde je uložená vzácna ikona Panny Márie, o ktorej sa hovorí, že je zázračná, protože plní ľuďom 
prosby a priania. Podľa povesti je jednou z troch ikon pripisovaných evanjelistovi Lukášovi. Cestou ku 
kláštoru budete obdivovať úchvatné horské scenérie, uvidíte  aj najvyššu horu ostrova.

L a r n a k a  -  C h i r o k i t i a  -  L e f k a r a
Výlet do tretieho najväčšieho mesta ostrova, kde navštívite tak kresťanské ako aj moslimské pamiatky, 
palmovú promenádu alebo obľúbenú atrakciu - slané jazero Aliki, ktoré je zimným útočiskom plamenia-
kov. Len niekoľko kilometrov od Larnaky sa nachádza neolitická osada Choirokoitia, ktorá je od roku 1998 
na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Po návšteve tejto prehistorickej pamiatky budete 
pokračovať do dediny Pano Lefkara, ktorá je známa svojimi dobre zachovanými objektmi ľudovej architek-
túry, ale predovšetkým výšivkami „Lefkaritika“ a ručne vyrobenými striebornými šperkami.
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Salamis Bay Conti SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 270-271

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na Severný Cyprus 
(turecká časť).

LIETAME » leteckou spoločnosťou Tailwind 
Airlines letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) 
na letisko Ercan (ECN) s medzipristátím v tu-
reckej Antalyi (AYT) a leteckými spoločnosťami 
Travel Service a Smartwings, priamymi letmi z 
Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na letisko Larnaka 
(LCA). Pre vstup na Severný Cyprus (turecká 
časť) je potrebné mať platný cestovný pas 
s minimálnou platnosťou 6 mesiacov. 
Pre vstup do krajiny 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 65 € (letisko ECN a LCA) a osoby od 2 ro-
kov 210 € - letisko Ercan (ECN) a 240 € - letisko 
Larnaka (LCA). 

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. 449). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská - Kyrenia a Famagusta

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 970 990 1050 1050 1150 1290 1350 1450

579 598 631 644 683 683 748 839 878 943

dospelá osoba na 1. prístelke 730 750 790 810 860 840 920 1040 1080 1160

1. dieťa do 12 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 12 rokov na prístelke 570 590 620 640 670 640 700 790 820 870

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 7800 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826 7828

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

CYPRUS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7801 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827 7829

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. 20.9.

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. 27.9.

Počet nocí 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 7901 7903 7905 7907 7909 7911 7913 7915 7917

Dátum odletu BA 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9.

Dátum príletu BA 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7902 7904 7906 7908 7910 7912 7914 7916 7918

Dátum odletu KE 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Dátum príletu KE 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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Acapulco Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 268-269

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

F a m a g u s t a
Známe mesto Famagusta je obkolesené svojimi starovekými hradbami. Toto mesto sa stalo inšpiráciou 
pre spisovateľa Williama Shakespeara, ktorý si ho zvolil za dejisko svojej hry Othello. V samotnom centre 
je možné navštíviť množstvo pamiatok. Za  zmienku stojí benátske opevnenie 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 veľko-
lepej 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. Nikó-
zia má veľmi bohatú históriu, o čom svedčí množstvo starobylých pamiatok, z ktorých za návštevu stoja 
napríklad uličky Starého mesta, Palác Arcibiskupa, Katedrála sv. Jána či Byzantské múzeum a samozre-
jme zaujímavosťou je aj prekročenie hranice tzv. Green Line. 

P o l 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. Na-
chádzajú sa tu kilometre a kilometre nádherných panenských piesočnatých pláží, ktoré ešte zostali civ-
ilizáciou 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 ume-
nia 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 Cyperčanov. Ďalšou 
zaujímavosťou regiónu je zrúcanina hradu sv. Hilariona s  množstvom tajných miestností a  chodieb. 
Povráva sa, že tento hrad inšpiroval Walta Disneyho k  napísaniu rozprávky “Snehulienka a  sedem tr-
paslíkov”. Iná legenda zase hovorí, že hrad bol útočiskom Afrodity, ktorá tu zanechala nádherný poklad, 
ale ten sa nikdy nenašiel.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 930 960 1010 1030 1090 1090 1190 1330 1390 1490

605 624 657 670 709 709 774 865 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 760 790 830 850 900 880 960 1070 1120 1190

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 600 620 650 670 710 670 730 820 850 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 
POZOR » *platí pre obmedzený počet izieb.

2 osoby -35% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1554 €
2 osoby -35% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  1363 € 
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Autobusová doprava len 88 €

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Letecká doprava len 117 €

Ibiza  SSSs

DEPANDANCE » STRANA 124

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

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 
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. 449). 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 +135 € na osobu. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 
rokov a noc pobytu.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

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 65 € a na osobu od 2 
rokov 170 € (pri kombinovanej doprave 
na osobu od 2 rokov 100 €) » pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 
rokov a 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. 449). 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 €.

Strediská » Shëngjin a Durrës

 Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 410 430 450 580 630 680

272 279 293 306 395 429 463

dospelá osoba na 1. prístelke 320 330 350 360 470 510 550

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 200 210 220 230 290 320 340

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, služby delegáta, DPH.  Pozor » * obmedzený počet izieb    
Príplatok » za izbu s balkónom +3 €  na izbu a noc pobytu. 

    ALBÁNSKO – 8 a 15-dňové  zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane*

Kód zájazdu 2301* 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2311*

Dátum odletu 24.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 3.9.

Dátum príletu 2.7. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    ALBÁNSKO – 10-dňové  zájazdy individuálne a autobusom

Kód zájazdu 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

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

11 a 12-dňové zájazdy letecky

2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407

28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8.

9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

11 10 11 10 11 10 11

13 a 14-dňové zájazdy  ind. a autob.

2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407

27.6. 08.07. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8.

10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9.

11 10 11 10 11 10 11

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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Rafaelo Resort SSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 122-123

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Leonardo SSSS

HOTEL » STRANA 128

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Albanian Star SSSS

HOTEL » STRANA 125

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Horizont SSSS

HOTEL » STRANA 129

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Dolce Vita SSSS

HOTEL A DEP.  » STRANA 126-127

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ty

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 460 480 650 690 740

279 286 313 327 442 470 504

dospelá osoba na 1. prístelke 390 400 440 460 620 660 710

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1.,  resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 200 210 230 240 330 350 370

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.  Pozor » * obmedzený počet izieb.
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom +3 € na izbu a noc pobytu.

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 420 440 460 600 650 700

279 286 300 313 408 442 476

dospelá osoba na 1. prístelke 330 340 360 370 480 520 560

dieťa 6-12 rokov  na 1. prístelke 200 210 220 230 300 330 350

dieťa do 6 r. na 1.prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a polpenzia ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, 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 470 490 540 570 740 780 840

320 334 368 388 504 531 572

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 440 460 600 630 680

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 240 250 270 290 370 390 420

dieťa do 7 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v depandance Dolce Vita, all inclusive, 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 +15 € na izbu a noc pobytu.  

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 410 450 470 620 670 720

272 279 306 320 422 456 490

dospelá osoba na 1. prístelke 320 330 360 380 490 530 570

1., resp. 2. dieťa 6-12r. na prístelke 200 210 230 240 310 340 360

dieťa do 6 r. na prístel. resp.bez lôžka ubytovanie all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

   Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

Ceny 10 a 11 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 530 550 720 750 820

306 319 345 358 468 488 533

dospelá osoba na 1. prístelke 400 420 450 470 620 640 700

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-13 r. na prístelke 240 250 270 280 360 380 410

dieťa do 6 r. na prístel. resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10,  resp. 11x ubytovanie - štandard, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu štandard +10 € na izbu a noc » za izbu orientovanú na morskú stranu s výhľadom na bazén +4 € 
na izbu a noc » za izbu de luxe +7 € na izbu a noc » za izbu superior 5* +21 € na izbu a noc. Pozor » * obmedzený počet izieb.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti do 13 a 6 rokov na prístelkách  
so zľavou 35% » ušetríte až 1236 €, letecká doprava len za 117 € na osobu.
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t

Autobusová doprava len 81 €

Letecká doprava len 124 €

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

t

Koral i SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 136-137

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Strediská » Sutomore, Budva a Bečiči

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobytové 
zájazdy kombinovanou dopravou* (diaľkový 
klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo 
- diaľkový klimatizovaný autobus) do Čiernej 
Hory. 

LIETAME » leteckou spoločnosťou Monte-
negro Airlines letmi z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Podgorica (TGD).   

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) a Košíc 
(KSC) na letisko Podgorica (TGD) + 190 € 
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 65 € a na osobu od 2 rokov 170 € 
(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, servis-
ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení nájdete na str. 449). 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 dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, ku ktorému treba pripočítať 
cenu letenky 190 €.

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. 449). 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 +125 € na osobu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

ČIERNA HORA – termíny 10-dňových zájazdov individuálne a autobusom

Kód zájazdu 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111

Dátum odchodu 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9.

Dátum príchodu 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 07.8. 14.8. 21.8 28.8. 04.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 390 400 420 450

254 260 273 293

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 380 410

dieťa do 12 rokov na  1.prístelke 200 210 220 230

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 sa účtuje 3x cena na základnom lôžku.

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

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, KE 24.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu BA, KE 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 11.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

letecky 2 osoby a dieťa do 12 rokov -35% zľava  » ušetríte až 595 € 
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Tara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 132-133

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Bečiči SSS

HOTEL » STRANA 134

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Park SSSs

HOTEL » STRANA 135

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 670 700 730

                                                     442 456 476 497

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 680 710

1. dieťa  do 12 r. na prístelke 390 410 420 440

2. dieťa do 12 r. bez lôžka 260 270 280 300

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 vo vilkách, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hoteli +12 € na izbu a noc » rodinná izba sa účtuje 3x cena na základnom lôžku +30 € na izbu a noc pobytu 
» za balkón, resp. terasu vo vilkách +10 € na izbu a noc pobytu. 
Pozor » * obmedzený počet izieb

letecky 2 dospelé osoby -32% zľava a 2 deti do 12 rokov » ušetríte až 1246 €          

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 450 490

286 293 306 334

dospelá osoba na prístelke 380 390 410 450

dieťa do 5 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 300 310 320 350

dieťa do 12 bez lôžka 210 220 230 250

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatky »  za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom + 6 € na izbu a noc pobytu.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Sk adarsk é  jazero 
Vydajte sa s nami na jeden z najpohodovejších lodných výletov. Čaká vás spoznávanie jedného z na-
jkrajších prírodných kútov Čiernej Hory – Skadarského jazera. Loď nás počká kúsok od dedinky Vranina. 
Na 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 Peli-
novo, kde budeme mať možnosť ochutnať čerstvé čiernohorské rybie špeciality, či kúpať sa.

Bok a K otorsk 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, pripomínajúcom Dubrovník alebo 
Benátky bez kanálov, nás neminie prehliadka mesta. 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“. 

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 510 550

320 334 347 374

3. dospelá osoba v 1/3 * 460 480 500 540

3. osoba - dieťa do 14 r.  v 1/3 * 240 250 260 280

dieťa do 6 rokov  bez lôžka ubytovanie a polpenzia  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. Pozor » * v izbe 1/3 musia byť min. 3 platiace osoby.  
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Kačjak SSs

PAVILÓNY » STRANA 144

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ad Turres SS

PAVILÓNY » STRANA 146

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 65 €

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. 449). 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, Pula, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski 
+95 € na osobu k cene zájazdu » strediská 
na ostrove Hvar +110 € a trajekt +30 € na oso-
bu k cene zájazdu. Informácie o nástupných 
miestach vám poskytnú predajcovia v CK.

BONUS » priamo z východu do stredísk Crikve-
nica, Selce, Krk, Novi Vinodolski, Rabac a Pula vo 
vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie 
zdarma: Pula, Marko Polo, Novi Resort a iné 
(viď cenník) » nápoje v cene: Kačjak, Ad Turres, 
Slaven, Hedera, Mimosa, Malin 
 
Zájazdy týkajúce sa hotelov Marko Polo a Port9 
Island Resort nie sú skupinovými zájazdmi.

Strediská » Pula, Rabac, Krk, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, 
Hvar a Korčula

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov

Kód zájazdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

Dátum odchodu 30.6. 9.7. 18.7. 27.7. 5.8. 14.8. 23.8.

Dátum príchodu 11.7. 20.7. 29.7. 7.8. 16.8. 25.8. 3.9.

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 210 230 270 300 330 350 370 410

143 157 184 204 225 238 252 279

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 

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 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
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Jadran SSSs

HOTEL » STRANA 150

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Slaven SSs

PAVILÓNY » STRANA 145

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Fontana SSs   SSS

DEPANDANCE » STRANA 174

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Omorika SSSs

DEPANDANCE » STRANA 148

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Selce SSSs

HOTEL » STRANA 149

ULTRA SKORÝ NÁKUP

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 260 280 300 340 370

177 191 204 232 252

dospelá osoba na 1. prístelke 190 200 210 240 260

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 » 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 310 340 370 410 440 530 550 570

211 232 252 279 300 361 374 388

dospelá osoba na 1. prístelke 250 280 300 330 360 430 440 460

dieťa do 7 rokov na 1. príst./bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 160 170 190 210 220 270 280 290

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 310 340 370 410 450 540 560 580

211 232 252 279 306 368 381 395

dospelá osoba na 1. prístelke 220 240 260 290 320 380 400 410

dieťa 0 - 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 0 - 10 rokov na 2. prístelke 160 170 190 210 230 270 280 290

1., resp. 2. dieťa 10 - 16 r. na prístelke 160 170 190 210 230 270 280 290

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 +7 € na izbu a noc pobytu » za izbu štandard s orientáciou na more a s balkónom +18 € na izbu  
a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 400 430 480 510 560 640 670 700

272 293 327 347 381 436 456 476

 dospelá osoba na 1. prístelke 340 370 410 440 480 550 570 600

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 200 220 240 260 280 320 340 350

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.
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Hedera a Mimosa SSSS

HOTEL » STRANA 142-143

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hvar SSSs

HOTEL » STRANA 175

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Novi  Resort  Premium apart .  SSSS

APARTMÁNY » STRANA 152-153

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Novi  Resort  de Luxe apart . SSSS

APARTMÁNY » STRANA 152-153

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 450 470 550 590 660 680 720

300 306 320 374 402 449 463 490

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 380 440 480 530 550 580

dieťa 10 - 18 rokov na prístelke 310 320 330 390 420 470 480 510

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 220 230 240 280 300 330 340 360

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia plus, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera +34 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom 
a orientáciou na morskú stranu v hoteli Mimosa +36 € na izbu a noc pobytu » za služby all inclusive light +21 € na osobu a noc 
pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 500 570 610 630 730 750 780

320 340 388 415 429 497 510 531

dospelá osoba na prístelke 460 490 560 600 620 710 730 760

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 250 290 310 320 370 380 390

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 2x 
cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 2 sa účtuje 3x cena na základ-
nom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu Premium Family 3 sa účtuje 4x cena na základnom lôžku.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 640 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba 

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 10 rokov na prístelke ZDARMA »  
už od 838 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba 

5-členná rodina - 3 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa  
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 918 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 430 490 530 560

279 293 334 361 381

dospelá osoba na 1. prístelke 280 310 350 380 400

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu » za klimatizovanú izbu s orientáciou na morskú 
stranu +11 €  za izbu na noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 570 610 640 730 750 800

334 354 388 415 436 497 510 544

dospelá osoba na prístelke 480 510 560 600 620 710 730 780

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 260 290 310 320 370 380 400

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 3x cena na základ-
nom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. 
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Malin SSSS

HOTEL » STRANA 151

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Pula SSSs

HOTEL » STRANA 140-141

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Marko Polo SSSS

HOTEL » STRANA 176

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Park SSSSs

HOTEL » STRANA 147

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 600 650 690 780 810 840

361 381 408 442 470 531 551 572

dospelá osoba na prístelke 430 450 480 520 560 630 650 680

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 270 280 300 330 350 390 410 420

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA
 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, klub, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb.
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu s balkónom a orientáciou na more +7 € na izbu a noc pobytu  
» za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu. V apartmáne sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby na prístel-
kách podľa cenníka.

Ceny 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 570 620 650 740 760 800

340 361 388 422 442 504 517 544

dospelá osoba na 1. prístelke 450 480 520 560 590 670 690 720

dieťa 10 - 12 rokov na prístelke 250 270 290 310 330 370 380 400

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

 V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, DPH.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 650 680 710 730 860 880 900

429 442 463 483 497 585 599 612

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 550 570 590 690 710 720

dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 320 330 340 360 370 430 440 450

dieťa do 5 rokov na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu superior s orientáciou na more +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 600 650 680 770 800 840

361 381 408 442 463 524 544 572

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 420 460 480 540 560 590

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 18 rokov na 1. prístelke 270 280 300 330 340 390 400 420

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 +17 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov bez lôžka ZDARMA už od 722 €  a autobusová doprava len za 65 €/osoba
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Port9 Is land Resort SSSSs

HOTEL » STRANA 177

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Novi  Resort  the View SSSSS

HOTEL » STRANA 152-153

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 740 780 820 830 990 1010 1040

490 504 531 558 565 674 687 708

dospelá osoba na 1. prístelke 510 520 550 580 590 700 710 730

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive light ZDARMA

dieťa 10 - 14 rokov na prístelke 360 370 390 410 420 500 510 520

dieťa do 14 r. na príst. v rodinnej izbe 360 370 390 410 420 500 510 520
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive light, DPH. 
Príplatok » za superior izbu  +7 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +11 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 740 770 800 820 980 1000 1020

483 504 524 544 558 667 680 694

dieťa do 6 rokov na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 360 370 390 400 410 490 500 510
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.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 10 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 980 €

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 6 r. na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 6 r. bez lôžka ZDARMA » už od 966 € a autobusová doprava len za 65 €/osoba

FAKULTATÍVNE VÝLETY

I s t r ia  tour
 
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 nezabud-
nuteľné zážitky plné dobrodružstva, zábavy a príjemnej atmosféry. Pretože všetko toto i viac vám ponú-
ka prekrásna Istria.

Pl i t v ick é  jazerá
 
Sú bezpochyby najznámejším národným parkom v Chorvátsku. Ide o terasovitú sústavu sladkovodných 
jazier prepojených nespútanými kaskádami a vodopádmi. Oblasť parku je v Zozname svetového ded-
ičstva UNESCO a je priam magnetom pre turistov vďaka dobrodružným filmovým scénam nezabud-
nuteľného Winnetoua. Poďte sa pokochať jeho nádhernými prírodnými scenériami i vy!    

Národný park  Br i juni
 
Vydajte sa spoznať prírodné krásy národného parku Brijuni! Východiskovým miestom pre cestu doň je 
mesto Fažana. Loďou priplávate len o niekoľko minút na ostrov Veli Brijun, kde môžete navštíviť safari 
park, ale i uvidieť miestnu flóru a faunu, ktorá je naozaj pestrá. Na tomto čarovnom mieste máte jedi-
nečnú šancu obdivovať až 680 druhov rastlín a 200 druhov vtákov.  
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nájdete na stranách 4 – 5

t
Alem SS

DEPANDANCE » STRANA 170

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Zelena Punta SSSs

APARTMÁNY » STRANA 160

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Colentum SSS

HOTEL » STRANA 161

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 72€

PONÚKAME VÁM » 8, 10 alebo 15-dňové po-
bytové zájazdy individuálnou dopravou alebo 
10, 12 a 17-dňové pobytové zájazdy autobuso-
vou dopravou do Chorvátska.

DOPRAVA » autobusovú kyvadlovú dopravu 
zabezpečujeme v spolupráci s renomovanými 
dopravnými spoločnosťami diaľkovými klimati-
zovanými autobusmi s odchodom z Bratislavy. 
Informácie o jednotlivých nástupných miestach 
vám radi poskytnú predajcovia našich CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová taxa 
na osobu od 12 rokov vo výške 1,50 € 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 poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » strediská 
Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Mur-
ter, Primošten, Trogir +105 € na osobu k cene 
zájazdu » strediská Omiš, Baško Polje +110 € na 
osobu k cene zájazdu.

BONUS » priamo z východu do vybraných 
stredísk vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli Donat, Imperial, Medena, Sagitta 
Holiday Village, Olympia, Colentum. 
 
Zájazdy týkajúce sa hotelov Zora a Zelena Punta 
nie sú skupinovými zájazdmi.

Strediská » Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, Ugljan, Vodice, 
Murter, Trogir, Primošten, Omiš a 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 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.

Dátum príchodu 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.

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 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

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 230 270 290 340 370 390 450 460 500

157 184 198 232 152 266 306 313 340

dospelá osoba na 1. prístelke 190 220 240 280 300 320 360 370 400

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 120 140 150 170 190 200 230 240 250

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.

Ceny 8 - dňových zájazdov Ceny 10 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 420 450 470 490 560 600 620

259 272 286 306 320 334 381 408 422

dospelá osoba na prístelke 270 280 300 320 340 350 400 420 440

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 230 240 260 270 290 300 340 360 380

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, DPH. Príplatok » za apartmán typu B +6 € na apartmán a noc pobytu » 
v apartmáne typu C sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 440 480 510 540 610 640 680

259 272 300 327 347 368 415 436 463

dospelá osoba na 1. prístelke 280 320 360 390 410 440 490 520 550

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 180 200 220 240 260 270 310 320 340
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.
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Sagitta Hol iday Vi l lage SSSs

BUNGALOVY » STRANA 172-173

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Donat SSSs

HOTEL » STRANA 162-163

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sagita Hol iday Vi l lage SSSs

HOTEL » STRANA 172-173

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Imperial  -  Regina SSS

VILKY » STRANA 164-165

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 470 510 550 610 640 720 770 820

286 320 347 374 415 436 490 524 558

dospelá osoba na 1. prístelke 340 380 410 440 490 520 580 620 660

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 210 240 260 280 310 320 360 390 410

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu  » za 1/1 izbu +7 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 460 500 600 640 670 770 820 860

293 313 340 408 436 456 524 558 585

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 400 480 520 540 620 660 690

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 rokov na prístelke 220 230 250 300 320 340 390 410 430

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.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 450 480 580 630 650 740 810 830

286 306 327 395 429 442 504 551 565

dospelá osoba na prístelke 340 360 390 470 510 520 600 650 670

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 12 r. na prístelke 210 230 240 290 320 330 370 410 420

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x 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.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 r. bez lôžka ZDARMA » už od 572 € a autobusová doprava len za 75 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 460 500 570 630 650 730 810 830

286 313 340 388 429 442 497 551 565

dospelá osoba na prístelke 340 370 400 460 510 520 590 650 670

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 300 330 350 400 450 460 520 570 590

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 210 230 250 290 320 330 370 410 420

dieťa do 6 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 6 rokov na prístelke  
v rodinnej izbe ZDARMA » už od 712 €  a autobusová doprava len za 72 €/osoba
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Medena SSSs

HOTEL » STRANA 168-169

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kornati SSSS

HOTEL » STRANA 156

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Imperial  -  Klara SSSs

VILKY » STRANA 164-165

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pini ja SSSSs

HOTEL » STRANA 158-159

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Adriat ic SSSs

HOTEL » STRANA 157

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 490 540 600 670 690 840 850 880

300 334 368 408 456 470 572 578 599

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 480 540 560 680 690 710

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 220 250 270 300 340 350 420 430 440

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. *pri kúpe zájazdu do 31.01.2018 
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 510 530 600 660 690 770 850 880

327 347 361 408 449 470 524 578 599

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 430 480 530 560 620 680 710

1. dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 260 270 300 330 350 390 430 440

osoba na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 240 260 270 300 330 350 390 430 440

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb, pri kúpe zájazdu do 28.02.2018.
Príplatok » za obed +15 € 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.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 490 540 600 670 690 840 850 880

300 334 368 408 456 470 572 578 599

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 440 480 540 560 680 690 710

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 220 250 270 300 340 350 420 430 440

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +4 € na izbu a noc pobytu » za 1/1 izbu +10 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 520 540 600 670 690 770 850 870

327 354 368 408 456 470 524 578 592

dospelá osoba na 1. prístelke 360 390 410 450 510 520 580 640 660

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. a 2. prístelke 240 260 270 300 340 350 390 430 440

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb.  
Príplatok  » za izbu superior +6 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s výhľadom na more +8 €.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 430 460 530 580 650 670 740 820 860

293 313 361 395 442 456 504 558 585

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 430 470 520 540 600 660 690

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 220 230 270 290 330 340 370 410 430

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. *pri kúpe zájazdu do 31.01.2018 
Príplatok » za izbu s balkónom +6 € na izbu a noc pobytu. 
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Imperial  hotel SSSs

HOTEL » STRANA 164-165

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Zora SSSS

HOTEL » STRANA 167

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Olympia SSSSs

HOTEL » STRANA 166

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kolovare SSSS

HOTEL » STRANA 155

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 610 640 700 750 770 900 950 990

388 415 436 476 510 524 612 646 674

dospelá osoba na 1. prístelke 460 490 520 560 600 620 720 760 800

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 310 320 350 380 390 450 480 500

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 310 320 350 380 390 450 480 500

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, 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.

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 610 670 700 720 860 900 920

374 402 415 456 476 490 585 612 626

dospelá osoba na 1. prístelke 500 540 550 610 630 650 780 810 830

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, DPH. 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 650 720 760 800 820 970 1020 1050

422 442 490 517 544 558 660 694 714

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 580 610 640 660 780 820 840

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 310 330 360 380 400 410 490 510 530

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 stra-
nu +4 € na izbu a noc pobytu » za izbu 5* štandardu v Olympia Sky +80 €  na osobu 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 776 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 10 - dňových zájazdov Ceny 12 - dňových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 600 660 690 710 850 870 910

361 381 408 449 470 483 578 592 619

dospelá osoba na prístelke 430 450 480 530 560 570 680 700 730

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 16 rokov na prístelke 320 340 360 400 420 430 510 530 550
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 » za izbu typu superior +6 € na izbu a noc pobytu » za obed +17 €  na osobu a deň.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32% a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke  
ZDARMA » už od 722 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 
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Medena SSSs

HOTEL » STRANA 168-169

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Brzet SSSs

PAVILÓNY » STRANA 171

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Autobusová doprava od 72€

PONÚKAME VÁM » 8 a 15 - dňové pobytové 
zájazdy individuálnou dopravou, 10 a 17 - dňo-
vé pobytové zájazdy autobusovou dopravou 
do Chorvátska.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » stredisko Trogir 
+105 € a Omiš +110 € na osobu k cene zájazdu.  

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

OSTATNÉ » informácie o doprave a povinných 
príplatkoch viď. Cenník Chorvátsko str. 401.

Strediská » Trogir a Omiš

CHORVÁTSKO – termíny 10 - dňových zájazdov

Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 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.

Dátum príchodu 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 600 670 690

354 368 408 456 470

dospelá osoba na prístelke 390 410 450 510 520

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. a 2.  prístelke 260 270 300 340 350

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb.  
Príplatok  » za izbu superior +6 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s výhľadom na more +8 €.

Ceny 10 - dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 380 440 490 510

232 259 300 334 347

dospelá osoba na 1. prístelke 280 310 360 400 410

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 140 160 180 200 210

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez služieb* ubytovanie ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri v neobmedzenom množstve (víno, džús alebo voda), služby dele-
gáta, DPH.  *dieťa do 7 rokov bez služieb má len ubytovanie zdarma.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, 1. dieťa do 12 r. na prístelke ZDARMA
a 2. dieťa do 7 r. bez lôžka ZDARMA » už od 708 €  a autobusová doprava len za 72 €/osoba

FAKULTATÍVNE VÝLETY
R af t ing na r iek e  Cet ina
 
Rafting je organizovaný z letoviska Omiš. Minibusom sa odveziete do dedinky Penšići, kde sa s raftom 
začína. Celá trasa je dlhá 9 km a trvá 3-4 hodiny. Počas nej máte unikátnu možnosť kochať sa jedinečnými 
prírodnými úkazmi. Trasa je skutočne nenáročná, takže sa jej môžu zúčastniť i deti. Preto sa pridajte s 
nami zažiť nezabudnuteľný adrenalínový zážitok!

Návšteva  Dubrovnik a

Dubovnik je jednoznačne najkrajším a zároveň najpôsobivejším mestom Chorvátska. Leží v južnej 
Dalmácii a je druhým najväčším mestom krajiny. Radí sa medzi jej najdôležitejšie turistické, historické a 
kultúrne centrá. Dubrovnik je zapísaný v Zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Poďte ho s nami toto 
leto navštíviť!



» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5
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Sal inera SSS

APARTMÁNY » STRANA 182-183

ULTRA SKORÝ NÁKUP

San Simon SSS

DEPANDANCE PARK » STRANA 180-181

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sal inera SSSs

HOTEL » STRANA 182-183

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Strediská » Izola a Strunjan - Piran

Au to b u s ová  a   i n d i v i d u á l n a  d o p rava

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 650 690

374 402 442 470

osoba na prístelke 440 480 520 560

dieťa do 12 rokov na  prístelke 280 300 330 350

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a  služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, služby  all inclusive, služby  delegáta, DPH.  
V apartmáne 1/4 sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne 1/6 sa účtuje 4x cena 
na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa cenníka.  

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 680 710 740 760

463 483 504 517

osoba na prístelke 580 610 630 650

dieťa do 12 rokov na  prístelke 340 360 370 380

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  all inclusive, služby  delegáta, DPH.  

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, dieťa do 6 rokov bez lôžka ZDARMA 
a dieťa do 12 rokov na prístelke » už od  1156 € 

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 690 730 750

442 470 495 510

dieťa do 10 rokov prístelke 520 560 590 600

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  

SLOVINSKO – termíny 10-dňových zájazdov

Kód zájazdu 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812

Dátum odchodu 16.6. 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8.

Dátum príchodu 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

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 dopravou 
do Slovinska. 

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 a 
servisný poplatok vo výške 2,50 € na osobu 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 storno poplatkov, servisných 
a asistenčných služieb CK (bližšie info o poistení 
nájdete na str. 449). V prípade, že si zákazník ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » diaľkovým 
klimatizovaným autobusom +95 €  na osobu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.
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Sal inera SSSSs

HOTEL » STRANA 182-183

ULTRA SKORÝ NÁKUP

San Simon SSSS

DEPANDANCE » STRANA 180-181

ULTRA SKORÝ NÁKUP

San Simon SSSSs

HALIAETUM/MIRTA » STRANA 180-181

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 830 850

517 544 565 578

osoba na prístelke 650 680 710 730

dieťa do 12 rokov na  prístelke 380 400 420 430

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  služby all inclusive, služby  delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s balkónom  +4 € na izbu a noc pobytu

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 830 850

517 544 565 578

osoba na prístelke 650 680 710 730

dieťa do 12 rokov na  prístelke 380 400 420 430

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  služby all inclusive, služby delegáta, DPH.  

Ceny 10-dňových zájazdov

osoba na základnom lôžku 760 800 830 850

517 544 565 578

osoba na prístelke 650 680 710 730

dieťa do 12 rokov na  prístelke 380 400 420 430

dieťa do 6 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive  ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie,  služby all inclusive, služby  delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom  +4 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 32%, dieťa do 6 rokov bez lôžka ZDARMA 
a dieťa do 12 rokov na prístelke » už od 1292 €          

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Jask yňa Posto jna
Tento krasový jaskynný systém patrí k hlavným turistickým atrakciám v rámci celého Slovinska. Pre 
návštevníkov je sprístupnených vyše 5 kilometrov chodieb. Časť z tejto trasy sa absolvuje turistickým vláči-
kom, čo je doslova adrenalínovým zážitkom. Zaujímavosťou Postojnej jamy sú aj pravidelne organizované 
koncerty a spoločenské podujatia v jednej z najväčších priestorov jaskyne, tzv. Koncertnej sále. Budeme radi, 
ak sa k prehliadke tejto nádhernej jaskyne pridáte i vy.  

Prehl iadk a  mesta  Por torož
Portorož je najjužnejším mestom slovinského pobrežia Jadranu neďaleko hraníc s Chorvátskom. Zároveň patrí 
k najslnečnejším a najteplejším miestam Slovinska s najdlhšou turistickou tradíciou. Je to moderné a turistické 
centrum s mnohými hotelmi, reštauráciami, športoviskami, bazénmi, zábavnými atrakciami a kasínami. Jed-
noducho sa ho oplatí navštíviť.   
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CHALKIDIKI

t

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Aristoteles Beach SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 186-187

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mendi Beach  SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 188-189

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12  alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Grécka - Chalkidiki.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Travel Ser-
vice, resp. Ellinair z Bratislavy (BTS), resp. z Košíc 
(KSC) na letisko Thessaloniki (SKG).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste 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. 449). 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 do Grécka - Chalkidiki 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 220 €.

Strediská » Nea Potidea, Afitos a Kalandra

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 620 650 720 790 970 990 1090 1120 1190

384 403 423 468 514 631 644 709 728 774

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 570 630 750 770 850 870 920

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 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

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa  do 14 rokov na prístelke 390 410 430 480 530 600 630 690 710 740

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. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 720 750 850 930 1090 1150 1170 1210 1290

470 490 510 578 633 742 782 796 823 878

dospelá osoba na 1. prístelke 540 560 590 670 730 830 880 900 930 980

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa do 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 440 460 480 550 600 660 700 720 740 780

2. dieťa do 13 r. bez lôžka v štúdiu 440 460 480 550 600 660 700 720 740 780

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
* platí pre obmedzený počet izieb. Príplatok » za štúdio +5 € na izbu a noc pobytu.  

2  osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov na prístelkách len za 99 €  » ušetríte až 1135 €

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 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 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

Chalkidiki– termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5601 5602 5603 5604 5605 5606 5607 5608 5609

Dátum odletu BA, KE 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9.

Dátum príletu BA, KE 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11



409

Portes Beach SSSSS

HOTELOVÝ 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 990 1010 1030 1150 1190 1390 1450 1520 1550 1660

674 687 701 782 810 946 986 1034 1054 1129

dospelá osoba na 1. prístelke 760 770 790 880 910 1030 1090 1140 1160 1240

1. dieťa do 14 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 14 rokov na prístelke 600 610 630 700 730 670 710 730 770 820

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

Thessaloniki
Thessaloniki sú druhým najväčším gréckym prístavom spájajúcim Európu s krajinami východu, zároveň 
sú hlavným mestom a správnym centrom severnej časti Grécka. Pôvodné mesto bolo založené v roku 
315 pred Kristom. Počas návštevy môžete vidieť starú časť mesta, Baziliku sv. Petra, Bielu vežu, Ar-
istotelovo námestie a románske fórum. Spestrite si svoj pobyt posedením v niektorej z kaviarní na 
prímorskej promenáde alebo nákupmi.  

M e t e o r a
Kto by nemal záujem vidieť tieto vznešené „vznášajúce sa“ kláštory Meteora? Užite si nezabudnuteľný 
pohľad na tieto neprístupné vysoké skalné masívy, kam sa v 11. storočí stiahli pustovníci, aby sa tu med-
itáciou, modlitbami, uctievaním a konaním pokánia priblížili mystickému osvieteniu božským svetlom. 
Založením kláštora Veľký Meteoron v 14. storočí vznikol aj záväzný mníšsky rád a postupne tu vzniklo 
24 kláštorov, z ktorých sa ich zachovalo 12. Počas výletu navštívite 2 zo súčasných aktívnych kláštorov a 
tiež malebnú dielničku.

A t h o s
Zažite s nami okružnú plavbu okolo najtajomnejšieho polostrova Chalkidík, ktorého väčšinu rozlohy 
zaberá takmer 1 000 rokov starý autonómny mníšsky štát. Jeho oficiálny názov je Agios Oros (Svätá 
hora). Spravuje ho takmer 1 700 mníchov, ktorí žijú v 20 kláštoroch (17 gréckych, 1 srbský, 1 ruský a 1 bul-
harský) rozmiestnených na území tretieho prstu Chalkidík. Do mníšskej komunity nemajú ženy žiaden 
prístup od vydania dekrétu byzantským cisárom Konšantínom Monomochosom v roku 1060. Mužskí 
návštevníci si môžu vybaviť povolenie na návštevu, to sa však ročne udeľuje len pár stovkám záujemcov.  

O l y m p  -  D i o n  -  V e r g i n a
Ak túžite zistiť, odkiaľ grécki bohovia vládli nad antickým svetom, ak vás zaujíma vznešená história 
Macedónie a chcete poznať miesto, kde sa narodil Alexander Veľký, potom je návšteva týchto miest ušitá 
na mieru práve vám. Počas jazdy k Olympu si môžete vychutnávať výhľady na okolitú krajinu. Z výšky 
950 m.n.m. uvidíte nádhernú scenériu severného Grécka. Návštevou mestečka Dion s bohatou históriou 
sa dozviete, že bolo založené v 5. storočí pred Kristom na úpätí vrchu Olymp. Pri návšteve mestečka 
Vergina, ktoré bolo v minulosti hlavným mestom macedónskeho kráľovstva, môžete navštíviť kráľovské 
hrobky Filipa II. a jeho manželky Kleopatry, a tiež Alexandra IV., syna Alexandra a Roxany. 

T e r m á l n e  k ú p e l e
Návšteva prímorského rezortu s wellness centrom a termálnymi kúpeľmi. Ideálne miesto pre všetkých, 
ktorí chcú relaxovať, omladiť svoje telo a dušu pri rôznych procedúrach, ale aj pre tých, ktorých trápia 
reumatické bolesti či kožné problémy. Wellness resort sa nachádza v dedinke Loutra – Ag. Paraskevi 
na polostrove Kassandra. Kúpanie v termálnej vode bohatej na minerálne látky s teplotou 38 stupňov, 
občerstvenie, víno a po kúpeľoch návšteva kostolíka v Nea Skioni. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY
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PELOPONÉZ

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

t

Pappas SSS

HOTEL » STRANA 200-201

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ramada Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 198-199

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

King Saron SSSSs

HOTEL » STRANA 196-197

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Grécka - Peloponéz.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Travel Service z letiska v Bratislave (BTS) 
na letisko Atény (ATH).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná 
taxa a transfery v cieľovej destinácii na dieťa 
do 2 rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € »  
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste 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. 449). 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 grécky Peloponéz 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 220 €.

Strediská » Isthmia, Vrachati a Loutraki

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 680 730 760 790

402 463 497 517 538

dospelá osoba na prístelke 480 550 590 620 640

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

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 710 760 810 850 890

462 494 527 553 579

dospelá osoba na prístelke 560 600 640 670 710

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +14 € na izbu a noc pobytu.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 830 870 910 950

501 540 566 592 618

dospelá osoba na 1. prístelke 610 650 690 720 750

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 580 620 660 690 720

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.

2 osoby, 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 1 dieťa do 12 r. na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1068 € 
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 816 € 

Peloponéz – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313

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. 9.9.

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. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



411

t

t

Alkyon Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 194-195

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Wyndham Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 198-199

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

A t é n y
Antické Atény nesú meno podľa bohyni múdrosti – Aténe. Boli kolískou civilizácie a múdrosti už od svo-
jho počiatku a svoju hrdosť si zachovali dodnes. Môžu sa pýšiť najväčším a najstarším gréckym architek-
tonickým komplexom, nazývaný Akropolis, ktorý je zapísaný do kultúrnych pamiatok UNESCO. Akrop-
olis je vrch týčiaci sa nad Aténami, kde sa nachádzajú svätyne nielen patrónky mesta. Bolo to ideálne 
miesto, odkiaľ mohla mať ochrannú ruku nad svojimi obyvateľmi. Hovorí sa, že na tomto vrchu sa zrodila 
filozofia, divadlo, sloboda prejavu a reči. Okrem návštevy Akropolisu si nenechajte ujsť Hadrianov oblúk 
alebo tradičnú štvrť Plaka, kde vás očaria farebné domčeky s nádychom antickej architektúry.

O l y m p i a
Dejisko starovekých športových hier, náboženstva a kultúry Gŕecka bolo práve v Olympii. Preslávila sa 
predovšetkým olympijskými hrami, ktoré sa tu konali jedenkrát za štyri roky na počesť boha Dia a zišlo 
sa tu takmer celé Grécko. Za počiatok olympijských hier považujeme rok 776 p.n.l. Bolo to nielen posvät-
né miesto pre športovcov, ale aj svätyňa, ktorá sa stala centrom uctievania boha Dia. Na jeho počesť tu 
bol postavený chrám z rokov 470-457 p.n.l. V jeho interiéri nájdeme sochu Dia, zaradenú medzi sedem 
divov starovekého sveta. Svätyňa Olympia, jedna z kultúrnych pamiatok svetového dedičstva UNESCO, 
je významným miestom dodnes, keďže práve tu sa zapaľuje olympijský oheň.

K o r i n t s k ý  p r i e p l a v
Významnou obchodnou „skratkou“ sa stalo prekopanie Korintskej šije, medzi gréckou pevninou a Pelo-
ponézskym polostrovom. Snaha o vybudovanie prieplavu sa prejavila už  v 7 stor. p.n.l., ale vybudoval sa 
dláždený chodník – Diolkos, po ktorom boli ťahané lode, za pomoci kolesového vozidla. Myšlienka stále 
pretrvávala a taktiež aj pokusy o jeho vybudovanie. Práce s úspešným koncom nakoniec začali v 19. 
storočí, ku ktorým prispel aj rodák z Košíc, pán Gerster. Prieplav je široký cca 25 m a 8 m hlboký, preto nie 
je prístupný pre väčšinu moderných lodí. Dnes si toto unikátne dielo môžete užívať aj vy, keďže prieplav 
sa stal hlavne turistickou atrakciou.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 870 910 950 990

527 566 592 618 644

dospelá osoba na prístelke 630 680 710 740 780

1. a 2. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

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. 
Upozornenie » v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

    

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 870 910 950 990

527 566 592 618 644

dospelá osoba na 1. prístelke 630 680 710 740 780

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 12 rokov na prístelke 600 650 680 710 750

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +14 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 844 € 

2 osoby, 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 1 dieťa do 12 r. na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1107 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 844 € 
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Blue Sea SSS

HOTEL » STRANA 213

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Alkyon Beach  SSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 208 - 209

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP *

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na ostrov Korfu.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Smartwings z Bratislavy (BTS), Sliača 
(SLD), 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 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 

miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste 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 informácie 
o poistení nájdete na str. 449). 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 €.

Strediská » Agios Georgios, Agios Ioannis Peristeron, Acharavi 
a Agios Georgios Pagi

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 360 380 410 430 460 440 460 480 510 560 600

232 245 259 279 293 313 300 313 327 347 381 408

dospelá osoba na prístelke 290 300 320 350 370 390 360 380 400 420 460 490

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 stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, polpenzia, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za zrekonštruovanú izbu v hlavnej budove +5 € na izbu a noc pobytu » za novú klimatizovanú superior izbu  
+12 € na izbu a noc pobytu » za novú luxusnú klimatizovanú rodinnú izbu určenú pre 4 osoby +15 € na izbu a noc pobytu » 
za obed +7 € na osobu od 12 rokov a noc pobytu » v rodinných izbách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 820 € 
2 osoby - 32% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 669 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 510 560 580 620 610 650 680 710 760 810

313 327 347 381 395 422 415 442 463 483 517 551

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 380 390 420 460 470 510 480 520 540 560 600 640

1. dieťa do 13 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 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 320 340 360 390 410 440 400 430 450 470 500 530

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 

Dátum odletu BA 11.6. 14.6. 21.6. 25.6. 2.7. 5.7. 12.7. 16.7. 23.7. 26.7. 2.8. 6.8. 13.8. 16.8. 23.8. 27.8. 3.9. 6.9. 13.9.

Dátum príletu BA 21.6. 25.6. 2.7. 5.7. 12.7. 16.7. 23.7. 26.7. 2.8. 6.8. 13.8. 16.8. 23.8. 27.8. 3.9. 6.9. 13.9. 17.9. 24.9.

Počet nocí 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11 10 10 11 11

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, SLD 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.

Dátum príletu BA, KE, SLD 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Golden Sands SSSs

HOTEL » STRANA 212

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Corsu Senses Resort   SSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 206 - 207

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Thinalos SSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 210 - 211

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ionian Pr incess SSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 210 - 211

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 570 600 620 660 660 690 740 780 830 890

340 361 388 408 422 449 449 470 504 531 565 606

dospelá osoba na prístelke 320 340 370 390 400 430 400 420 450 480 510 530

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

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 270 290 310 330 340 360 320 340 360 380 410 420

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.

2 osoby a 1 dieťa do 13 r. - 35% zľava a 2. dieťa do 13 r. len za 99 € » ušetríte až 956 € 
2 osoby a junior do 17 rokov - 35% zľava  » ušetríte až 858 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 590 630 650 690 690 730 780 820 890 950

345 364 384 410 423 449 449 475 507 533 579 618

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 450 480 510 550 560 600 590 620 670 700 760 810

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 250 260 290 310 320 340 280 320 340 360 390 400

junior od 13 do 17 rokov na prístelke 310 330 370 400 410 440 400 430 460 480 520 550

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive light, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu s bočným výhľadom na more, resp. orientova-
nú na morskú stranu  +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 590 650 690 720 750 770 830 890 930 990 1050

377 384 423 449 468 488 501 540 579 605 644 683

dospelá osoba na prístelke 460 470 510 550 570 590 590 640 690 720 760 810

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 380 390 430 450 470 490 480 520 550 580 620 650

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.
Upozornenie » v rodinných izbách určených pre 4 až 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.     

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 570 600 640 670 700 710 770 820 840 920 960

368 388 408 436 456 476 483 524 558 572 626 653

dospelá osoba na prístelke 420 430 480 510 540 560 550 600 640 650 720 740

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 270 280 300 320 340 360 320 350 370 380 410 420

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

2 osoby a 1 dieťa do 12 r. - 35% zľava a 2. dieťa do 12 r. len za 99 €» ušetríte až 1113 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 886 €
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Sandy Beach Resort   SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 204 - 205

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 780 810 890 930 940 990 990 1130 1180 1190 1290 1390

531 551 606 633 640 674 674 769 803 810 878 946

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 660 690 750 790 800 840 830 940 980 990 1080 1160

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 490 510 560 580 590 620 590 670 700 710 770 820

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu určenú pre 4 osoby +30 € na 
izbu a noc pobytu » v priestranných rodinných izbách je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.

2 osoby a 1 dieťa do 12 r. - 32% zľava a 2. dieťa do 12 r. len za 99 € » ušetríte až 1303 €
2 osoby - 32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1040 €

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Ok ruh ost rovom
Výlet za najznámejšími krásami a pamätihodnosťami ostrova Korfu, počas ktorého navštívite prekrásny 
palác Achillion a záhrady, po ktorých sa prechádzala rakúska cisárovná Sissy, prezriete si jedinečné 
hlavné mesto - Kerkyru s unikátnym námestím Spianada. Zaiste nevynecháte dedinku Paleokastritsa, 
kde absolvujete prehliadku tradičného ortodoxného kláštora Paleomonastery a v rámci voľného času 
sa môžete osviežiť kúpaním v mori na jednej z najkrajších pláží ostrova, alebo sa môžete nechať prev-
iesť malou loďkou pozdĺž pobrežia a obdivovať krásu pobrežných jaskýň a skalných útvarov. Nasledu-
je zastávka na mieste vysoko nad Paleokastritsou na vyhliadke menom Bella Vista, kde sa vám nasky-
tne nádherný pohľad takmer na celé západné pobrežie ostrova Korfu. Cestou späť ešte absolvujete 
návštevu likérky Koum Kuat („kumkvat“ je tradičný likér vyrábaný na ostrove Korfu), ktorá je spojená s 
ochutnávkou miestnych produktov a možnosťou nákupu.

Vodný park  AQUALAND
Park plný vodných atrakcií a zábavy nájdete uprostred ostrova Korfu, asi 14 km od hlavného mesta v 
dedinke Agios Ioannis. Nájdete tu veľké množstvo atrakcií vrátane bazéna s umelým vlnobitím, veľa 
tobogánov a šmykľaviek, tzv. voľný pád, čiernu dieru, nechýba ani lenivá rieka. V areáli aquaparku sa 
nachádzajú aj reštaurácie s občerstvením, kaviarne, terasy na slnenie s ležadlami a slnečníkmi. Za prená-
jom slnečníkov a lehátok sa platí poplatok, pričom je možné prenajať si aj skrinku na uzamknutie vecí. 
Odporúčame vziať si so sebou slnečné okuliare, pokrývku hlavy, opaľovací krém a osušku.

Paxos  a  Ant ipaxos
Lodný výlet na ostrovy Paxos a Antipaxos patrí k najobľúbenejším fakultatívnym výletom. Umožní 
Vám spoznať krásu miest vzdialených len na skok od ostrova Korfu. Čaká Vás príjemná plavba okolo 
dvoch ostrovov, ktoré sa nachádzajú len hodinku plavby smerom na juh od Korfu. Počas výletu bu-
dete mať možnosť nahliadnuť do morských jaskýň Ipapantis a Amfitriti, okúpať sa v tyrkysovomodrých 
pobrežných vodách maličkého ostrovčeka Antipaxos i možnosť poprechádzať sa úzkymi uličkami 
hlavného mestečka ostrova Paxos, ktorého domy sú postavené v typickom iónskom štýle. 

Albánsk o
Pre dobrodružnejších klientov, ktorí chcú počas svojho pobytu na Korfu zažiť a spoznať aj niečo iné ako 
ostrov samotný, ponúkame jednodňový výlet do blízkeho Albánska. Odchádza sa z prístavu v Kerkyre 
a po vylodení v mestečku Agia Saranda bude na vás čakať miestny turistický sprievodca, s ktorým si 
prejdete antickú časť postupne sa modernizujúceho letoviska. Ďalší sprievodca je pripravený pre tých 
klientov, ktorí sa rozhodnú pre cca 20 km dlhý výlet autobusom pozdĺž južného albánskeho pobrežia, 
panenských pláží a roztrúsených ostrovčekov. Cesta vedie okolo malebných dediniek a úrodných polí 
až k veľkému jazeru, kde leží staroveké mestečko Vouthrota (Boutrinti). Tu sa nachádza archeologické 
múzeum, antické divadlo a štadión, pochádzajúce z 3.storočia n.l. Na vrchu kopca sa nachádza zámok 
Ali Pašu, pozostatok Ottomanskej ríše, odkiaľ je nádherný výhľad na staroveké mesto, jazero a rozľahlé 
pláne. Po návrate do mestečka Agia Saranda sa podáva obed, sprevádzaný tradičnou folklórnou hud-
bou a piesňami. Popoludní je možné uskutočniť prehliadku mestečka.
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Zante Imperial B.*/ Zante Royal R. SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 217

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Palazzo di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 216

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

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 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste pobytu. 

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. 449). 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) zájazdu na ostrov Zakynthos predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 220 €.

Stredisko » Vassilikos

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 650 730 770 790 750 790 890 980 1020 1090

371 384 423 475 501 514 488 514 579 637 663 709

dospelá osoba na 1. prístelke 420 430 470 530 560 580 530 550 620 690 720 760

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* 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe* 380 390 430 490 510 530 470 500 550 620 640 680

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 590 610 670 750 790 810 780 820 930 1020 1050 1130

384 397 436 488 514 527 507 533 605 663 683 735

dospelá osoba na 1. prístelke 430 440 490 550 580 590 550 580 650 720 740 790

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 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 390 400 450 500 530 540 490 520 580 640 660 700

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 » za izbu vyššieho štandardu s bazénom +35 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby -35% zľava a 2 deti až do 15 r. na prístelkách za 99 € a 199 € » ušetríte až 1093 €
2 osoby -35% zľava a dieťa až do 15 rokov na prístelke za 99 € » ušetríte až 942 €

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 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

ZAKYNTHOS – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509

Dátum odletu BA 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Dátum príletu BA 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
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nájdete na stranách 4 – 5
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Bal i  Mare SSS

HOTEL » STRANA 233

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

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) a Košíc 
(KSC) 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 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste 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. 449). 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 €.

Strediská » Panormo, Bali, Ammoudara, Malia, Hersonissos a Ierapetra

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 480 500 530 560 590 590 600 620 690 720 790

313 327 340 361 381 402 402 408 422 470 490 538

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 420 440 470 500 480 490 500 560 590 640

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 340 350 370 390 410 440 410 420 430 480 500 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v st./so.

Kód zájazdu 6204 6208 6212 6216 6220 6224 6228 6232 6236 6240 6242

Dátum odletu BA, KE 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9.

Dátum príletu BA, KE 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9. 26.9. 6.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v ut./pia.

Kód zájazdu 6201 6205 6209 6213 6217 6221 6225 6229 6233 6237 6241

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

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v pia./ut.

Kód zájazdu 6202 6206 6210 6214 6218 6222 6226 6230 6234 6238

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

KRÉTA – termíny 11 a 12-dňových  leteckých zájazdov, odlety v ut./pia.

Kód zájazdu 6203 6207 6211 6215 6219 6223 6227 6231 6235 6239

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

KRÉTA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA, KE 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. 3.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Porto Greco Vi l lage SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 235

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sergios SSSS

HOTEL » STRANA 234

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Talea Beach SSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 230 - 231

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Europa Resort SSSs

HOTEL » STRANA 232

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Blue Star SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 228 - 229 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 620 640 680 710 730 750 760 800 900 950

381 395 422 436 463 483 497 510 517 544 612 646

dospelá osoba na 1. prístelke 460 480 510 530 560 590 580 600 610 640 720 760

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 od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 400 410 440 460 490 510 490 510 510 540 610 630

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 570 590 620 650 680 720 750 760 770 810 910 960

371 384 403 423 442 468 488 494 501 527 592 624

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 540 570 600 600 610 620 660 740 770

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 410 430 450 470 500 520 510 520 530 560 630 650

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 730 760 820 840 890 950 970 1060 1130 1180 1250 1350

497 517 558 572 606 646 660 721 769 803 850 918

dospelá osoba na 1. prístelke 580 600 650 670 710 760 750 820 880 920 970 1040

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 480 500 550 560 590 630 610 670 710 740 790 840

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, 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 710 750 790 830 870 930 990 1070 1090 1150 1190 1290

483 510 538 565 592 633 674 728 742 782 810 878

dospelá osoba na 1. prístelke 560 590 630 660 690 740 760 830 840 890 920 990

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 od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 470 490 520 550 570 610 620 670 680 720 740 790

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 620 640 690 710 750 790 810 840 850 880 1000 1050

422 436 470 483 510 538 551 572 578 599 680 714

dospelá osoba na 1. prístelke 500 520 560 580 610 640 640 660 670 700 790 830

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 od 6 do 12 rokov na 1. prístelke 430 440 480 490 520 550 530 550 560 580 660 680

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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Santa Marina SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 222 - 223

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Mal ia  Beach SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 226 - 227

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Apollonia Beach SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 220 - 221

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Dolphin Bay SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 224 - 225

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 920 960 990 1050 1090 1220 1250 1320 1380 1390 1490

606 626 653 674 714 742 762 850 898 939 946 1014

dospelá osoba na 1. prístelke 700 720 750 780 830 860 940 960 1010 1060 1070 1140

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 580 600 620 640 680 710 750 770 810 850 860 900

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 950 1050 1090 1150 1190 1190 1270 1290 1470 1490 1590

612 646 714 742 782 810 810 864 878 1000 1014 1082

dospelá osoba na 1. prístelke 700 740 820 850 900 930 910 970 990 1120 1140 1210

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 580 610 670 700 740 770 720 770 790 900 910 960

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 790 820 880 910 960 1010 1050 1140 1210 1270 1330 1470

538 558 599 619 653 687 714 776 823 864 905 1000

dospelá osoba na 1. prístelke 630 660 700 730 770 810 820 890 940 990 1040 1140

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 530 550 590 610 650 680 670 720 770 810 840 920

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 1 143 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 770 800 860 890 940 990 1020 1110 1180 1240 1310 1420

524 544 585 606 640 674 694 755 803 844 912 966

dospelá osoba na 1. prístelke 610 630 680 700 740 780 790 860 910 960 1010 1090

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

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  Príplatok » 
v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.  Pozor » obmedzený počet izieb.  

2 osoby -32% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1099 €



419

cenník 2018R HODO S

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
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Evi SSS

HOTEL » STRANY 242 - 243

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na slnečný grécky 
ostrov Rhodos.

LIETAME » renomovanými leteckými spoloč-
nosťami Travel Service a Smartwings priamymi 
letmi z Bratislavy (BTS), resp. Košíc (KSC) na le-
tisko 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 65 € a na osobu od 2 rokov 195 € » 
miestna novozavedená pobytová daň hradená 
priamo na mieste 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. 449). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Ixia, Kallithea, Faliraki, Afandou, Kolymbia, 
Pefki a Lindos

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6602 6604 6606 6608 6610 6612 6614 6616 6618 6620 6622 6624 6626 6628 6630

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

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6601 6603 6605 6607 6609 6611 6613 6615 6617 6619 6621 6623 6625 6627 6629

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 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6703 6705 6707 6709 6711 6713 6715 6717 6719 6721

Dátum odletu BA, KE 12.6. 22.6. 3.7. 13.7. 24.7. 3.8. 14.8. 24.8. 4.9. 14.9.

Dátum príletu BA, KE 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

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 490 550 570 600 540 590 650 670 720 770

267 293 319 358 371 390 351 384 423 436 468 501

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 320 360 390 440 450 480 410 440 490 500 540 570

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 921 € 
2 dospelí - 35% zľava a dieťa do 15 rokov len za 99 €  » ušetríte až 730 € 

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6702 6704 6706 6708 6710 6712 6714 6716 6718 6720 6722

Dátum odletu BA, KE 8.6. 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 29.6. 10.7. 20.7. 31.7. 10.8. 21.8. 31.8. 11.9. 21.9. 2.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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I lyss ion Beach Resort SSSs

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 244 - 245

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Virginia SSSs

HOTEL » STRANA 252

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nir i ides SSSSs

HOTEL » STRANY 246 - 247

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Avra Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 254

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Alfa SSSS

HOTEL » STRANA 255

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 650 660 690 750 790 820 890 940 990

361 374 401 442 449 469 510 537 558 605 639 673

dospelá osoba na 1. prístelke 410 420 460 500 510 530 560 590 610 660 700 730

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 370 380 410 460 460 480 500 520 540 590 620 640

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 500 550 580 630 640 670 670 700 720 780 830 890

340 374 395 429 435 456 456 476 490 531 565 605

dospelá osoba na 1. prístelke 420 460 480 530 530 560 540 570 580 630 670 710

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 320 350 370 400 410 430 390 410 420 450 480 500

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 620 650 700 730 740 770 850 890 950 1000 1050 1110

422 442 476 497 503 524 578 605 646 680 714 755

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 570 590 600 620 670 700 750 790 830 870

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 320 340 370 380 390 400 390 410 440 460 490 500

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 770 810 850 880 920 950 1060 1090 1110 1200 1270 1330

524 551 578 599 626 646 721 741 755 816 864 905

dospelá osoba na 1. prístelke 590 620 650 670 700 720 780 800 820 890 940 980

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 500 530 550 570 600 620 650 670 690 740 780 810

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu + 30 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 680 710 720 750 820 860 900 970 1030 1080

408 429 463 483 490 510 558 585 612 660 701 735

dospelá osoba na 1. prístelke 480 510 550 570 580 610 640 680 710 760 810 840

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 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 199 € - 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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Dessole Lippia Golf Resort SSSSs

HOTEL. KOMPLEX » STRANA 253

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Olympos Beach SSSSS

HOTEL » STRANY 240 - 241

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pegasos Beach SSSSS

HOTEL » STRANY 238 - 239

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Amathus Beach SSSSSs

HOTEL » STRANY 250 - 251

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Lindos Royal SSSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 248 - 249

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 840 860 900 960 1020 1050 1080 1160 1260 1330 1390 1490

571 585 612 653 694 714 735 789 857 905 945 1013

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 710 750 800 820 830 890 960 1020 1060 1130

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 540 550 580 620 660 680 660 710 770 810 850 900

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 920 980 1020 1080 1110 1150 1290 1330 1390 1470 1530 1640

626 667 694 735 755 782 877 905 945 1000 1041 1115

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 720 760 790 840 860 900 980 1010 1060 1120 1160 1240

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* 580 620 650 680 700 730 780 800 840 880 920 980

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 720 760 800 830 860 890 1000 1020 1040 1120 1190 1250

490 517 544 565 585 605 680 694 707 762 809 850

dospelá osoba na 1. prístelke 570 600 640 660 680 710 770 790 810 870 920 960

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 480 500 530 550 570 590 630 640 650 700 750 770

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 740 770 850 890 920 950 1040 1060 1170 1220 1270 1370

503 524 578 605 626 646 707 721 796 830 864 932

dospelá osoba na prístelke 580 610 670 700 730 750 800 820 900 940 980 1050

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 440 460 510 540 550 570 580 590 660 680 710 760

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, 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 810 840 870 920 990 1020 1050 1110 1220 1280 1350 1450

551 571 592 626 673 694 714 755 830 871 918 986

dospelá osoba na 1. prístelke 640 660 690 730 780 810 810 850 940 980 1040 1110

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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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Kleopatra Güngor Suit SSS

HOTEL » STRANA 306

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Grand Ati l la SSS

HOTEL » STRANA 309

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

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 65 € a na osobu od 2 rokov 195 €. 

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. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská » Kemer, Lara, Belek, Side a Alanya

ty

                  Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 380 400 430 450 480 500 510 540 550 570 620 660

258 272 292 306 326 340 347 367 374 388 422 449

dospelá osoba na 1. prístelke 320 340 370 390 410 430 420 450 460 470 520 540

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 290 310 330 350 370 380 390 390 400 410 450 470

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 410 420 440 460 490 510 530 560 590 600 640 680

267 273 286 299 319 332 345 364 384 390 416 442

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 380 390 420 440 440 470 490 500 530 560

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 310 320 340 350 380 390 390 410 430 440 460 490

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 8104 8106 8108 8110 8112 8114 8116 8118 8120 8122 8124 8126 8128 8130 8131

Dátum odletu BA, KE 3.6. 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, KE 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. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8103 8105 8107 8109 8111 8113 8115 8117 8119 8121 8123 8125 8127 8129

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA, KE, SLD 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

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8201 8203 8205 8207 8209 8211 8213 8215 8217 8219 8221

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 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, KE, PP, SLD 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

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8202 8204 8206 8208 8210 8212 8214 8216 8218 8220

Dátum odletu BA 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Dátum príletu BA 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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Melissa Kleopatra Beach SSS

HOTEL » STRANA 305

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Serra Park SSSSs

HOTEL » STRANA 288

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Armas Green Fugla Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 302

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sun Beach Park SSSSs

HOTEL » STRANA 297

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

ty                                      Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 460 490 510 540 570 550 590 620 630 680 730

286 299 319 332 351 371 358 384 403 410 442 475

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 420 430 460 490 450 490 510 520 560 600

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 510 530 550 590 620 650 690 740 750 770 810 870

332 345 358 384 403 423 449 481 488 501 527 566

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460 490 510 540 560 600 610 620 650 700

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 370 380 400 430 450 470 470 500 510 520 550 580

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 530 550 570 610 640 670 720 770 780 800 840 900

345 358 371 397 416 436 468 501 507 520 546 585

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 480 510 530 560 580 620 630 650 680 720

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

dieťa do 11 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

4. osoba do 13 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 all inclusive ZDARMA

4. dosp. osoba a 5. osoba 7-13 r. v RI 490 490 490 490 590 590 490 490 490 490 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách urče-
ných pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 510 530 550 590 620 650 690 740 750 770 810 870

332 345 358 384 403 423 449 481 488 501 527 566

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 420 440 460 490 510 540 560 600 610 620 650 700

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 all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.012 €
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Kemal Bay SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 304

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tac Premier SSSSs

HOTEL » STRANA 307

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Katya SSSSS

HOTEL » STRANA 308

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Water Side Resort & Spa SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 289

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

ty Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 580 620 650 680 750 780 790 820 850 910

351 364 377 403 423 442 488 507 514 533 553 592

dospelá osoba na 1. prístelke 440 460 480 510 530 560 600 620 630 650 680 720

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 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 - 13 rokov na prístelke 380 400 410 440 460 480 500 520 530 550 570 600

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 550 570 590 630 660 690 760 800 810 830 870 930

358 371 384 410 429 449 494 520 527 540 566 605

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 450 470 480 520 540 570 610 640 650 660 700 740

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 580 600 620 660 710 750 790 850 860 910 950 1010

394 408 422 449 483 510 537 578 585 619 646 687

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 510 540 580 610 630 670 680 720 750 800

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 410 420 430 460 500 520 520 560 570 600 630 660

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 590 610 640 680 730 770 800 860 890 920 960 1020

401 415 435 462 496 524 544 585 605 626 653 694

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 520 550 600 630 630 680 710 730 760 800

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 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 13 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 3x cenu základné lôžko.   
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb
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Primasol  Serra Garden SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 286-287

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nerton SSSSS

HOTEL » STRANA 296

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Just iniano Park Conti SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 298

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Seal i fe  Buket Resort SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 299

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 660 700 750 790 820 870 920 930 990 1050

390 403 429 455 488 514 533 566 598 605 644 683

dospelá osoba na 1. prístelke 490 510 540 570 620 650 650 690 730 740 790 830

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 13 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 7-13 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 3x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 680 720 770 810 850 930 950 970 1020 1090

403 416 442 468 501 527 553 605 618 631 663 709

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 520 550 580 620 650 670 730 750 760 800 850

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 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 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 3x cenu základné lôžko. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 660 700 750 790 820 870 920 930 990 1050

390 403 429 455 488 514 533 566 598 605 644 683

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 500 540 570 610 640 650 690 730 740 780 820

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 410 430 460 480 520 550 530 570 600 610 650 670

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.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 640 680 720 770 810 850 930 950 970 1020 1090

422 435 462 490 524 551 578 632 646 660 694 741

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 500 520 550 580 630 660 670 730 750 770 800 850

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 do 13 rokov v rodinnej izbe 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, služby delegáta, DPH. V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.216 €
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Champion Holiday Village SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 279

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Sentido Numa Bay SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 300-301

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Alba Resort SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 292-293

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Aska Just  in Beach SSSSS

HOTEL » STRANA 303

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 770 800 830 890 990 1030 1050 1110 1150 1230

462 488 501 520 540 579 644 670 683 722 748 800

dospelá osoba na 1. prístelke 570 610 620 650 670 720 780 810 830 870 910 960

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

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke v RI 480 510 520 540 560 600 630 660 670 710 730 770

dieťa do 15 rokov na 2. prístelke v RI 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 730 770 790 820 850 910 1070 1140 1150 1160 1200 1290

475 501 514 533 553 592 696 741 748 754 780 839

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 580 610 630 650 670 720 830 880 890 900 930 990

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 do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dospelá osoba v rodinnej izbe 580 610 630 650 670 720 830 880 890 900 930 990

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x 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 640 670 710 750 780 830 890 950 960 990 1050 1130

416 436 462 488 507 540 579 618 624 644 683 735

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 600 630 670 700 740 750 780 820 880

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 4 rokov na 2. 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. * obmedzený počet izieb

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 770 800 830 890 990 1030 1050 1110 1150 1230

483 510 524 544 564 605 673 700 714 755 782 836

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 570 610 620 650 670 720 780 810 830 870 910 960

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

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 490 510 530 550 570 610 640 670 680 720 750 790

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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Alba Queen SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 294-295

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Calimera Serra Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 284-285

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

LTI  Serra Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 282-283

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Starlight & Sunrise Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 280-281

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 790 810 840 870 930 1100 1170 1180 1190 1230 1320

488 514 527 546 566 605 715 761 767 774 800 858

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 590 620 640 660 690 740 850 900 910 920 950 1010

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 do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

4. dospelá osoba v rodinnej izbe 590 620 640 660 690 740 850 900 910 920 950 1010

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 3x 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 770 810 830 860 900 950 1120 1190 1200 1210 1250 1350

501 527 540 559 585 618 728 774 780 787 813 878

dospelá os. na 1. prístelke 610 650 660 690 720 760 870 930 940 950 970 1040

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 13 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 7-13 r. vo FS 510 540 550 580 600 640 710 750 760 770 790 840

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 790 830 850 880 920 970 1140 1210 1220 1230 1270 1370

514 540 553 572 598 631 741 787 793 800 826 891

dospelá os. na 1. prístelke 630 660 680 700 740 780 890 940 950 960 990 1060

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 13 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 7-13 r. vo FS 530 550 570 590 620 650 720 760 770 780 800 850

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  Vo family suitách 
určených pre 4, resp. 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. * obmedzený počet izieb

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 850 870 900 940 990 1170 1240 1250 1260 1300 1400

551 578 592 612 639 673 796 843 850 857 884 952

dospelá osoba na 1. prístelke 640 670 690 710 750 790 900 960 970 980 1000 1080

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 13 rokov na 2. prístelke vo vilke 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 v hlavnej budove Starlight +8 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.478 €
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IC Santai Family Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 276-277

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Alba Royal SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 290-291

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Delphin Imperial SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 278

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

IC Green Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 274-275

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 930 970 1000 1040 1090 1220 1280 1290 1370 1390 1490

579 605 631 650 676 709 793 832 839 891 904 969

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 700 730 760 780 810 850 930 980 990 1050 1060 1130

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 950 990 1030 1090 1150 1190 1350 1440 1450 1490 1550 1650

618 644 670 709 748 774 878 936 943 969 1008 1073

dospelá osoba na 1. prístelke 740 770 800 850 900 930 1030 1100 1110 1130 1180 1250

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

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 1130 1140 1150 1160 1170 1200

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 770 800 810 820 830 850 1130 1140 1150 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.

 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 930 970 1000 1040 1090 1220 1280 1290 1370 1390 1490

579 605 631 650 676 709 793 832 839 891 904 969

dospelá osoba na 1. prístelke 700 730 760 790 820 860 940 980 990 1050 1070 1140

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

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.736 €

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.624 €
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FAKULTATÍVNE VÝLETY
Pamukkale
Ak sa chystáte na dovolenku do Turecka, jednoducho musíte navštíviť aj Pamukkale. V turečtine  „bavl-
nený zámok“ patrí nepochybne k najväčším zaujímavostiam, ktoré sa v Turecku nachádzajú. Tento sne-
hobiely travertínový úkaz s termálnou liečivou vodou je od roku 1988  zaradený  v zozname UNESCO.  
Okrem kúpania sa v travertínových jazierkach, máte možnosť poprechádzať sa po ruinách starovekého  
antického mesta Hierapolis, ktoré bolo v roku 1334 zničené silným zemetrasením. Dlhšou prechádzkou 
alebo autobusom sa dostanete až k mestu mŕtvych, k vzácnemu pohrebisku Nekropolis s množstvom 
rôzne vyzdobených hrobov. Za návštevu určite stojí aj nádherný rímsky amfiteáter pre 15 000 divákov, 
ktorý je pozoruhodný nielen z architektonického, ale aj akustického hľadiska. Pokiaľ vám nestačilo 
kúpanie v umelých travertínových jazierkach, je tu i ďalšia možnosť a to kúpanie medzi antickými stĺp-
mi - Kleopatrine kúpele. 

Hammam - Turecké Kúpele
Návštevu tureckých kúpeľov s tradičnou procedúrou a dokonalou olejovou masážou celého tela 
odporúčame absolvovať hneď v prvých dňoch dovolenky. Dokonalé umytie mydlovou penou a násled-
ný peeling od hlavy až po končeky prstov pripraví vaše telo na opálenie, ktoré potom vydrží dlhšie 
krásne hnedé. Nehanbite sa a zažite časy ako za sultána. Hammam -  wellness aký ste nezažili, zážitok 
ktorý sa vám vryje pod kožu.  

Manavgat
Počas tohoto príjemného a nenáročného výletu vás čaká oddychová plavba loďou po smaragdovej rieke 
s rovnomenným názvom Manavgat, ktorá sa vlieva do Stredozemného mora. Prestávka na kúpanie v 
mori a chutný obed podávaný na lodi je samozrejmosťou. Navštívime spolu tradičný turecký bazár, v 
ktorom nájdete množstvo „značkového“ oblečenia, vodných fajok, kobercov či korenín. Návšteva Ma-
navgatského vodopádu a najznámejšej 4-minaretovej mešity v Manavgate je len čerešničkou na torte. 

Zelený kaňon
Fascinujúca plavba neuveriteľne krásnou prírodnou rezerváciou. Cez mesto Manavgat (70 km od Al-
anye) 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 prírod-
nou rezerváciou, vám spríjemní odpočinkový deň na vode. Veľmi osviežujúce sú prestávky na kúpanie 
v tejto sladkovodnej priehrade. 

Kappadokia
Naozaj jedinečné miesto z geologického, historického a z cestovateľského hľadiska, to je  Kappadokia, 
územie, ktoré sa nachádza na náhornej plošine vo východnej Anatólii.  Kappadokia, v slovenčine Ka-
padócia, v latinčine Cappadocia a turečtine Kapadokya má bohatú históriu o ktorej písal aj grécky his-
torik Hérodotos. Jej prvými obyvateľmi boli pravdepodobne Chetiti a práve oni túto oblasť pomenova-
li, čo v preklade znamená „krajina krásnych koní“.   Unikátna krajina neobyčajných tvarov a obydlí, ktoré 
svojou precíznosťou a riešením unikajú nášmu chápaniu, charakteristické komínové vežovité skaly, 
ktoré z časti vytvorila príroda a z časti dotvoril človek svojimi rukami, kostolíky, pustovne a podzemné 
mestá vytesané do skaly – to všetko sa oplatí vidieť na vlastné oči. Pre romantickejšie duše odporúčame 
let balónom. Zažite fantastický východ slnka a spoznajte Kapadóciu z vtáčej perspektívy. Takýto pohľad 
stojí určite zato. 

Side City Tour
Ak máte radi nákupy a zároveň by ste chceli spoznať historické centrum mesta Side a vychutnať si 
tunajšiu atmosféru, tento poldenný výlet je ako stvorený pre vás. Navštívite renomované zlatníctvo, 
kožušníctvo a obchod s miestnym textilom. 

Jeep Safari a Rafting
Dobrodružný výlet na jeepoch k mostu Naras, návšteva typického tureckého domu, kúpanie, jazda off-
road manavgatským lesom, fotoprestávka s výhľadom na antický aquadukt. Obed a popoludní pokraču-
jeme s raftovým dobrodružstvom, jemný adrenalín a zábava na rieke Köprülüçay. Možnosť splavovania 
rieky na rafte alebo pre skúsenejších a odvážnejších je tu možnosť aj na kanoe. 
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nájdete na stranách 4 – 5

t

Sentido El  Borj SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 315

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Riadh Palms SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 318

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

                                                 Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 460 510 540 570 590 620 640 660 690 760 790

306 313 347 368 388 402 422 436 449 470 517 538

dospelá osoba na prístelke 380 390 440 460 490 500 510 530 540 570 630 650

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 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 340 350 390 410 440 450 450 460 470 500 550 560

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 460 480 510 540 560 600 630 650 670 700 770 800

299 312 332 351 364 390 410 423 436 455 501 520

dospelá osoba na prístelke 390 410 430 460 470 510 520 540 550 580 640 660

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 340 360 380 410 420 450 460 470 480 510 560 570

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.

2 osoby - 32% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 808 € 

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 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, 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. 17.9. 24.9.

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 7.6. 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Dátum príletu BA, KE 18.6. 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9. 20.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Tuniska.

LIETAME » leteckými spoločnosťami Travel 
Service a Tunisair priamymi letmi z Bratislavy 
(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 65 € a na osobu od 2 
rokov 195 €.

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. 449). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálna platná zľava 
na zájazd o 2 %.  

Strediská » Mahdia, Sousse, Port El Kantaoui a Hammamet
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Vincci  Nozha Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 325

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PrimaSol  El  Mehdi SSSSs

HOTEL » STRANA 312-313

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Marhaba Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 319

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Vincci  E l  Mansour SSSSs

HOTEL » STRANA 314

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 580 640 680 690 750 770 790 800 870 940

351 364 377 416 442 449 488 501 514 520 566 611

dospelá osoba na prístelke 450 470 490 540 570 580 610 630 640 650 710 760

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 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

3. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 410 430 480 510 520 530 540 550 560 610 650

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 550 570 600 640 680 710 760 780 800 820 910 970

374 388 408 436 463 483 517 531 544 558 619 660

dospelá osoba na prístelke 460 480 500 540 570 600 620 640 650 670 740 790

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 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 410 420 440 470 500 520 520 540 550 590 630 660

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 +6 € 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 410 430 450 490 520 530 560 580 590 600 660 700

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. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 370 380 400 440 460 470 480 500 510 520 570 600

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 +6 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 580 640 680 690 750 770 790 800 870 940

368 381 395 436 463 470 510 524 538 544 592 640

dospelá osoba na prístelke 450 470 490 540 570 580 610 630 640 650 710 760

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 do 12 rokov na prístelke 400 420 430 480 510 520 530 540 550 560 610 650

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.



392

T U N I S K Ocenník 2018

Vincci  Mari l ia SSSSs

HOTEL » STRANA 324

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Concorde Green Park Pal.  SSSSSs

HOTEL » STRANA 322

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Jaz Tour Khalef SSSSSs

HOTEL » STRANA 320

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Iberostar Royal El Mansour  SSSSSs

HOTEL » STRANA 316

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Iberostar Diar El Andalous  SSSSSs

HOTEL » STRANA 317

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty   Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 610 660 700 720 770 790 810 830 930 990

364 377 397 429 455 468 501 514 527 540 605 644

dospelá osoba na prístelke 470 490 510 550 590 600 630 640 650 680 760 800

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 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 410 430 450 490 520 530 530 550 560 580 650 680

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 650 680 730 770 820 850 900 930 950 980 1080 1140

442 463 497 524 558 578 612 633 646 667 735 776

dospelá osoba na prístelke 530 550 600 630 670 690 710 740 750 780 860 900

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 450 470 510 540 570 590 590 610 620 650 710 740

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 650 680 730 770 820 850 900 930 950 980 1080 1140

423 442 475 501 533 553 585 605 618 637 702 741

dospelá osoba na prístelke 530 550 600 630 670 690 710 740 750 780 860 900

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. a 3. dieťa do 12 rokov na prístelke 450 470 510 540 570 590 590 610 620 650 710 740

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 740 770 820 870 920 950 1020 1050 1070 1100 1210 1280

504 524 558 592 626 646 694 714 728 748 823 871

dospelá osoba na prístelke 600 630 670 710 750 770 810 830 840 870 960 1010

1. dieťa do 6 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

1. resp. 2 dieťa do 14 rokov na prístelke 510 530 570 600 640 660 670 690 700 720 790 830

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 690 720 770 810 860 890 950 980 1000 1030 1130 1200

470 490 524 551 585 606 646 667 680 701 769 816

dospelá osoba na prístelke 560 590 630 660 700 720 750 770 780 810 890 940

1. a 2. dieťa do 14 rokov na prístelke 480 500 530 560 600 620 620 640 650 670 740 770

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. 
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Palm Beach Resort SSSSS

HOTEL » STRANA 329

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nubia Aqua Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 328

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 550 570 580

338 351 358 371 377

dospelá osoba na prístelke 500 520 530 550 550

dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

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.

   

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 520 530 550

319 332 338 345 358

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 500 510 520

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 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

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 +22 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby - 35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 535 € 
2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 686 €

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) a Marsa Alam (RMF).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na osobu do 2 
rokov 65 € a na osobu od 2 rokov 195 €.

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrá-
tane poistenia stornopoplatkov a asistenčných 
služieb (bližšie info o poistení nájdete na str. 
449). 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 €.

Strediská » Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi Bay a Marsa Alam

HURGHADA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517 8518 8519 8520 8521

Dátum odletu BA 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 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 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 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. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

MARSA ALAM – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8601 8602 8603 8604 8605 8606 8607 8608 8609 8610 8611 8612 8613 8614 8615 8616 8617 8618 8619 8620 8621

Dátum odletu BA 6.5. 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 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 13.5. 20.5. 27.5. 3.6. 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. 30.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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Old Palace Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 331

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sunrise Royal Makadi Aqua Res.  SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 330

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pyramisa Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 332

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tropitel Sahl Hasheesh Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 333

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

ty

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 620 640 670 680

397 403 416 436 442

dospelá osoba na 1. prístelke 580 590 610 640 650

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 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 370 370 380 400 400

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 660 670 680 690 700

429 436 442 449 455

dospelá osoba na 1. prístelke 630 640 650 660 670

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 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 390 400 400 420 420

V cene je zahrnuté » 7x 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

osoba na základnom lôžku 690 700 720 730 740

449 455 468 475 481

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 690 700 710

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

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 izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 720 740 750 760

462 468 481 488 494

dospelá osoba na 1. prístelke 680 690 710 720 730

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 7 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 7 - 14 rokov na prístelke 430 430 440 450 450

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 627 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov po 99 € » ušetríte až 778 €
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Happy Li fe Beach Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 334

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sea Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 335

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hilton Marsa Alam Nubian Resort  SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 337

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Fayrouz Plaza Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 336

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

ty

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 520 530 550

319 332 338 345 358

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 500 510 520

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 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

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 +22 € 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 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

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 +22 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 720 730 750 760

462 468 475 488 494

dospelá osoba na 1. prístelke 680 690 700 720 730

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 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

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 +26 € na izbu a noc pobytu » 24 hodinový, rozšírený ultra all inclusive +12 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 730 740 760 770

468 475 481 494 501

dospelá osoba na 1. prístelke 690 700 710 730 740

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 r. na príst. v rod. izbe 250 250 250 250 250

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 +26 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 535 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 686 €

2 osoby -35% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 683 € 
2 osoby -35% zľava a 2 deti do 14 rokov len po 99 € » ušetríte až 834 €
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Smartline Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 340

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8, 11 alebo 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Spojených Arab-
ských Emirátov.

LIETAME » leteckou spoločnosťou Fly Dubai 
priamymi letmi z Bratislavy (BTS) na letisko 
Dubaj (DXB).

POVINNÉ PRÍPLATKY » letiskové, palivové, 
emisné a servisné poplatky, bezpečnostná taxa 
a transfery v cieľovej destinácii na dieťa do 2 
rokov 85 € a osoby od 2 rokov 295 € » pobyto-
vá 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. 449). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Strediská » Ras Al Khaimah a Abu Dhabi

Ceny 8-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 all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 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 +10 € na izbu a noc pobytu. 

Dubaj  -  SAE v ponuke našej  CK celoročne
BLIŽŠIE INFORMÁCIE O AKTUÁLNYCH CENÁCH A TERMÍNOCH VÁM RADI POSKYTNEME V NAŠICH POBOČKÁCH AKO AJ U PROVÍZNYCH PREDAJCOV. 
Zájazdy do destinácie SAE v období od 1.11.2017 do 31.5.2018 do hotela Hilton Double Tree Marjan Island nie sú skupinové zájazdy, ale zájazdy pre 
individuálnych zákazníkov, pričom cenová kalkulácia zájazdu je pripravovaná individuálne podľa termínu a dĺžky zájazdu zákazníka, preto sa na 
tieto zájazdy nevzťahujú žiadne zľavy ani bonusy. 

2 dospelí - 32% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1574 € 

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8703 8706 8709 8712 8715 8718 8721 8724 8727 8730 8733 8736 8739 8742 8745

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

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8701 8704 8707 8710 8713 8716 8719 8722 8725 8728 8731 8734 8737 8740 8743

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.

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.

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 8702 8705 8708 8711 8714 8717 8720 8723 8726 8729 8732 8735 8738 8741 8744

Dátum odletu BA 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. 15.9.

Dátum príletu 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.

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 15.6. 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9.

Dátum príletu BA 26.6. 6.7. 17.7. 27.7. 7.8. 17.8. 28.8. 7.9. 18.9. 28.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Hilton Double Tree Marjan Island  SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 342-343

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hilton Abu Dhabi SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 341

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

FAKULTATÍVNE VÝLETY

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 inšpirovanými 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 828 m s viac ako 160-timi poschodiami. Žiadna iná budova v modernej histórii 
neskrýva tak veľa kuriozít ako Burj Khalifa. Navštívte ju a získajte odpovede na všetky vaše otázky - dosta-
nete 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 pieskových dunách, ktoré Vás dovedú do autentického arabského 
kempu, kde si môžete vychutnať večernú atmosféru. Tu zrelaxujete v pohode a tichu púšte, obklopení 
majestátnymi pieskovými dunami, odrážajúcimi zapadajúce slnko. Bude vám servírované štýlové ar-
abské BBQ (grilované mäso a šaláty). Vyskúšate šišu, uvidíte tiež vystúpenie brušnej tanečnice.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1210 1230 1250 1590 1610 1700

787 800 813 1034 1047 1105

dospelá osoba na prístelke 1180 1200 1220 1550 1570 1660

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 390

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 850 860 880 1050 1060 1110
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. 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1350 1370 1390 1780 1790 1890

918 932 946 1211 1218 1286

dospelá osoba na prístelke 1320 1340 1360 1740 1750 1840

1. dieťa do 16 rokov na prístelke 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 +10 € na izbu a noc pobytu. 

2 dospelí - 35% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1772 € 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIEKOALA TOURS 2018

Všeobecné informácie na nasledovných stranách sú nedeliteľnou 
súčasťou Zmluvných vzťahov CK Koala Tours, a. s. Prosím, venujte 
im náležitú pozornosť. Pre dosiahnutie zhody medzi naším a va-
ším chápaním rozsahu, obsahu a kvality poskytovaných služieb 
sa s uvedenými Všeobecnými informáciami ako aj so Zmluvný-
mi vzťahmi CK Koala Tours, a. s. (ďalej len CK), prosím, oboznámte 
ešte pred zakúpením zájazdu. 
PROGRAM ZÁJAZDU 

Programy pobytových zájazdov sú podobné, menia sa len v závislosti od spô-
sobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý (prípadne aj druhý) a posledný (prípadne aj 
predposledný) deň pobytu/zájazdu je určený najmä na dopravu do a z letovis-
ka, teda na príchod, resp. odchod a činnosti s tým spojené (transfery, ubyto-
vanie a pod. ). Pri posudzovaní počtu dní dovolenky treba teda počítať s tým, 
že do prvého (prípadne aj druhého) a posledného (prípadne aj predposledné-
ho) dňa v rôznej miere zasahujú dopravné a ubytovacie služby. Pri príchode 
na miesto určenia sú ubytovacie kapacity štandardne k dispozícii od 14:00 hod. 
a v deň odchodu je štandardom uvoľniť izby do 10:00 hod. (pokiaľ nie je na in-
formačnej tabuli uvedené inak). Aj v prípade obsadenia izby alebo uvoľnenia 
izby v skorých ranných hodinách sa predchádzajúca noc počíta ako poskytnuté 
ubytovanie v plnom rozsahu. CK neručí za škody, ktoré môžu vzniknúť objedná-
vateľovi zájazdu z týchto dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvo-
dov neboli čerpané. Pobyt ako taký a služby 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 ná-
stupu na ubytovanie pri individuálnej doprave. )
3. až 8. , 9. , 10. , 11. ,12. , resp. 15. deň zájazdu: voľný program pri mori. Mož-
nosť 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 do-
prave. )
10. , 11. , 12. , 13. , 14. , resp. 17. deň zájazdu: príchod na územie Slovenskej 
republiky. 

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

Na 8, 10, 11, 12, resp. 15 dní (7, 9, 10, 11, resp. 14 nocí) majú nasledovný 
program: 
1. deň zájazdu: zraz na letisku (2 hod. pred odletom), odlet zo SR z Bratislavy, 
Popradu, Košíc, resp. Sliača (odlet môže nastať aj na 2. deň zájazdu).
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 letisko, od-
let z pobytovej destinácie do SR. 

POBYTOVÉ ZÁJAZDY  
KOMBINOVANOU DOPRAVOU 

Program týchto zájazdov je kombináciou programu leteckých a autobusových po-
bytových zájazdov (7, 8, 10, resp. 11 nocí). Dôležité je sledovať čas odchodu ale-
bo 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 ne-
vyhnutné pozorne sledovať jeho oznamy a riadiť sa pokynmi k odchodu. 

ZMENA DĹŽKY A PROGRAMU ZÁJAZDU 

Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy upozorňujeme zá-
kazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa môže usku-
točniť 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 uskutočniť v noci z prvé-
ho na druhý deň zájazdu. CK nezodpovedá za škody spôsobené predĺžením 
zájazdu a zmenou programu zájazdu. Doporučujeme neplánovať si v krátkom 
čase po plánovanom príchode žiadne dôležité stretnutia či pracovné povinnos-
ti. Upozorňujeme tiež, že CK si vyhraduje právo zmeny programu zájazdu najmä 
pri poznávacích, pobytovo-poznávacích a pútnických zájazdoch. 

REZERVÁCIE, KÚPA ZÁJAZDOV NA SPLÁTKY

Vo všetkých pobočkách CK Koala Tours, a. s. vám vieme okamžite poskytnúť 
informácie o stave obsadenosti vami vybraných zájazdov vďaka automatizova-
nému informačnému systému, ktorý v reálnom čase spája všetkých predajcov 
a aktualizuje sa. Záväznú rezerváciu vašej dovolenky je možné uskutočniť na zá-
klade zloženej zálohy. Samozrejmosťou je i rezervácia zájazdu zložením zálohy 
vkladom na účet CK. Ponúkame však aj splátkové produkty, kedy si zvolíte výšku 
zálohy a mesačné splátky. Bližšie informácie vám radi poskytneme v našich po-
bočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 

Upozorňujeme, že zájazdy typu last minute sú zväčša posledné voľné izby v da-
nej ubytovacej kapacite alebo posledné miesta v doprave, resp. v danom termí-
ne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy dokonca bez možnosti výberu. 
Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby s možnosťou 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 (večere s neobmedzeným 
množstvom alko a nealko nápojov, raňajky), plnej penzie (raňajky, obedy a ve-
čere), resp. formou all inclusive, príp. ultra all inclusive. Rozsah a kvalita stravo-
vania závisí od triedy, kategórie, veľkosti (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, prípadne 

nealkoholického nápoja, 
- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko 

a pod. ,
- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pestrosť 

ponuky závisí od kategórie, triedy a ceny ubytovacieho zariadenia 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 ubytovacích zariadeniach nižšej triedy je nutné počítať 
s menším výberom. 

- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych (bufetových) 
stolov – klient si samoobslužne naberá jedlo, ktoré pozostáva z pečiva, 
masla, džemu, salámy, syru alebo vajíčka a pod. 

Obedy, resp. večere môžu byť servírované, pričom na výber môže byť niekoľ-
ko 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, veče-
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re) formou švédskych (bufetových) stolov, nealkoholické a alkoholické miestne 
nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový harmonogram 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 ne-
skoré 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 zábavné aktivity. Program, resp. poskytovanie slu-
žieb v rámci ultra all inclusive je v hotelovom režime. UPOZORNENIE: v prípade, 
že hotel poskytuje iný ultra all inclusive servis ako je uvedené v katalógu CK, 
tento nie je kalkulovaný v cene zájazdu našich CK, resp. je uvedený ako príplatok 
(zvyčajne je možné priplatiť si ho na recepcii hotela).
All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov) s neobmedzeným množstvom vybraných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej výroby počas servírovania pl-
nej penzie alebo vo vyhradených hodinách v priestore na to určenom, prípadne 
ďalšie hotelové služby (napr. športoviská, 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 závislosti od kategó-
rie, triedy, ceny ubytovacieho zariadenia a zvyklostí danej krajiny. Služby all in-
clusive 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 orientačný. Vo väčšine hotelov v režime all inclusive je potreb-
né 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 zahra-
ničí spravidla večerou a končia raňajkami. V čase neskorého príchodu do hotela 
a skorého odchodu z hotela (mimo bežných prevádzkových hodín jedálenských 
zariadení) môže byť klientom servírovaná neskorá večera, resp. skoré raňajky 
v obmedzenom výbere studenej kuchyne alebo formou stravných balíčkov, ak 
hotel takúto službu poskytuje. O poskytnutie stravného balíčka je potrebné po-
žiadať zvyčajne deň vopred do 17,00 h. na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré 
hotely služby stravných balíčkov neposkytujú vôbec a zákazníci, ktorí napríklad 
z dôvodu účasti na fakultatívnych výletoch nečerpajú stravu alebo služby all in-
clusive v hoteli, nemajú nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. V prípade 
zmeškania stravy zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskorého príchodu alebo 
skorého odchodu z hotela nie je možné zmeškanú stravu nahradiť. Vo väčši-
ne hotelov platí z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál 
a nápojov do izby (výnimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchyn-
kou) a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z jedálne alebo z reštaurácie 
hotela. Podávanie nápojov v plastových, resp. v akrylátových pohároch (i v ho-
teloch 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 vy-
braných destináciách vám však napriek tomu vieme za poplatok zabezpečiť pol-
penziu, prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE

Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné, a preto sa v našej 
ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduchších až po najlu-
xusnejšie, aby sme tak uspokojili požiadavky každého. Len na vás záleží, akú 
kategóriu (hotelový komplex, hotel, pavilón, vilka, depandance, aparthotelový 
komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a triedu (1 až 5 hviezdičiek, resp. 2 až 6 sl-
niečok) ubytovania si zvolíte. Každé ubytovacie zariadenie je vybavené vlastným 
hygienickým zariadením (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC). Najčastejšie 
sa ponúka na výber práve hotel. Triede hotela (či iného ubytovacieho zariade-
nia hotelového typu) zodpovedá i forma a pestrosť stravovania i kvalita a rozsah 

služieb. Hotelové komplexy/hotelové rezorty (resp. aparthotelové komplexy) 
sú veľké hotelové (aparthotelové) areály, kde môžete zväčša nájsť hlavnú časť 
s recepciou a spoločenskými priestormi a ubytovacie jednotky, 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 
služby 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 miestnosti, kde sa nachá-
dzajú lôžka pre minimálne 4 osoby. 
Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie v tzv. suitách. Jed-
ná sa o komfortnejšie a priestrannejšie ubytovanie v 2-lôžkových hotelových 
izbách (s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek), väčšinou i s vnútorným sedením v od-
dychovej zóne.
Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými lôžkami a 1-2 prí-
stelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a dennú obývaciu časť, pričom vo vy-
braných kapacitách je apartmán obohatený i o vybavenú kuchynku. Obdobou je 
hotelové štúdio pre max. 5 osôb s 1 alebo 2 miestnosťami a vlastným kuchyn-
ským kútom.  
Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko dostupných apartmáno-
vých domoch, resp. aparthoteloch bez stravovania, kde si stravu môžu pripraviť 
sami, resp. je možné si ju dokúpiť. V niektorých prípadoch je stravovanie (pol-
penzia, all inclusive) zahrnuté v cene. Apartmány a štúdiá sú naviac vybavené 
kuchynskou linkou so základným riadom, dvojplatničkou a chladničkou. Dopo-
ručujeme vziať si so sebou doplnkovú kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač 
na konzervy, nôž, prípadne potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne ubytova-
cích zariadení nižších tried a apartmánov nie sú vybavené mydlom ani inými hy-
gienickými, či toaletnými potrebami. Apartmán je zariadenie vhodné zväčša pre 
4 – 5 osôb a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené miestnosti slúžiace na pre-
nocovanie, pričom spravidla v jednej z nich je vstavaný kuchynský kút. Štúdio je 
určené pre 2 – 3 osoby a je to najčastejšie jedna miestnosť, ktorej vybavenie je 
rovnaké ako pri apartmáne. V Taliansku sú zákazníci povinní uhradiť po príchode 
vratný depozit a v deň odchodu vyčistiť kuchyňu. V prípade, že je apartmán vrá-
tený 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 destináciách 
sa môže líšiť, šírka manželského lôžka sa pohybuje od 120 cm. 
Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré je mož-
né využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. V niektorých prípadoch ide o lôžko 
menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko, určené najmä pre deti. Prístelka je sú-
časťou vybavenia väčšiny 3 a 4-lôžkových izieb, pričom podlahová plocha týchto 
izieb môže byť totožná s plochou 2 lôžkových 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. Prístelkou 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 (poiste-
nie, letiskové poplatky a iné). 
Jednolôžkové izby – niektoré hotely ponúkajú aj 1-lôžkové izby, ktoré sú zvy-
čajne 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-lôž-
kovú izbu, účtuje sa jej vždy príplatok za nevyužité druhé lôžko. Pokiaľ to situácia 
umožňuje 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 sa informujte v pobočkách CK. 
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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 niektoré hotely disponujú 
iba istým konkrétnym počtom izieb s balkónom, preto môže byť v týchto kapa-
citách za izbu s balkónom inkasovaný extra príplatok.
Špeciálne požiadavky sú individuálne vami vyslovené priania ohľadom 
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, uby-
tovanie vedľa známych, rodiny, alebo sedenie 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 ubytova-
cieho zariadenia. Rozdelenie izieb je však plne v kompetencii hotela (ten vychá-
dza z momentálnej obsadenosti izieb), z toho dôvodu sa najmä počas hlavnej 
sezóny môže stať, že napriek vašej požiadavke a našej snahe nebudete ubyto-
vaní vedľa seba, i keď sa jedná o jednu rodinu, či skupinu osôb, nakoľko hotel 
nebude mať takéto izby k dispozícii. Naša CK sa bude maximálne snažiť tieto 
požiadavky splniť, avšak tie nemôžu byť pred odchodom 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 požiadavky nevzniká právny nárok. 
V niektorých ubytovacích zariadeniach môže byť klimatizácia v izbách riadená 
centrálne recepciou hotela, to znamená môže byť spustená počas hodín uve-
dených na recepcii a počas sezóny vo vymedzenom období (zväčša od 15. 6. 
do 15. 9.)
CK Koala Tours, a. s. vám ponúka ubytovanie v prevažne garančne nakontraho-
vaných kapacitách. V praxi to znamená, že ubytovacie kapacity sú prostredníc-
tvom nášho zahraničného partnera vopred dohodnuté a zaplatené. CK nemôže 
ovplyvniť čas prideľovania jednotlivých izieb. Táto činnosť je plne v kompetencii 
prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. 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., prípadne 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 uby-
tovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších skupinách, noč-
ných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším čakacím dobám, 
pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokračovať v transfere s ostat-
nými turistami do ďalších hotelov. 
Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a podmien-
ky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia 
sám zakúpením programov a tiež, že z rôznych dôvodov môžu kedykoľvek na-
stať výpadky siete wifi tak na izbe ako aj vo vyhradených priestoroch hotela. 
Dovolenka je pre turistov spojená aj s nočným životom a zábavou. Preto sú nie-
ktoré 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 presne počtu ubytova-
ných hostí v hoteli. Hotely zvyčajne neakceptujú obsadenie si ležadiel na via-
cerých 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 prevádz-
ky. Zvyčajne sú bazény 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 základe rozhodnu-
tia 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, náplavy napr. rias, vodných tráv a pod., čo môže viesť k obme-
dzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. Tento faktor je však zo strany CK 
neovplyvniteľný 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 súkromnú 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 vodo-
vodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvorených fľašiach. 
V niektorých krajinách nie je voda z vodovodu vhodná ani na umývanie zubov. 
V hoteloch a ubytovacích zariadeniach so solárnym ohrevom vody tečie v pod-
večer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom počasí vlažná voda. Počas ex-
ponovaných 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 dočas-
nú 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 hote-
lov alebo na plážach. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, resp. hotelové 
stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. 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 udalosti (napr. so-
báš). V destináciách SAE, Egypt a Tunisko sú zákazníci povinní rešpektovať nie-
ktoré menšie obmedzenia hotelových služieb (napr. hudba, animácie) z dôvodu 
náboženských sviatkov - najmä ramadánu.
Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, lekár-
ske 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 ubytovacie zariadenia tej 
istej kategórie a triedy sa kvalitou a úrovňou svojich služieb môžu v rôznej miere 
líšiť), pre vašu objektívnu a jednotnú orientáciu sme ich zaradili podľa vlastného 
hodnotenia. Počtom slniečok sme vyjadrili celkový dojem z jednotlivých zaria-
dení, pričom berieme do úvahy nasledovné kritériá: kvalita ubytovania, kvalita 
a pestrosť služieb, celková poloha, vybavenie hotela, resp. areálu, bohatosť stra-
vy a doplnkové služby (viď tabuľka). Pri ubytovacích zariadeniach hotelového 
typu (pavilón, vilka, depandance, bungalov) sa berú do úvahy i služby centrál-
nych budov a rekreačného areálu ako celku. Čím vyšší je počet slniečok, tým 
je ubytovacie zariadenie kvalitnejšie. Upozorňujeme, že toto naše hodnotenie 
nemusí vždy zodpovedať oficiálnej triede používanej v hostiteľskej krajine. CK 
na základe spoľahlivej znalosti miestnych pomerov a v spolupráci so zahranič-
nými partnermi vybrala všetky ubytovacie kapacity tak, aby cena zodpoveda-
la ich kvalite a zároveň aj požiadavkám klienta. O ubytovacom zariadení, ako 
aj o rozsahu a štruktúre jeho základných služieb sa dočítate v našom katalógu. 
Hodnotenie ubytovacích zariadení je uvedené v tabuľke. Niektoré ubytovacie 
zariadenia svojím vybavením, polohou, kvalitou a rozsahom služieb či inými 
charakteristikami čiastočne spĺňajú požiadavky vyššej triedy. Takýmto zariade-
niam sme pridali polslniečko: s 
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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 niekoľko typov izieb, ktoré sa 
môžu líšiť veľkosťou a vybavením, resp. môžu mať iný dizajn, farbu, atď. Upozorňuje-
me, že vzhľadom k tomu, že hotely môžu izby zariadiť v rôznych farebných, dekoratív-
nych, sanitárnych či nábytkových prevedeniach, fotografia hotelovej izby v katalógu 
nemusí presne zodpovedať vám pridelenej izbe, prípadne interiér, či exteriér ubyto-
vacieho zariadenia môžu byť vzhľadom na čas vyhotovenia fotografie odlišné (napr. 
iný typ nábytku, iné farebné 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 hotelo-
vých služieb zodpovedá skutočnosti známej k 04. 11. 2017. CK nemôže zodpovedať 
za prípadné zmeny, ktoré nastali neskôr (napr. začatie stavebnej činnosti v okolí a pod.) 
Rovnako nie je v kompetencii CK ovplyvniť nepredvídané vplyvy životného prostredia 
na kvalitu služieb (ako napr. krátkodobé znečistenie mora a pláží v dôsledku nepriazni-
vého počasia, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu viesť k dočasnému obmedzeniu 
spotreby vody, či elektrickej energie, ďalej napr. zmena majiteľa ubytovacej kapacity a tým 
i zmena rozsahu služieb, doplnkových služieb a pod.) CK Koala Tours, a. s. ako i majitelia 
– prevádzkovatelia jednotlivých ubytovacích kapacít taktiež nemôžu niesť zodpoved-
nosť za vzhľad či úpravu pozemkov susediacich s danou kapacitou, nakoľko tieto po-
zemky nie sú jej súčasťou.
VOUCHER

Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, ktoré sú uvede-
né v zmluve o obstaraní zájazdu. Tieto služby ste si zakúpili a budete ich čerpať. 
Pri ubytovaní sa väčšinou odovzdáva majiteľovi apartmánového 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 individuálnej doprave je uvedené miesto a orientač-
ný čas možnosti ubytovania sa v danej kapacite. Voucher obdržíte po zaplatení 
celej čiastky zájazdu, približne 7 dní pred odchodom zájazdu. Bližšie informá-
cie o vami vybranej krajine a o doprave obdržíte spolu s voucherom. V prípa-
de, že máte o dané informácie záujem ešte pred samotnou kúpou zájazdu, 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 organizujú infor-
mačné stretnutia, transfery z letiska a na letisko a sprostredkúvajú predaj fakul-
tatívnych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas vášho pobytu akýkoľvek problém, 
delegát je vám k dispozícii osobne i telefonicky 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 poznávacích a po-
bytovo-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 fakul-
tatívnych výletov v miestnej mene priamo na mieste vášho 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 kata-
lógu CK sú orientačné. Presný popis i program však nájdete v info knihe, časový 
harmonogram i ceny jednotlivých fakultatívnych výletov sú uvedené aj na infor-
mačnej tabuli CK nachádzajúcej sa v každom ubytovacom zariadení CK a podrob-
ne 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 prostredníctvom nášho delegáta, nakoľko sa nejedná o pro-
dukt našej CK, ktorá nie je kompetentná tieto reklamácie riešiť. 

CESTOVANIE S DEŤMI 

Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a určení spôsobu uby-
tovania (príp. typu lôžka) dieťaťa je dosiahnutý vek dieťaťa a počet dospelých 
osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. V každom cenníku je uvedené, do aké-
ho veku môže dieťa čerpať prípadné nižšie ceny služieb a zľavy, resp. do aké-
ho veku a za akých podmienok má dieťa ubytovanie, resp. stravovanie, príp. 
služby all inclusive, resp. ultra all inclusive zadarmo. Pod vekom dieťaťa sa ro-
zumie 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 vy-
žiadame na základe vášho želania, v prípade, že ňou hotel disponuje. Niektoré 
hotely poskytujú detskú postieľku zdarma, iné za poplatok a v niektorých ho-
teloch 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. 

KLUBOVÁ DOVOLENKA

V sezóne 2018 vám opäť ponúkame počas prázdninových mesiacov (júl, august) 
animačný program, ktorý v rámci klubovej dovolenky pod názvom “KLUBOVÁ 
DOVOLENKA“ zabezpečujeme vo vybraných ubytovacích kapacitách. Skúsení slo-
vensky hovoriaci animátori pre vás pripravia animačný program pre deti i dospe-
lých, resp. v hotelových komplexoch vyššej triedy je spravidla slovenský animátor 
súčasťou medzinárodného animačného tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, mo-
derné uvoľňovacie cvičenia, aerobik či detský mini klub určite spríjemnia chvíle 
odpočinku vám aj vašim deťom. Upozorňujeme však, že animátori nezodpove-
dajú za neplnoleté deti, ktoré sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný popis 
aktivít môže byť uvedený priamo pri popise danej ubytovacej kapacite označenej 
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 bližšie orientačné infor-
mácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných hmôt, ubytovania atď. (týka 
sa destinácií Chorvátsko, Slovinsko, Čierna Hora, Albánsko, 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 účastníckeho poukazu (voucher), podľa pokynov i bez asis-
tencie delegáta. 

SS jednoduché ubytovacie zariadenia vybavené starším nábytkom, 
vlastné hygienické zariadenie, obmedzená ponuka doplnkových služieb, 
vhodné pre menej náročných zákazníkov

SSS ubytovacie zariadenie strednej triedy so štandardnými dopln-
kovými službami (prevažne s bazénom, klimatizáciou a TV, príp. iné) pre 
stredne náročných  zákazníkov

SSSS ubytovacie zariadenie vyššej strednej triedy, kde pestrosť 
a rozsah služieb uspokoja i náročnejších zákazníkov

SSSSS zariadenie vyššej triedy, kde poloha a celková úroveň uby-
tovacích, stravovacích a doplnkových služieb uspokojí aj náročných zákaz-
níkov

SSSSSS hotely pre našich najnáročnejších zákazníkov
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Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšetkým autobusmi 
našich zmluvných partnerov. Dobrý technický stav a servis, ako i dlhoročné skú-
senosti profesionálnych vodičov sú zárukou bezproblémovej a bezpečnej jazdy. 
Počas cesty sa uskutočňujú pravidelné technické prestávky v dĺžke cca 20 minút, 
počas ktorých je možné zakúpiť si teplé i studené nápoje. Vzhľadom k tomu, že 
nami ponúkaná autobusová doprava do Chorvátska, Slovinska, Čiernej Hory, Al-
bánska, 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 ces-
tách, nadmerné čakanie na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické podmien-
ky, 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 Slovin-
ska 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 pobytovo-
-poznávacích zájazdoch je trasa autobusu uvedená v opise programu daného 
zájazdu. 
Čas prepravy - pri autobusových pobytových zájazdoch je nutné si uvedomiť, že 
čas prepravy do destinácie sa líši v závislosti od vami zvoleného letoviska a ubyto-
vacej kapacity, preto časy prepravy, o ktorých ste sa informovali v pobočkách, po-
važujte za orientačné. Týka sa to i poznávacích a pobytovo-poznávacích zájazdov. 
Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí miestenku 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, pokiaľ to zasadací poriadok daného 
typu autobusu umožňuje. V autobusoch sú všetky sedadlá považované za plno-
hodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú obmedzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú 
v zadnej časti a sú obsadzované bez nároku na zľavu.
Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme diaľkovými 
klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vysokými sklopnými se-
dadlami, predajom teplých a studených nápojov, plnou klimatizáciou a izolačným 
zasklením. 
Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie autobusov ur-
čujúcim faktorom. Diaľkový klimatizovaný autobus môže byť aj značky Karosa, 
ak spĺňa vyššie uvedené kritériá. Preprava klientov po území SR môže byť v prí-
pade malého počtu záujemcov o zvoz zabezpečovaná zvozovým mikrobusom, 
osobným autom alebo autobusom, ktorý nemusí spĺňať kritériá diaľkového 
klimatizovaného autobusu. Doprava diaľkovým klimatizovaným autobusom je 
garantovaná od hraníc SR.  
Nástupné miesta – za nástupné miesta CK Koala Tours, a. s. je považovaná 
Bratislava, resp. Košice (naplánovanie trasy a hlavného výstupného miesta Bra-
tislava alebo Košice je pri spiatočnej ceste plne v kompetencii nášho zmluvné-
ho prepravcu, ktorý zohľadňuje prísne bezpečnostné normy). Nástupné miesta 
a zvoz z miest Trnava, Piešťany, Trenčín, Nitra, Komárno, Banská Bystrica, Luče-
nec, Martin, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, Michalovce je doplnková služba na-
šej 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 vo-
diči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá 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 úze-
mí SR do miesta ich pobytu, t. j. až do prístupnej blízkosti ubytovacieho za-
riadenia. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že autobusy sa nedostanú až 
do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích zariadení, nakoľko sú často 
miestne komunikácie úzke, resp. zablokované parkujúcimi autami individuálne 
cestujúcich klientov. Vzhľadom k pomerne veľkému počtu letovísk, do ktorých 
organizujeme prepravu, môže v rámci jednotlivých autobusov dochádzať pri 

ceste do letoviska, resp. pri návrate k prestupom, odkiaľ klienti pokračujú po prí-
chode prestupového autobusu. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu 
cestujúcich z jednotlivých nástupných miest alebo letovísk (v mimosezónnych 
termínoch autobusy zachádzajú do väčšieho počtu letovísk, pričom si vyhradzuje-
me právo určenia trasy, resp. zmeny). 
Kombinovaná doprava – patrí vďaka cenovej výhodnosti a svojej po-
hodlnosti k obľúbenému spôsobu dopravy. Naša CK vám ponúka tento typ 
v okrajových termínoch (v júni a v septembri) v Čiernej Hore a v Albánsku. Ide 
o kombinácie diaľkový klimatizovaný autobus–lietadlo, resp. lietadlo–diaľkový 
klimatizovaný autobus. 
Orientačné ceny zvozových prepráv sú polovicou cien zvozových prepráv 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 našou CK, nie pra-
videlné linky) a jej dcérskou spoločnosťou Smartwings formou pravidelných li-
niek novými modernými lietadlami typu Boeing 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, Freebird, Ellinair a 
iné. Letenky sú v ekonomickej triede. 
Servis počas letu (okrem letov na poznávacie a pútnické zájazdy) - 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 palube 
lietadla servírovaná studená strava, studené a teplé nealkoholické nápoje.  Pri 
výbere nášho hlavného leteckého partnera, spoločnosti TRAVEL SERVICE, sme 
zohľadnili profesionálnu úroveň služieb a česky, resp. slovensky hovoriaci per-
sonál. V našej ponuke sú zväčša denné lety, v obmedzenej miere lety večerné, 
či nočné. Zamedziť prípadnému meškaniu lietadla nie je v kompetencii CK. CK 
nemajú vplyv ani na určovanie letových časov, ani nie je v moci CK ovplyvniť 
prípadné meškanie (technické, prevádzkové dôvody, vplyv počasia, príp. iné) ale-
bo zmenu odletových časov.  
Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity a odovzdá-
vaní 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 celkom pre-
sahovať 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. nasle-
dujúceho 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 vzduš-
ných letových trás a pod.
Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť. Odporúčame 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 zahrnuté 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 letisko, resp. z letiska určuje zahranič-
ný obchodný partner a CK dané nevie ovplyvniť. Transferový autobus môže byť 
sprevádzaný delegátom CK, pomocným sprievodcom alebo animátorom CK. Vo 
vybraných destináciách môže byť samotný transfer bez delegáta, resp. sprie-
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vodcu/animátora 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 uby-
tovania, a to v súlade s medzinárodnými štandardami. 
V katalógu nájdete prehľadné cenníky k leteckým zájazdom, zoradené sú pod-
ľa jednotlivých destinácií. Ceny sú kalkulované na počet prenocovaní, vrátane 
uvedeného stravovania podľa cenníka (ak sa nachádza v popise ubytovacej ka-
pacity) a vrátane leteckej dopravy v ekonomickej triede (okrem leteckých zájaz-
dov 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 odcho-
du 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 in-
clusive/ultra all inclusive služieb. Tieto sa zvyčajne poskytujú najskôr od 14,00 
h. do 22,00 h. v deň príchodu a najneskôr do 10,00 h. alebo 12,00 h. v deň od-
chodu.
K zájazdom individuálnou, resp. autobusovou dopravou sú cenníky uvedené 
podľa jednotlivých destinácií v prehľadnej forme podľa termínov. Cena je pri 
jednotlivých termínoch kalkulovaná na počet prenocovaní. Ak sa v popise uby-
tovacieho 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 pri-
počítava cena dopravy kalkulovaná s nástupom a výstupom v Bratislave, resp. 
pri vybraných destináciách a termínoch i z Košíc.
V prípade, že si zákazník nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 
POVINNÉ PRÍPLATKY

Letiskový poplatok a bezpečnostnú taxu, kúpeľný poplatok, resp. pobytovú taxu 
a víza si inkasujú niektoré správy štátov, letiská či iné inštitúcie 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 po-

platky vrátane transferov v cieľovej destinácii – je z časti poplatok, 
ktorý inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. Používajú ich na krytie 
nákladov spojených s odbavovaním a ďalším servisom na letisku, a tiež po-
vinných poplatkov spojených s leteckou prepravou. Časť daného poplatku 
slúži na zaplatenie prepravy luxusnými klimatizovanými autobusmi z letiska 
do ubytovacej kapacity a pri odlete z ubytovacej kapacity na letisko. Tieto 
poplatky sa štandardne účtujú v jednej cene. 

- poplatok za zvýšenie dopravných nákladov vrátane cien pohon-
ných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo palivový príplatok 
je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny dopravných nákladov pre CK zo stra-
ny leteckých a autobusových dopravcov. 

- poplatok za vízum a odletovú taxu – do nami ponúkaných destinácií sú 
pre slovenských občanov víza povinné pre vstup do Egypta. V Tunisku sa hradí od-
letová taxa formou kolku. Informáciu o spôsobe zabezpečenia víz a kolkov obdrží 
klient pred zakúpením zájazdu v CK. 

- kúpeľný poplatok, resp. pobytová/turistická/ekologická taxa (daň) 
a servisný poplatok. Poplatky sú povinné v Chorvátsku, Slovinsku, Čier-
nej Hore, Albánsku, Bulharsku a v SAE a platia sa pri kúpe zájazdu priamo 
v CK. Pobytová taxa/ekologická taxa (daň) na Malte, v Grécku, 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 zájazdoch 
špeciálnu zníženú pevnú cenu letenky, ktorá je rovnaká vo všetkých termínoch 
zájazdov (99 €, 149 €, 199 €, 250 €, 290 €, resp. v SAE 390 €), a všetky povin-
né príplatky, majú ubytovanie, prípadne stravovanie, resp. (ultra) all inclusive 
zdarma.

PRÍPLATKY

- poplatok za komplexné cestovné poistenie vrátane poistenia 
stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK vo výške 
2,70 € (KOMFORT) alebo 3,70 € (PLUS) na osobu a deň  počas celej dĺžky zá-
jazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k vašej ochrane v prípade nepredví-
dateľných udalostí. Podrobné informácie si, prosím, vyžiadajte na niektorej 
z našich pobočiek, prípadne od autorizovaného predajcu. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dovoľujeme si informovať klientov našej cestovnej kancelárie, že začiatkom roka 
2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spot-
rebiteľských sporov. V zmysle tohto zákona má spotrebiteľ právo podať návrh na 
začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných pod-
mienok :

• spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho 
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, obrátil 
sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a
• predávajúci na túto jeho žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal 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 Slo-
venskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné informá-
cie 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 poskyto-

vanie samostatných služieb cestovného ruchu v rozsahu: titul, meno, priez-
visko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, 
podpis,

2. archivácie a možnosti overenia účasti na zájazde v minulosti v rozsahu: titul, 
meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, dátum narodenia, tele-
fónne číslo, podpis,

3. priameho marketingu CK a jej marketingových partnerov (tretích strán) spo-
jeného so zasielaním ponukových a propagačných materiálov v rozsahu: ti-
tul, meno, priezvisko, poštová adresa zákazníka,

4. sprostredkovania poistenia medzi zákazníkom a poisťovacou spoločnosťou 
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 cestovných 
zmluvách o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva) v automatizovanej a v inej ako 
automatizovanej podobe počas 4 rokov od uzatvorenia zmluvy v súlade s vy-
medzením archívnej lehoty v registratúrnom poriadku a zlikviduje ich ihneď 
po obdržaní písomného odvolania súhlasu alebo po uplynutí lehoty uvedenej 
v platnom registratúrnom pláne a poriadku.
CK vyhlasuje, že spracúvané osobné údaje použije len na vyššie uvedené úče-
ly. V súlade s § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č.122/2013 Z.z. CK 
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predpokladá, že osobné údaje budú poskytované tretím stranám a sprostred-
kovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, t.j. subjektom spolu-
pracujúcim s CK, ktorými sú ubytovacie zariadenia, partnerské CK, zasielateľské 
spoločnosti, Slovenská pošta, tlačiarenské spoločnosti, letecké spoločnosti, do-
pravné spoločnosti a poisťovňa, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu 
vašich osobných údajov. 
Doplňujúce informácie:
• Osoby oprávnené získavať osobné údaje v mene CK sú označené menovkou 

(menom a priezviskom) a funkciou na pracovnom stole v prevádzkarni CK.
• Právnym základom spracúvania osobných údajov pri realizácii zájazdov je 

plnenie Zmluvy, v ktorej vystupujú dotknuté osoby buď ako jedna zo zmluv-
ných strán alebo ako účastníci zájazdu, ktorí budú podľa Zmluvy služby čer-
pať.  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 poskytol.

• Zákazníci majú právo písomne namietať v CK proti poskytovaniu a využíva-
niu 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 účelom 
sprostredkovania poistenia alebo účelom priameho marketingu spojeného 
so zasielaním ponukových a propagačných materiálov nevzniká hrozba od-
mietnutia 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 poskytnu-
té 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, ktoré sú oprávnené ponú-
kať, 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 marketingových aktivít.

Tento katalóg Leto 2018 je ponukovým a propagačným materiálom CK Koala 
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 skutočnej ceny 
leteckého paliva oznámenej leteckou spoločnosťou pre kalendárny mesiac apríl 2018, keď bude vyššia než 600 USD/MT, je letecká spoločnosť oprávnená zvýšiť 
dopravné náklady, resp. ceny leteniek v období máj až október 2018 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 dopravných nákladov vrátane cien pohonných 
látok". V takom prípade CK bude účtovať všetkým zákazníkom okrem tých, ktorí uhradia do 31.3.2018 celú cenu zájazdu, poplatky nasledovne:
   Destinácia         
Letecké zájazdy do   Bulharska, Albánska, Čiernej Hory, Thessaloník, na Peloponéz, 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 



445

Z M L U V N É  V Z Ť A H Y
I. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
a) Cestovná kancelária Koala Tours, a.s., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bra-

tislava, IČO 35 822 244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., odd. Sa, vl.č. 2835/B, ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje pro-
stredníctvom siete vlastných predajných miest alebo splnomocnených exter-
ných 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 objed-
nal písomnou objednávkou, a/alebo osoba, v prospech ktorej sa zmluva uza-
tvorila, zájazd písomne objednal, resp. na ktorú sa zájazd previedol, pričom 
v tomto prípade podpisujúci objednávateľ potvrdzuje, že je riadne splno-
mocnený 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 ustanoveniami 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 obsta-
raní zájazdu, resp. potvrdením písomnej objednávky (ďalej len Zmluva), čím 
objednávateľ vyslovuje súhlas s uzatvorením Zmluvy a so zmluvnými vzťah-
mi. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v Zmluve ručí objedná-
vateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov.

3) Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) zmluv-
ný vzťah medzi objednávateľom a CK vzniká akceptovaním ceny za zájazd 
(zaplatenie fakturovanej sumy, alebo jej časti, na účet CK je jednoznačným 
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. forfai-
tové 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 zájazdu 
podpísaním Zmluvy udeľuje tento súhlas na spracovanie a poskytnutie ich 
osobných údajov za podmienok a účelmi uvedenými v časti katalógu Vše-
obecné informácie – ochrana osobných údajov. Objednávateľ udeľuje pre-
dávajúcemu 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 ostatných prípadoch súhlas so spracovaním osobných 
údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne 
v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníkom CK a úda-
je budú následne vymazané. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov 
sa tiež vzťahuje na všetkých spracovateľov týchto údajov, poštu a doručo-
vacie spoločnosti. Súhlas objednávateľ udeľuje vo svojom mene aj v mene 
ostatných účastníkov zájazdu a to na základe zákona, resp. ich písomného 
súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Súhlas sa ude-
ľuje 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 zájazdu, 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 primeranú úroveň ochrany osobných údajov, pre-
hlasuje, že bol oboznámený v súlade s § 31 ods. 3 článok a) a b), že daná 
krajina (viď. Katalóg Leto 2018) 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 výlučne za účelom 
zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa.

II. CENOVÉ PODMIENKY A CENY ZÁJAZDOV

1) Ceny zájazdov organizovaných CK sú zmluvnými cenami dojednanými do-
hodou 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. 2017 (nevzťahuje sa na klientov, ktorí uhradili celú cenu zájazdu 
do 31. 3. 2018),

b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných 
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 výpočet výmenného kurzu 
bol použitý kurz ECB k 04. 11. 2017.

3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je 
CK na základe tejto dohody oprávnená cenu zájazdu uvedenú v Zmluve jed-
nostranne 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 maximál-
ne o čiastku zodpovedajúcu percentuálnej výške zmeny kurzu. Toto zvýšenie 
ceny je pre objednávateľa záväzné. 

4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny vrátane dôvodov a spôsobu zvýšenia 
musí CK odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, 
inak cestovnej kancelárii nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zá-
jazdu.

5) Ceny zájazdov sú stanovené na osobu (ak nie je uvedené inak) a zahŕňajú len 
tie služby, ktoré sú pre každý zájazd taxatívne vymenované. K cenám auto-
busových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo západného Slovenska úč-
tuje príplatok 7 €, zo stredného a z východného Slovenska 10 €. K základným 
cenám zájazdov sa pripočítavajú príplatky, resp. odpočítavajú zľavy uvede-
né 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 základ-
nom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťahujú na poznávacie 
a pútnické zájazdy, akékoľvek povinné príplatky a iné nepovinné príplatky 
a poplatky za doplnkové 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 zá-
jazdu komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu aktu-
álne 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 objednávateľom 
ustanovenia zmluvy, ktoré sú v rozpore s popisom alebo informáciami uvede-
nými v tomto katalógu alebo iných materiáloch CK.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1) CK má právo na zaplatenie ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objednáva-
teľ je povinný uhradiť cenu zájazdu pred jeho poskytnutím. Zaplatenie ceny 
zájazdu (príp. preddavku) musí obednávateľ na požiadanie CK preukázateľ-
ným spôsobom doložiť.

2) Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, CK je oprávnená požado-
vať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení Zmluvy. Výška preddavkov a časový 
rozvrh platieb je dohodnutý takto:
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a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo 
výške minimálne 50% ceny zájazdu (s výnimkou podmienok predajných akcií 
platných do 31.1.2018) 

b) najneskôr 46 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť do-
platok do celkovej ceny zájazdu,

c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začiatkom 
zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny zájazdu.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny 
zájazdu. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termí-
ny 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 zavä-
zuje uhradiť CK zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny zájazdu i v prípade, ak 
do začiatku zájazdu objednávateľ neuhradil CK preddavok ani celú cenu zá-
jazdu 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 zapla-

tených služieb,
c) právo byť zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách,
d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa člán-

ku VII. týchto Zmluvných vzťahov,
e) právo na reklamáciu nedostatkov v zmluvne dohodnutých službách a porušenia 

právnej povinnosti CK a jej vybavenie,
f ) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu písomne ďalšie podrobné in-

formácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa 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 obsaho-
vať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí 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 objed-
návateľ 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 ostat-
ných dokladoch, pred nepovolanými osobami,

i) v prípade kúpy pobytového zájazdu do 28.2.2018 právo uskutočniť do 31.3.2018 
zmenu ubytovacieho zariadenia v rámci destinácie alebo termínu s pôvodnou zľa-
vou platnou pri kúpe zájazdu.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) poskytnúť CK potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu slu-

žieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane 
akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK,

b) zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov, ak necestujú s rodičmi, sprevádzanie 
a dohľad dospelého účastníka a písomný súhlas zákonného 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 s platnosťou minimálne 6 mesiacov od 

dátumu skončenia zájazdu, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), byť za-
očkovaný (pokiaľ je to vyžadované), dodržiavať pasové, colné, devízové, 

zdravotné, dopravné, bezpečnostné predpisy ako i zákony a zvyklosti krajín 
a miest, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním tých-
to 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 zástupcu 
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 spô-
sobenú škodu,

i) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom slu-
žieb podľa článku VIII. týchto Zmluvných vzťahov,

j) zdržať sa konania a správania, ktoré môže poškodiť, ohroziť, obmedziť 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 kon-

taktu,  e-mailu a poštovej adresy, slúžiacich k prípadnému oznámeniu zmeny 
náležitostí Zmluvy alebo pokynov na cestu,

m) pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu (bez priameho kontaktu) 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 nesplní, CK má právo zrušiť rezerváciu resp. 
odstúpiť od Zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 dní pred odchodom alebo pri 
posledných voľných miestach má cestovná kancelária právo požiadať Objed-
návateľa o priamy vklad na účet,

n) overiť si pred kúpou zájazdu prepravné podmienky pri zdravotných obme-
dzeniach, ochoreniach alebo po úrazoch.

3) K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi 
zmluvného vzťahu ďalej patrí:

a) oboznámiť svojich účastníkov s týmito zmluvnými vzťahmi ako aj s ďalší-
mi informáciami, ktoré od CK obdržia, najmä ich však informovať 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 zabezpečený 

sprievodca CK (iba pre komunikačné účely). 

V. POVINNOSTI A PRÁVA CK 

1) K právam a povinnostiam objednávateľa uvedených v čl. IV. týchto Zmluv-
ných vzťahov sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva CK.

2) CK je povinná pred uzatvorením Zmluvy informovať o všetkých podstatných 
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 vopred po-
tvrdených 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 dôvo-
du 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,

c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou 
čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý len 
z časti.
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VI. ZMENY SLUŽIEB, ZRUŠENIE ZÁJAZDU

1) Ak je CK nútená pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmlu-
vy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy 
vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objed-
návateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou súhlasí, alebo či od Zmluvy 
odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. 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 objednávateľom do 21 dní pred 
jeho začiatkom, ak jeho uskutočneniu bráni nedosiahnutie minimálneho 
počtu účastníkov. Ak CK z tohto dôvodu zruší zájazd, je povinná túto skutoč-
nosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu.

3) CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd, ktorého uskutočnenie je sťažené alebo 
nemožné v dôsledku nepredvídateľných mimoriadnych udalostí (napr. vojna, 
teroristický útok, povstanie, zemetrasenie, iné živelné pohromy, šírenie nákaz-
livej choroby, rozhodnutie štátnych orgánov a pod., resp. ak by bola inak ohro-
zená bezpečnosť, zdravie alebo život objednávateľov), ktoré nebolo možné pri 
uzatváraní Zmluvy predvídať, a ktorým nebolo možné zabrániť.

4) Ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom 
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, ktorá zodpovedá službám dohodnu-
tým v pôvodnej Zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení 
novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú 
za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už usku-
točnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrá-
tiť.

5) CK a objednávateľ sa dohodli, že zmeny a odchýlky v jednotlivých službách 
sú v nevyhnutných prípadoch možné, pričom CK bude objednávateľa o nich 
bezodkladne informovať. Ide najmä o zmenu trasy zájazdu, ubytovacieho za-
riadenia na vyššiu, prípadne rovnakú kategóriu a triedu, zmenu obsahu a ča-
sového rozvrhu poskytovania služieb all inclusive, časových harmonogramov 
programov a programu zájazdu, predĺženie zájazdu, miesta nástupu a výstupu, 
času a miesta odletu 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 letis-
ka, zrušenie autobusovej dopravy do Bratislavy a zmenu kategórie autobusu pri 
doprave po Slovensku,  ako aj zmeny, ktoré slúžia na opravu zrejmých omylov 
a tlačových chýb. Autobusová doprava na letisko a z letiska sa uskutoční pri mi-
nimálnom počte 12 účastníkov. Doprava po Slovensku pri všetkých autobuso-
vých 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 leho-
te 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 poskyt-
núť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také 
opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno 
zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené 
v Zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkaný-
mi a poskytnutými službami.

7) CK môže na základe individuálneho želania objednávateľa uskutočniť zme-
nu mena účastníka zájazdu, zmenu služieb zájazdu alebo zmenu termínu 
zájazdu za cenu vynaložených nákladov súvisiacich so zmenou, minimálne 
však vo výške 34 € za osobu.

8) CK má právo na refundáciu finančných prostriedkov za služby poskytnuté nad 
rámec služieb dohodnutých v Zmluve s objednávateľom a ktoré boli poskyt-
nuté so súhlasom objednávateľa počas zájazdu.

9) CK a objednávateľ sa dohodli, že neposkytnutie príplatkovej služby nie je dô-
vodom na odstúpenie od zmluvy a v prípade jej nedodania CK vráti objedná-
vateľovi zaplatenú sumu za nedodanú službu bez ďalších náhrad.

10) Zvoz na letisko je samostatná doplnková služba cestovnej kancelárie k vy-
braným 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 dôvodu zrušenia 
zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objed-
návateľom. 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 začiatkom čer-
pania služieb: 

a) bez udania dôvodu,
b) z dôvodov porušenia povinností CK vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznámenie 

o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predaj-
nom 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 písom-
ného oznámenia. 

3) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povin-
ností CK, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak CK odstúpi od Zmluvy z dôvodu 
porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť CK 
zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred 
nástupom na zájazd alebo čerpaním 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 poznávacích a pútnických zájazdoch 21 dní a menej pred odchodom zá-
jazdu: 100% z ceny objednaných služieb a poistné.

 V prípade odstúpenia od Zmluvy iba niektorých osôb z viacerých uvede-
ných v Zmluve z jednotky ubytovacieho zariadenia na strane Objednávateľa, 
zmluvná pokuta sa rovná minimálne 90% z ceny objednaných služieb a po-
istné 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 cestovného 
ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia po-
vinnosti 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 započítava do stano-
veného počtu dní. Do počtu dní sa nezapočítava deň odjazdu, odletu alebo ná-
stupu na zájazd pri individuálnej doprave.

6) CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplate-
nej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednáva-
teľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.
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7) CK si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zájazdu bez nároku na náhradu, 
ak závažne poruší právne predpisy Slovenskej republiky alebo navštívené-
ho štátu, prípadne závažne narúša program či priebeh zájazdu. Závažným 
narušením programu či priebehu zájazdu sa rozumie protiprávne konanie 
alebo konanie pod vplyvom omamných alebo návykových látok, alkoholu 
alebo konanie v rozpore s dobrými mravmi alebo nerešpektovanie organizač-
ných 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 strany objednáva-
teľa zaplatiť zmluvnú pokutu za zrušenie skôr objednaného zájazdu.

VIII.  REKLAMÁCIE, REKLAMAČNÝ PORIADOK, ZODPO-
VEDNOSŤ ZA ŠKODY

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo pôvodne do-
hodnuté v Zmluve, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chyb-
ne poskytnutej služby a na reklamáciu. Objednávateľ je povinný uplatniť 
právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bezodkladne, a to priamo 
na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu CK tak, aby 
mohla byť zjednaná okamžitá náprava. Objednávateľ a CK sa snažia poskyt-
núť si navzájom maximálnu súčinnosť. 

2) Ak nie je možné zjednať nápravu, o uplatnení práva na odstránenie chyb-
ne poskytnutej služby je potrebné urobiť písomný záznam v spolupráci so 
zástupcom CK. Záznam podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a ob-
jednávateľ, ktorý obdrží jeden exemplár. Zástupca CK sa tak môže vyjadriť 
k predmetu chybne poskytnutej služby. Tento potvrdený záznam objednáva-
teľ predloží CK na uznanie nárokov z reklamácie. Zástupca CK nie je povinný 
vyjadriť sa k bodom, ktoré sa netýkajú služieb CK obsiahnutých v Zmluve. 
Objednávateľ má počas zájazdu k dispozícii aj telefonickú asistenčnú služ-
bu, ktorá je uvedená v pokynoch k zájazdu a ktorej hovory sú monitorované 
pre potreby skvalitnenia služieb CK. Písomný záznam nie je v zmysle platnej 
právnej úpravy reklamáciou.

3) Svoje reklamačné nároky musí objednávateľ písomne uplatniť u CK bezod-
kladne, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prí-
pade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa 
Zmluvy, inak právo zaniká. K reklamácii objednávateľ prikladá písomný 
záznam, vypracovaný podľa predchádzajúceho 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 uvedenými podmienkami CK odpovie písomnou formou najneskôr do 30 
dní od ich doručenia.

4) CK je zodpovedná objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich 
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 zájazdu, ktoré si objednávateľ 
objedná na mieste u sprievodcu, hotela alebo inej organizácie (napr. fakul-
tatívne výlety). Ak pláž nie je súčasťou 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 spôsobe-
né 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 poistného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti na strane objednávateľa, na základe ktorých objedná-
vateľ úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kance-
láriou zabezpečené služby, nevzniká objednávateľovi 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 technic-

kých a prevádzkových dôvodov.
8) V prípade nutnosti využitia inej dopravy ako bolo dohodnuté v Zmluve (napr. 

pri poruche autobusu), CK hradí cestovné náklady v rámci územia SR vo výške 
cestovného vlakom 2 tr., resp. autobusom pravidelnej autobusovej linky.

9) CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinili ani ona, ani jej dodávatelia slu-
žieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je 
spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné za-
brániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a ne-
predvídateľných okolností.

IX. CESTOVNÉ POISTENIE

1) Súčasťou všetkých zájazdov CK na základe dohody zmluvných strán je kom-
plexné cestovné poistenie vrátane poistenia stornopoplatkov pre účastníkov 
zájazdu. Ceny komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu našej 
CK. Objednávateľ tiež prehlasuje, že obdržal od CK poistné podmienky a rozsah 
komplexného cestovného poistenia, s ktorým sa oboznámil aj v zastúpení s ním 
spolucestujúcich osôb.

2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spo-
ločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom 
vzťahu k účastníkom zájazdu a CK neprislúcha posudzovať existenciu, prípad-
ne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu. 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1) Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v katalógu CK o službách, cenách a ces-
tovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače 
k 04.11.2017 a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do uzatvorenia Zmluvy 
s objednávateľom. Všetky informácie uvedené v tomto katalógu boli zosta-
vené na základe poznatkov a informácií, ktoré mala CK k dispozícii ku dňu 
vydania katalógu. CK si vyhradzuje právo na prípadné zmeny, ktoré sa mohli 
vyskytnúť po uzávierke tohto katalógu. Zdvorilo vás uisťuje, že vás bude 
o nich bezodkladne informovať najneskôr do termínu zakúpenia vášho zá-
jazdu. 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. 2017 a spolu s katalógom sa pova-
žujú za neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu objedná-
vateľ 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 všeobecné informácie uvedené v tomto katalógu CK.



www.europska.sk

Komplexné cestovné poistenie k zájazdom 2018

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. má na rok 2018 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

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.

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 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 €

Vo
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Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté 
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.
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Spoluúèasť bez spoluúèasti

Informácia o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie
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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

CK Bella Via
Švermova 25
tel.: 0907 611 653
e-mail: bellavia@bellavia.sk
www.bellavia.sk
Travel.Sk
Janka Kráľa 1
tel.: 048/3211128 
e-mail: banskabystrica@travel.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
e-mail: bardejov@invia.sk
            radomir.jancosek@invia.sk

BRATISLAVA
Invia.sk
Dunajská 4
tel.: 02/20648220 
e-mail: poradca@invia.sk
www.invia.sk
Travel.Sk
Hviezdoslavovo námestie 7
tel.: 02/33872888 
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
VICTORY REISEN
Námestie hraničiarov 8/A
tel.: 02/39605992, 0905 605 992, 
0911 60 5992
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, 
office@extrawellplus.sk

CA TRAVELINA 
Gercenova 3640/2
tel.: 0905 545 153
e-mail: travel@elsquare.sk
www.travelina.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

CA Túlavé topánky
Miletičova 3/A
tel.: 02/45529391, 0908024163
e-mail: info@cktulavetopanky.com

Sunset Travel
Majerská 20 342
tel.: 0902 223 072
e-mail: sunsettravel@sunsettravel.sk

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

Cestovná agentúra CKSK
Trnavská cesta 82
tel.: 0918 343 323 
e-mail:cksk@cksk.sk
web: www.cksk.sk
TRAVELNET
Agon group, s.r.o.
Pánska 33
tel.: 02/54415668, 0948744888
e-mail: info@travelnet.sk

BREZNO
CA  KONO
Nám. M. R. Štefánika 48
tel.:  048/6116729, 0902 088 680
e-mail: kono@kono.sk

ČADCA
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Palárikova ulica 2845/26a
tel.: 0948905903
e-mail: cadca@invia.sk

DETVA
CA  Arttour
M.R.Štefánika 61
( vedľa Telekomu )
tel.: 0902 909 292, 0910 111 122
e-mail: info@arttour.sk
web: arttour.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.: 042/4420979
e-mail: dubnica.nad.vahom@invia.sk
             richard.dubovsky@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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Nemesszegska 6574/21
tel.: 0903 423 208
e-mail: dunajska.streda@invia.sk

GALANTA
TINA TRAVEL 
Zastávka u Jociho
Jas 1625
tel.: 031/7899839, 0911 018 180 
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
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
Cestovná agentúra BO-
MEX
Alžbetina 15
tel.: 055/694 3919, 0903 445 577
e-mail: kosice@bomex.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Alžbetina 36
tel.: 0948 758 744
e-mail: kosice@invia.sk

Cestovná agentúra BO-
MEX
OC Optima
Moldavská cesta 32
tel.: 055/3093272, 0902 372 347
e-mail: optima@bomex.sk

EDEN cestovné centrum
Hlavná 70
tel.: 055/6226922, 0905 902 164
e-mail: ca@eden.sk

CA Ingrid Pastyrčáková
Továrenská 4
tel.: 0911 463 575 
e-mail: vladimir.pastyrcak@stonline.sk

Travel.Sk
Alžbetina 11
tel.: 055/3211128 
e-mail: kosice@travel.sk

Ferrotour, a.s.
Hlavná 71
tel.: 055/7291234, 0911 494 320 
e-mail: ferrotour@ferrotour.sk

KREMNICA
CA SLOVAK FOLK TRAVEL 
Štefánikovo námestie 33/40 
tel.: 0905 153 692
e-mail: info@slovakfolktravel.sk

KROMPACHY
CA Plejsy tour/ Water-
-sprite Pavan
SNP 23
tel.: 0915 946 381
e-mail: plejsy-tour@plejsy-tour.sk

KRUPINA
TROPI TOUR
Svätotrojičné námestie 2
tel.: 045/5511555, 0915 494 077
e-mail: tropitour@tropitour.sk

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
EUROSUN - Eva Mihal-
dová 
Belanského 218/63A
tel.: 041/4215449, 0903 279 024 
e-mail: eurosun@stonline.sk

GOU TRAVEL
Ul. 1. Mája 50/30
tel.: 0948 189 592 
e-mail: info@goutravel.sk

LEDNICKÉ ROVNE
CA Fénix
Ing. Gabriela Brezániová
Rovňanská 187
tel.: 042/4710460, 0908830 608
e-mail: gbrezaniova@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: lucenec@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.: 0911 080 030
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

Cestovná agentúra BO-
MEX
Námestie Osloboditeľov 33
tel.: 056/6421621, 0903 632 135
e-mail: bomexmi@in4.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
e-mail: namestovo@invia.sk

Travel.Sk
Hviezdoslavovo nám. 201
tel.: 043/3211128
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
CA  Slovkurort
J. Gábriša 2535/10A
tel.: 032/7719016 
e-mail: slovkurort@slovkurort.sk
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KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Čsl. Armády 69/7
tel.: 0907 862 450
e -mail: nove.mesto.nad.vahom@
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
M.R.Štefánika 38
tel.:  0917 828 674
e-mail: nove.zamky@invia.sk

PEZINOK
LOTUS TRAVEL
Meisslova 6
tel.: 033/6405394, 0905/248 682 
e-mail: info@lotustravel.sk
www.lotustravel.sk
Family travel, s.r.o.
M.R.Štefánika 2/3
tel.: 0915 774 278, 0905703546
e-mail: familytravel@familytravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Myslenická 2/C
tel. :  0903 423 208
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

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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
M park-CENTRUM 8/13
tel.: 0915 098 440
e-mail: povazska.bystrica@invia.sk

CA TURIST TOUR
Rozkvet 2060/127
tel.: 0903 324 711 
e-mail:turisttourpb@centrum.sk

EURO TRAVEL CA
Stred 60/50
tel.: 042/4320493, 0903 944307
e-mail: eurotravel@mail.t-com.sk

PREŠOV
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

ENTITA live s.r.o.
Masarykova 27
tel.: 0948 062 314
e-mail:cestovanie@entita.as
www.entita.as
Cestovná agentúra BO-
MEX
Metodova 3
tel.: 051/7713758, 0903 538 198
e-mail: presov@bomex.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

PÚCHOV
SPORT TOUR
Royová 806
tel.: 042/4635046, 0903 273 750
e-mail: predaj@sport-tour.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Moravská 1881/46
tel.:  042/4677746
e-mail: puchov@invia.sk

Ing. Daniel Lako - DELTAS
Športovcov 884/4
tel.: 042/4642400
e-mail: kalmanova@deltas.sk

ROHOŽNÍK
NOVATRAVEL
Školské námestie 386
tel.: 0917 820 162
e-mail: novatravel@novatravel.sk

ROVINKA
ProGov s.r.o
Cestovná agentúra  Dovolenka
Rovinka 1322/B
tel.: 0905 440 117, 0905 440 669
e-mail: dovolenka@progov.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.:  0903 423 208
e-mail: senec@invia.sk

SILU.SK s.r.o.
Letná 822
tel.: 0911 487 277
e-mail: silu@silu.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

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

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. : 053/3219940
e-mail: spisska.nova.ves@invia.sk

STROPKOV
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Hlavná 53
tel.: 0908 083 205
e-mail: stropkov@invia.sk

STUPAVA
VIA STUPAVA
Hlavná 35
tel.: 02/65934316 
e-mail: via@viastupava.sk

ŠAĽA
WORLD WIDE TRAVEL
Hlavná 45-ALBA
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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Hlavná 45
tel.:  0904 593 286
e-mail: samorin@invia.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 14
tel.: 032/3811286
e-mail: trencin@invia.sk

FOX CA
Farská 5
tel.: 0908 663 160
e-mail: foxca@foxca.sk

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
tel.: 033/5514877 
e-mail: primatour@primatour.sk

PRIMATOUR
Trojičné námestie 10
tel.: 0915 841 989
e-mail: primatour@primatour.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC GALÉRIA TESCO
Veterná 40
tel.: 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

CK LINO – Ing.Peter Líner
Robotnicka 566
tel.: 043/4901242, 0905 258 348
e-mail: lino@lino.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
ORKO tour
SNP 8
tel.: 0904 668 235
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
Župná 34
tel: 0905 745 645
e-mail: cestovkazm@gmail.com

ZVOLEN
CA EXKLUSIV TRAVEL
Námestie SNP 12
tel.: 0914 130 419
e-mail: info@exklusivtravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Trhová 6
tel. :  0911 124 777
e-mail: zvolen@invia.sk

ŽIAR NAD HRONOM
KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Š. Moysesa 74
tel. :  0904 580 065
e-mail: ziar.nad.hronom@invia.sk

CA Supertravel
Nám. Matice Slovenskej 17
tel.: 0905 265 015
e-mail: info@supertravel.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, 0911 791 001
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. : 041/72 444 72
e-mail: zilina@invia.sk

CK Trip s.r.o.
Hypermarket TESCO
Košická 3
tel.: 0945 463 382, 0903 896 865
e-mail: cktrip@cktrip.sk

Travel.Sk
J. M. Hurbana 1
tel.: 02/3211128
e-mail: zilina@travel.sk
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Dolná 47  
048 / 412 31 50, 0915 841 916  
bystrica@koala.sk

Bratislava
AUPARK 
Einsteinova 18 
02 / 54 41 84 43, 0915 841 912 
aupark@koala.sk

Mickiewiczova 16 
 02 / 52 96 52 24, 0915 841 901  
mic@koala.sk

Dunajská 8 
02 / 52 93 10 18, 0915 841 904 
dunajska@koala.sk

Košice
AUPARK 
Námestie Osloboditeľov 1 
055 / 729 90 14, 0917 193 392 
auparkke@koala.sk

Alžbetina 27 
055 / 623 35 44, 0915 841 920 
kosice@koala.sk

Michalovce
Námestie Osloboditeľov 8 
056 / 644 11 49, 0915 841 973 
michalovce@koala.sk

Nitra
Galéria Mlyny, Štefánikova trieda 61  
037 / 652 47 97, 0915 841 911  
nitra@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

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 
Veľká okružná 59A 
041 / 562 65 96, 0915 841 919 
 zilina@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, 0915 841 753 
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,  0915 841 779
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 
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
prievidza@koala.sk

Rožňava
Čučmianska dlhá 3
0949 557 765
roznava@koala.sk

Ružomberok
Mostová 1415
0917 433 057, ruzomberok@koala.sk

Senica
Janka Kráľa 739
034 / 651 66 14, senica@koala.sk

Sereď
M. R. Štefánika 30
031 / 778 22 11, 0915 731 346
sered@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 - ALBA
031 / 782 20 00, 0915 731 346 
sala@koala.sk

Topoľčany
Obchodné centrum JUH
038 / 532 53 77, topolcany@koala.sk

Trebišov
M. R. 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

KOALA TOURS 2018

Cestovať s Koalou má šmrnc!




