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...proste máme radi skvelé all inclusive. No a čo? V Koale tiež voláme jedlo bez vína 
raňajky. Milujeme chutné dobroty, teplé more, rýchle tobogány, parádne pláže, a najmä - 
spoločné zážitky a čas strávený s najbližšími. Pridáte sa i vy?

Mgr. Oliver Kluch
riaditeľ Koala Tours

Hitom sezóny bude opäť Turecko. Podarilo sa nám získať výborné ceny v mnohých 
kvalitných hoteloch, napríklad sietí IC či ALBA hotels, a predovšetkým v najžiadanejšej 
trojke hotelov Serra Palace, Garden a Park. 

Leto sa ponesie v znamení noviniek. Výnimočné zájazdy sme pre vás pripravili 
aj na čarovné grécke ostrovy. Neprehliadnite, prosím, staronový hotel Blue Sea Beach 
vo Falirakoch na Rodose a Kolymbiu Sky v Kolymbii. Chcem však upozorniť na našu 
novú dovolenkovú oblasť na Kréte, pretože môže byť ideálnou kombináciou kúpania 
a poznávania - Chania, Rethymno. Kvalitné hotely za veľmi prijateľné ceny. Takým je 
aj Labranda Sandy Beach na Korfu alebo Bomo Tosca Beach v Kavale. Vraciame sa opäť 
na historickú Maltu - do obľúbeného hotela Seabank pri najkrajšej pláži ostrova. 

Cyprus získa zrejme striebro v anketách obľúbenosti. A tak sme do katalógu zaradili 
stredisko Limassol a dva krásne hotely siete Tsokkos v Ayia Nape. V Taliansku máme 
v ponuke vaše obľúbené hotely z minulých sezón na Sardínii, Sicílii aj v Kalábrii. 
V Albánskom Durrese nájdete nový komfortný päťhviezdičkový hotel. A ďalší v známom 
čierno-horskom letovisku Bečiči - hotel Mediteran s vlastným akvaparkom! Pokiaľ máte 
radi Chorvátsko, skúste Falkensteiner Park Punat na ostrove Krk. Teší nás tiež, že s nami 
stále radi cestujete aj do Španielska, Bulharska, Maroka, Tuniska, Egypta, či do horúcich 
Spojených arabských emirátov, kam lietame už takmer celoročne.

Nízke ceny sa nám podarilo udržať a vysoký štandard hotelov ešte zvýšiť.  
K tomu môžete získať v Skorom nákupe zľavu až 40% a v mnohých hoteloch 
aj ubytovanie a služby all inclusive až pre 2 deti zadarmo.

Albert Einstein povedal, že jeden človek svet nezmení, no môže zmeniť celý svet 
jednej osoby. A preto si nájdite dovolenkový čas - darujte seba tým, ktorých ľúbite.

Prajem vám bohatý život - plný cestovateľských zážitkov 
z dovolenkových potuliek s Koalou.

milí cestovatelia

vyvážená diéta znamená 
jeden koláč v každej ruke :)



hotely  so skvelými 
zľavami za skorý 
nákup a výhodnými 
podmienkami 
pre deti  a juniorov!

Taliansko – Sardínia
12 – Palmasera Village SSSS+

14 – Marmorata Village SSSS

Taliansko – Sicília
20 – Club Lipari SSSS+

Taliansko – Kalábria
26 – Nicotera Beach SSSS+

30 – Santa Caterina 
Village SSSS

32 – Borgo di Fiuzzi SSSS+

Taliansko –Jadranské 
pobrežie
40 – Splendor SSS+

Malta
46 – Seabank SSS

Španielsko
50 – Miramar Calafell SSSS

Malorka
56 – Peymar SSS+

Bulharsko
62 – Royal Park SSSSS

64– Atrium Beach SSSS+

80 – Tishina SSS+

Albánsko
90 – Dolce Vita SSSSt

Čierna Hora 
98 – Tara SSSS+

Chorvátsko
106 – Duga Uvala SSS

108 – Kačjak SS+

114 – Wyndham Grand Novi 
Vinodolski Resort  
SSSSS/ SSSS

131 – Apartmány Medena SSSS

132 – Medena SSSS

Grécko – Chalkidiki, 
Olympská riviéra  
a Kavala
140 – Bomo Olympus Grand 

Resort SSSSS

144 – Aristoteles Beach SSSS

146 – Bomo Tosca Beach SSSS+

Grécko – Peloponéz
150 – King Saron SSSS+

Korfu
154 – Labranda Sandy Beach 

Resort SSSSS

156 – Corfu Senses 
Resort SSS+

Zakynthos
163 – Zante 

Imperial Beach SSSS

Kréta
180 – Talea Beach SSS+ 

Rhodos
184 – Pegasos Beach SSSSS

190 – Evi SSS

Cyprus
203 –Tsokkos Protaras SSSS+

212 – Acapulco Beach SSSSS+

214 – Acapulco Family Bungalow 
Resort SSSSS+

Turecko
224 – IC Santai Family 

Resort SSSSSS

234 – Club Calimera 
Serra Palace SSSSSS

236 – Serra Garden SSSSS

244 – Alba Resort SSSSSS

246 – Port River  
Hotel & Spa SSSSS+

Tunisko
272 – PrimaSol El Mehdi SSSS+

274 – El Borj Mahdia SSS+

Egypt
290 – Nubia Aqua Beach 

Resort SSSSS

Maroko
296 – Lixus Beach Resort SSSS+

SAE
302 – Hilton Double Tree 

 Marjan Island SSSSSS

to najlepšie z našej ponuky! 
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UPOZORNENIE » podmienky uplatňovania zliav sú uvedené vo Všeobecných zmluvných 
podmienkach, str. 411, ods. II. 

40%
zľava až

35%
zľava až

30%
zľava až

25%
zľava až

32 % pre stálych klientov 
a pre prvých 2020 nových klientov

+5 % na letecké pobytové 
zájazdy do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade plnej ceny 
zájazdu do 31. 12. 2019

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 €, 

respektíve 199 €.

27 % pre stálych 
klientov a pre ďalších 
2020 nových klientov

+5 % na letecké 
pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 
do 31. 1. 2020

22% pre všetkých 
klientov

+5% na letecké 
pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 
do 29. 2. 2020

17% pre všetkých 
klientov

+5 % na letecké 
pobytové zájazdy 
do vybraných hotelov

+3 % pri úhrade 
plnej ceny zájazdu 
do 31.3.2020

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 31.12.2019, respektíve 31.1.2020, respektíve 29.2.2020.

+2 deti

+2 deti +2 deti

len po 
99€

len po 
149€ len po 

199€

len do 
31. 12. 2019

len do 
31. 1. 2020 len do 

29. 2. 2020
len do 
31. 3. 2020

KOALA ULTRA



5SKORÝ NÁKUP
...a ďalšie

Pre klientov, ktorí si zájazd zakúpia 
najneskôr do 29. februára 2020 

ponúkame možnosť
bezplatnej výmeny zájazdu

do 31. marca 2020 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 2020.

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 31.1.2020

   skvelé výhody!

5%
zľava

len do 31.1.
2020

Iba do 31. 1. 2020 
získate na všetky 

poznávacie zájazdy 
za ULTRA SKORÝ 
NÁKUP zľavu 5%

Viac od strany 
306

koala
pozná- 

vanie
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Zábavu a nezabudnuteľné zážitky 
pre celú rodinu vám zaručí naša klubo-
vá dovolenka. Skúsení slovenskí ani-
mátori vo vybraných hoteloch, ozna-
čených piktogramom, budú počas váš-
ho letného pobytu organizovať denné 
aj večerné programy a v mesiacoch 
júl a august vám tak letnú dovolenku 
spríjemnia športovými aktivitami, rôz-
nymi hrami a zábavnými súťažami nie-
len 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. ZAKYNTHOS

162– Palazzo 
di Zante SSSS, AI

163 – Zante Imperial  
Beach SSSS, Al 

163 – Zante Royal  
Resort SSSS, Al

KRÉTA
180 – Talea Beach SSS+, AI

RHODOS
190 – Evi SSS, AI

CYPRUS
212 – Acapulco Beach     

Resort SSSSS+, AI
214 – Acapulco Family 

Bungalow 
Resort SSSSS+, AI

216 – Salamis Bay 
Conti SSSSS+, UAI

TURECKO
234 – Club Calimera Serra   

Palace SSSSSS, UAI
236– Serra  

Garden SSSSS, UAI
244– Alba Resort SSSSSS, 

UAI

MAROKO
296 – Lixus Beach 

Resort SSSS+, Al

AI - All Inclusive
UAI - ULTRA All Inclusive
PP - Polpenzia

SARDÍNIA
12 – Palmasera  

Village SSSS+, UAI
14 – Marmorata 

VillageSSSS, UAI

KALÁBRIA
26 – Nicotera  

Beach SSSS+, UAI
30 – Santa Caterina 

Village SSSS, UAI

BULHARSKO
62 – Royal Park SSSSS, UAI
64 – Atrium Beach SSSS+, 

UAI 
80 – Tishina SSS+, AI

CHORVÁTSKO
106 – Duga Uvala SSS, 

plná penzia s nápojmi
108 – Kačjak SS+, PP
131 – Apartmány 

Medena  SSSS, PP
132 – Medena SSSS, AI

CHALKIDIKI 
A OLYMPSKÁ 
RIVIÉRA
140– Bomo Olympus 

Grand Resort SSSSS, 
UAI 

146 – Bomo Tosca Beach 
SSSS+, UAI

KORFU
154 – Labranda Sandy 

Beach Resort SSSSS, 
UAI 

156– Corfu Senses 
Resort SSS+, AI light 
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U nás si vyberie 
dovolenku 
každý. 
Naši známi 
dovolenkári 
s nami navštívili 
obľúbené 
destinácie.
A kam 
v lete 2020 
vyrazíte VY?
Sledujte nás na face-
booku alebo instagrame 
a podeľte sa s nami o vaše 
dovolenkové zážitky.
Facebook 
fb.com/KOALATOURS
Instagram 
instagram.com/koala.sk

Cestovať s Koalou má šmrnc!

     ...skvelé leto je 
#mojekoalaleto

speváčka D
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youtuberka Patra Bene

herečka Zdenka Studenková

herečka Zuzana Vačková
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 10 SARDÍNIA

 18 SICÍLIA

 24 KALÁBRIA

 34 TALIANSKO  
  - Jadranské pobrežie

 44 MALTA

 48 ŠPANIELSKO

 54 MALORKA

 58 BULHARSKO

 86 ALBÁNSKO

 94 ČIERNA HORA

 102 CHORVÁTSKO

 138 GRÉCKO - Chalkidiki, 
  Olympská riviéra  
  a Kavala

 148 GRÉCKO - Peloponéz

 152 KORFU

 160 ZAKYNTHOS

 164 KRÉTA

 182 RHODOS

 200 CYPRUS

 218 TURECKO

 270 TUNISKO

 284 EGYPT

 294 MAROKO

 298 SPOJENÉ ARABSKÉ  
  EMIRÁTY

MORE
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18

44

24

34

94

86

58

138

148
152

160

164

48

54

102

182

200

284

Lurdy

Lisabon

Paríž

Rím

Bratislava
Košice

Istanbul

Atény

334

332
333

308

310

312

307
314

315

311

316

311

325
328

330

330

328

329

329

310
306

306

321

320

294

218270

Moskva

Petrohrad

317                 

319
318

Island

331

Moje       Koala destinácie
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 PÚTE
 328 Sv. Charbel a Libanon

 328 Po stopách sv. Pátra Pia

 329 Lurdy

 329 Izrael a Mŕtve more

 330 Medžugorie 

 330 Za Pannou Máriou a sv. Jánom do Efezu

 331 Fatima a Santiago de Compostela

 331 Gruzínsko a Arménsko

 POZNÁVAČKY 
 306 Paríž

 306 Istanbul

 307 Skvosty pobaltia

 308 Izrael a Mŕtve more

 309 Izrael a Petra

 310 Rím

 311 Kyjev a Černobyľ

 311 Moldavsko a Odesa

 312 Petrohrad

 313 Petrohrad a Karélia + Riga

 314 Moskva a Petrohrad + Riga

 315 Moskva a malý zlatý kruh Ruska

 316 Mýtický Peloponéz

 317 Sedem divov Islandu

 318 Klenoty Nórska a Islandu

 319 Najkrajšie miesta a fjordy Nórska

 320 Portugalsko

 321 Írsko - zelený ostrov

 322 Uzbekistan

 323 Libanon - Šviajčiarsko Blízkeho východu

 324 Azerbajdžan

 325 Gruzínsko a Arménsko

 326 Gruzínsko všetkými zmyslami

 327 Arménsko v celej svojej nádhere

 OKRUHY
 332 Pikantná Kalábria

 333 Krásy Sardínie 

 334 Po stopách Krstného otca

298

Samarkand
322

331
324327

Moje       Koala destinácie

Cestovať 
s Koalou 

má šmrnc!
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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.

Alghero
Marina di 
Sorso

Príjemný prístav na západnom pobreží 
ostrova, prezývaný aj malá Barcelona, je 
plný historických pamiatok a malebných 
uličiek. Centrum, obklopené mohutnými 
medovo sfarbenými morskými hradbami, 
tvorí úzka spleť dláždených uličiek, palaz-
zi v slohu španielskej gotiky s námestím 
a kaviarňami.  V prístave odpočívajú jach-
ty a smerom na sever sa tiahne oblúk pie-
sočnatých pláží. Medzinárodné letisko je 
vzdialené od centra len necelých 10 km.

Krištáľovo priezračná voda, snehobiele pláže 
s  výhľadom na  borovicové lesy v  kombinácií 
s divoko rastúcimi palmami, robia z tejto oblasti  
vyhľadávané miesto. Odporúčame si prenajať 
loďku, na ktorej môžete prebádať celé pobrežie. 
Nadšenci surfovania a  windsurfingu si tu tiež 
nájdu miesto pre seba. Pobrežné dno je neodo-
lateľnou výzvou pre prívržencov potápania. Ak 
túžite spoznať históriu Sardínie, odporúčame 
navštíviť neďaleké mesto Sassari. Za  návštevu 
určite stojí katedrála San Nicola di Bari, alebo pô-
vabný starobabylonský chrám Monte d’Accoldi.

 rozloha 24 090 km2

 počet obyvateľov 1 675 411

 hlavné mesto CAGLIARI

 mena euro

ostrov

Olbia

Golfo Aranci

Marina di Sorso

Cala Gonone
Orosei

Costa Smeralda

La Maddalena

Porto Cervo

Caprera

Santa Teresa 
Gallura

Alghero
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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 » obľúbený hotelový komplex 
končiaci priamo pri nádhernej hotelo-
vej pláži premiešanej drobnými kamien-
kami s ružovým sfarbením a magickým 
výhľadom na pohorie (slnečníky, ležadlá 
a plážové kreslá zdarma, plážové osušky za 
depozit, výmena za poplatok) • v blízkos-
ti jednej z najkrajších pláží Sardínie, Cala 
Luna • cca 5 min. pešo od mestečka Cala 
Gonone s malým prístavom, nákupnými a 
zábavnými možnosťami (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 •  
detský bazén • detské ihrisko • minimarket 
• amfiteáter • požičovňa áut (za poplatok) 

• wifi v priestoroch recepcie zdarma • pra-
videlný zvoz na pláž hotelovým minibu-
som • bohatý 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 udržiavanej hote-
lovej záhrade • všetky izby sú vybavené : 
minichladničkou • klimatizáciou • telefó-
nom • trezorom• SAT TV • vlastným hygie-
nickým zariadením (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • balkónom alebo te-
rasou s posedením  

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou bohatých švéd-
skych stolov v hotelovej reštaurácii 
(voda, biele víno,  červené víno, čapo-
vané 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 dovolenkovom raji menom 
Palmasera.

www.palmaseravillage.com

Palmasera Vi l lage SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 337

Cala Gonone

od 498 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov  od 1.095 €

hotelová pláž
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ké nápoje, podávané počas obedov a 
večerí) • voda, čapované nealkoholické 
napoje, červené víno,  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, ležadlá a plážové kreslá pri 
bazéne a na pláži zdarma • hotelové  
medzinárodné animácie a detský mi-
niklub 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.

tzg
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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 • volejbalové 
ihrisko • mini-golf • plážový volejbal • stol-

ný futbal • boccia • kajak a malé plachet-
nice 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 > 337

Santa Teresa Gallura

od 474€  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov  od 1.047 €
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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 zdarma • medziná-
rodné hotelové animácie a detský mi-
niklub 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
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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 • klima-
tizácia • telefón • minichladnička • SAT TV 
• trezor (za poplatok) • vlastné hygienické 
zariadenie (novozrekonštruovaná kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušičom na vlasy) • bal-
kón alebo terasa s posedením 

 NÁŠ NÁZOR » prijmite pozvanie stráviť 
svoju  tohtoročnú letnú dovolenku v 
hotelovom komplexe  Club del Golfo, 
ktorý sa nachádza v jednej z najkrajších 
oblastí Sardínie s očarujúcimi plážami 
a zálivmi. Na mimoriadne krásnej pláži 
a morom hrajúcim rôznymi odtieňmi 
modrej určite zabudnete na všetky 
starosti všedných dní a budete si užívať 
vašu dovolenku plnými dúškami. Horú-
ca tohtoročná novinka Club del Golfo je 
tou správnou kombináciou vynikajúcej 
polohy, atraktívneho prostredia, kvalitné-
ho ubytovania v elegantne zariadených 
izbách v typickom sardínskom štýle a 
chutnej stredomorskej kuchyne. Odpo-
rúčame fanúšikom ostrovnej dovolenky, 
ktorí vyhľadávajú kvalitné ultra all inclu-
sive služby.

www.aeroviaggi.it

Club del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 337

Marina di Sorso

od 566 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.231 €
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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
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Palermo
Hlavné mesto Sicílie, magické Palermo,   
je viac ako múzeum. Keďže sa tu stretá-
vali mnohé kultúry, je plné rôznych archi-
tektonických skvostov. Úzkym uličkám, 
ktoré vyzerajú rovnako ako pred storočia-
mi, kontrastujú široké bulváre. Palermo je 
zmesou kultúr od dávnych dôb - fénic-
kej, byzantskej, arabskej a normanskej, 
až po súčasnosť. Hovorí sa, že kto nebol 
v Palerme, akoby na Sicílii vôbec nebol. 
Ciao tutti a Palermo!

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. 

Cefalú
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

PALERMO Taormina

ostrov

Cefalú Pollina

Sciacca

Agrigento

Catania

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 najviac historických pamiatok 
na svete zaradených do zoznamu 
svetového kultúrneho dedičstva 



19

vi
ac

 in
fo

rm
ác

ií 
o

 S
ic

íli
i n

áj
d

et
e 

n
a 

n
aš

o
m

 w
eb

e 
» 

w
w

w
.k

o
al

a.
sk

/s
ic

íl
ia

Sciacca
Na juhu horúcej Sicílie leží jedno z naj-
krajších miest južného pobrežia Sicílie, 
romantická Sciacca, ktorá sa pýši nád-
hernými palácmi a barokovými kostolmi. 
Sciacca je známa i termálnymi kúpeľmi, 
ktoré vznikli v 5 stor. pre Kristom.  Pri po-
tulkách romantickými uličkami neza-
budnite navštíviť originálne obchodíky 
a butiky s tradičnou sicílskou keramikou. 
Sciacca si získa svojou jedinečnou atmo-
sférou malých aj veľkých návštevníkov.

 V VI VII VIII IX X 

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

Teplota vody 24° 26° 27° 28° 27° 21°

Agrigento
Agrigento je skvostom antickej architektúry. 
Spoznajte jeho bájnu históriu počas fakulta-
tívneho výletu. Mesto bolo založené Grékmi 
z Rodosu. Býval tu aj významný nemecký 
básnik J. W. Goethe. Vykopávky z Údolia chrá-
mov sú staré viac než 2 tisícky rokov. Z tých 
najzaujímavejších je to chrám Bohyne JUNO, 
ktorý leží na návrší, vedľa neho je chrám 
CONCORD, neďaleko od neho je HERKULOV 
chrám a JUPITEROV chrám. V blízkosti chrá-
mov sa nachádza aj Athénina skala, odkiaľ 
sa vám naskytne krásny výhľad na more.

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 » rozsiahly hotelový resort 
končiaci priamo pri krásnej piesočnatej 
pláži s jemným zlatožltým pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora • slnečníky a 
ležadlá zdarma (plážové osušky za popla-
tok) • na pláž sa dostanete prechádzkou 
cez nádhernú hotelovú záhradu alebo 
hotelovým vláčikom premávajúcim počas 
celého dňa • cca 4 km od centra kúpeľ-
ného mestečka Sciacca so starobylými 
uličkami a jachtovým prístavom (dostup-
né kyvadlovou dopravou priamo z hotela) • 
cca 1 hod. od antického mesta Agrigento 
zapísaného do zoznamu UNESCO • cca 1,5 
hod. od letiska v Palerme 

OFICIÁLNA TRIEDA » **** 

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a výťahom • hlavná hotelová 
reštaurácia s terasou a výhľadom do nád-
hernej hotelovej záhrady • lobby bar • pool 

bar • plážový bar • bazén s oddelenou čas-
ťou pre deti a terasou na slnenie (slneč-
níky a ležadlá zdarma) • vnútorný bazén 
s termálnou vodou (prevádzka v hotelo-
vom režime) • detské ihrisko • minimarket 
• amfiteáter • požičovňa áut (extra platba) 
• wifi (zdarma) • detský miniklub • junior 
klub • tenisové kurty • plážový volejbal • 
boccia • basketbal • stolný tenis • minigolf • 
lukostreľba • kanoe • windsurfing • ostatné 
vodné športy za poplatok • wellness (extra 
platba) • obchod so suvenírmi • hotelový 
vláčik premávajúci po celom areáli počas 
dňa, v pravidelných intervaloch (zdarma)

UBYTOVANIE » komfortné a priestran-
né 2- lôžkové izby zariadené v modernom 
štýle s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • 
klimatizácia • telefón • trezor • wifi • mi-
nichladnička • LCD TV • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením  

 NÁŠ NÁZOR »  hotelový rezort Club 
Lipari, právom nazývaný aj dovolen-
kovým rajom, sa nachádza na juhu 
Sicílie, v objatí subtropickej záhrady, 
končiacej pri nádhernej širokej pláži, 
pokrytej jemným zlatistým pieskom 
a s pozvoľným vstupom do mora, 
ktorý ocenia najmä rodiny s deťmi. 
Okrem oddychu a kúpania sa v rozľah-
lom bazéne si budete môcť vychutnať 
osviežujúci nápoj v rámci bohatého 
ultra all inclusive programu. Chví-
le nerušeného relaxu na vás čakajú 
v novozrekonštruovaných izbách, 
zariadených veľmi vkusne a komfort-
ne. Bonusom pre všetkých milovníkov 
Sicílie je ľahko dostupné termálne 
mestečko Sciacca s bohatými nákup-
nými a zábavnými možnosťami. 

www.aeroviaggi.it

Club Lipari SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 335

Sciacca

od 522€  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.143 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou bufetových sto-
lov (voda, víno, čapované soft nápo-
je, podávané počas obedov a večerí) 
• tematické večera so zameraním na 
sicílske, rybie a grilované špeciality • 
miestne nealkoholické nápoje (voda, 
kola, oranžáda, čaj s citrónom, káva s 
mliekom)  a  miestne alkoholické nápo-
je (čapované pivo, víno, 1 druh likéru, 
1 druh whisky a 1 druh vodky podáva-
né v bare pri bazéne v čase od 10:00 
- 23:00 hod. • miestne nealkoholické 
nápoje a miestne čapované pivo v plá-
žovom bare (10:00-18:00 hod.) • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne a na pláži  • 
hotelové animácie • boccia • plážový 
volejbal • tenis • minigolf • lukostreľba • 
stolný tenis • kanoe • windsurfing • det-
ský miniklub a junior klub 

hotelová pláž

tyg



22

S I C Í I L I A

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 mesta 
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 ležadlá 
zdarma, plážové osušky za poplatok) • bu-
tik • amfiteáter • wifi pripojenie  v hotelo-
vej hale (k dispozícii zdarma) • požičovňa 
áut (za poplatok) • tenisové kurty (osvet-
lenie za poplatok) • stolný tenis • volejbal 
• šipky • bocca • aerobik • futbal • škola 
potápania (za poplatok) • detský minik-
lub 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 » s radosťou vám pred-
stavujeme noblesný 5* 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 
Sicílie, pôvabného Cefalú. Komplet-
ne zrekonštruovaný  rezort s ultra 
all inclusive službami, dômyselne 
vsadený do záhrady plnej voňavých 
oleandrov a košatých paliem ponúka 
svojim návštevníkom prvotriedne 
služby, ktoré uspokoja aj tých najná-
ročnejších z vás. Na hotelovú pláž s 
plážovým barom sa pohodlne zve-
ziete luxusným výťahom zasadeným 
priamo v skale. 

www.aeroviaggi.it

Pol l ina Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 335

Pollina

od 611 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 1.321 €
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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 
bazéne a na pláži • hotelové animácie 
• detský miniklub • wifi na recepcii

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!

Scalea
  
Nicotera Marina

Nadchne každého návštevníka nádher-
nými širokými plážami s krištáľovo prie-
zračnou vodou,  nad ktorou sa vypína 
starobylé mesto bohaté na históriu. Sym-
bolom Scalei je strážna veža Torre del 
Talao. Toto letovisko s nezameniteľnou 
atmosférou odporúčame všetkým, ktorí 
majú radi leňošenie na pláži, ale i túlanie 
sa romantickými uličkami starobylého 
mestečka Scalea s vôňami, farbami a chu-
ťami  toho pravého Talianska.

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

Lamezia 
Terme

Tropea

Praia a Mare
Scalea

Pizzo

Nicotera 
Marina
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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 odporúčame mestečká 
s výnimočnou atmosférou ako Tropeu, Scaleu či 

Praia a Mare. Blízkosť Sicílie určite láka na návštevu 
Taorminy, či magických Liparských ostrovov. Tých, čo 

obľubujú históriu, určite nadchne príležitosť návštevy 
antických Pompejí. 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“ 
zaujme 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 » 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 » príjmite naše pozvanie 
a prežite výbornú klubovú dovolenku 
v prázdninovom rezorte Nicotera Be-
ach,  v objatí zelene a pestrofarebných 
kvetov, ktorých vôňa končí priamo na 
pláži.  Hotelové rezidencie  s izbami 
zariadenými v mediteránskom štýle 
ponúkajú vzácny pokoj a jedinečný 
úkryt pred horúcimi slnečnými lúčmi. 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 zažijete 
v tieni píniového lesíka, ktorý vás dove-
die až na krásnu hotelovú pláž. Osved-
čený hotelový komplex je vhodný 
hlavne pre rodiny s deťmi a priaznivcov 
ultra all inclusive dovolenky.

www.nicoterabeachvillage.it

Nicotera Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 339

Nicotera Marina

od 414 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 r. od 927 €
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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.

hotelová pláž

tyg
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POLOHA » oblasť Pizzo - San Giorgiel-
lo • rozľahlý areál končí priamo pri krás-
nej širokej piesočnatej pláži • pláž (cca 
350 m od bazéna) dostupná príjemnou 
prechádzkou cez píniový les • možnosť 
využitia celodenného hotelového zvozu 
na pláž (zdarma) • 5 km mestečko Pizzo 
(možnosť zvozu hotelovým autobusom ) • 
17 km letisko Lamezia Terme • 35 km od 
Tropei, perly Kalábrie 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • ubytovanie v dvojpodlažných 
budovách vsadených do udržiavanej 
zelene • reštaurácia s možnosťou von-
kajšieho posedenia • pool bar • plážový 
bar  (vybrané nápoje v cene) • reštaurácia 
na pláži (za poplatok) • veľký bazén (2 le-
žadlá a 1 slnečník na izbu zdarma) • det-
ský bazén • wifi pripojenie v priestoroch 

recepcie, reštaurácie a pri pool bare 
zdarma • amfiteáter • „biberoneria“ (kom-
pletný stravovací servis pre deti do 2 rokov, 
nepovinný poplatok hradený na mieste) • 
hotelový butik a obchodík so suvenírmi 
•  plážové osušky (za depozit a poplatok 
za výmenu) • vodné športy na pláži • vo-
lejbal • futbal • stolný tenis • stolný futbal 
• šipky • celodenné hotelové animácie 
pre deti a dospelých • detský miniklub 
pre deti od 4-12 rokov • tenisové kurty 
(osvetlenie a vybavenie za poplatok) • po-
silňovňa

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžko-
vé izby s možnosťou prístelky pre 1 - 2 
osoby • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
trezor (zdarma) • minichladnčika • vlast-
né hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou, WC a sušič na vlasy) • balkón alebo 
terasa s posedením

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 čistoty. 
K hotelovej pláži prídete krátkou pre-
chádzkou v tieni pínií a eukalyptov, 
prípadne vás sem pohodlne dovezie 
hotelový vláčik. Deň môžete strá-
viť i pri bazéne, ktorého súčasťou 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 > 339

Pizzo

od 462€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 r. od 1023 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov s výberom talian-
skej i medzinárodnej kuchyne vrátane 
vybraných lokálnych nápojov (voda, 
nealkoholické nápoje, pivo, biele a 
červené víno) • vybrané miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje podá-
vané vo vyhradenom čase od 10:00 
do 23:00 hod v pool bare (voda, neal-
koholické nápoje, čaj, káva, čapova-
né pivo, víno, likér, vodka) a v čase od 
10:00 do 18:00 hod v plážovom bare 
(voda, nealko nápoje, čaj káva, pivo) 
• ľahké snacky vo vyhradených poo-
bedňajších hodinách, v hotelovom 
areáli • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma (2 ležadlá a 1 slneč-
ník na izbu) • celodenné hotelové ani-
mácie pre deti a dospelých 

Pizzo

hotelová pláž

tug



30

K A L Á B R I A

POLOHA » priamo pri rozľahlej hotelo-
vej pláži pokrytej hruborznným pieskom 
s prímesou drobných kamienkov • v tes-
nej blízkosti  nádherného starobylého 
centra mestečka Scalea s nákupnými a 
zábavnými možnosťami • obchodíky so 
suvenírmi priamo pred hotelom • cca 125 
km od letiska v  Lamezia Terme  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• dve samostatné hotelové budovy pre-
pojené nákupnou pasážou s obchodík-
mi a butikmi • reštaurácia Santa Caterina 
Resort • reštaurácia Santa Caterina Village 
• pizzéria (extra platba) • centrálny bar • 
bar pri bazéne • TV miestnosť • 3 bazé-
ny • detský bazén s tobogánom • detský 
miniklub a junior klub • detské ihrisko • 
slnečníky, ležadlá a plážové kreslá pri ba-
zéne a na pláži (zdarma) • wifi v celom 

areáli zdarma • wellness (za poplatok) • 
futbal • basketbal • 2 tenisové kurty • am-
fiteáter • stolný tenis • lukostreľba  

UBYTOVANIE » 3 typy 2-lôžkových 
izieb s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek : 
zrekonštruované a komfortne zariadené 
izby typu „Resort “ situované časti Santa 
Caterina Resort, zrekonštruované a mo-
derne vybavené izby typu „Comfort “ a 
štandardne vybavené izby typu „Smart “ 
situované v časti Santa Caterina Village.  
Vo všetkých typoch hotelových izbieb sa 
nachádza : klimatizácia • minichladnička 
• SAT TV • telefón • trezor • wifi • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, 
sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa s po-
sedením  

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-

NÁŠ NÁZOR » ak túžite zažiť výbornú 
rodinnú dovolenku v Taliansku, práve 
pre vás je určený obľúbený hotelový 
komplex Santa Caterina, ktorý dychti-
vo čaká na svojich hostí v malebnom 
mestečku Scalea. Budete fascinovaní 
kúpaním sa vo vlnách tyrkysové-
ho mora, ktorého farba pripomína 
skutočný Karibik. Hotelový komplex 
Santa Caterina ponúka ubytovanie 
v troch typoch izieb, kde si budete 
môcť dopriať oddych po dni plnom 
zážitkov, strávených na širokej pláži, 
pri bazéne, alebo na fakultatívnom vý-
lete. Nechajte sa zlákať priezračnosťou 
mora, skvelou all inclusive ponukou, či 
relaxom pri bazénoch. Odporúčame 
najmä rodinám s deťmi.

www.santacaterinavillage.com

Santa Cater ina SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 338

Scalea

od 410€ | 2 dospelí + dieťa do 14 rokov od 919 €

izba Smart
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lov s ponukou talianských i medzi-
národných jedál vrátane vybraných 
nápojov (voda, nealkoholické nápoje 
a víno) • lokálne alkoholické a neal-
koholické nápoje podávané v čase od 
10:00 do 21:00 hod. v hotelovom all 
inclusive bare (voda, nealkoholické 
nápoje, čaj, káva, pivo, biele a červené 
víno, 4 druhy likérov) • ľahšie popo-
ludňajšie snacky • slnečníky, ležadlá 
a plážové kreslá pri bazéne a na pláži 
zdarma • animácie a detský miniklub 
aj v slovenskom jazyku • zumba • vod-
ný aerobik • futbal • basketbal • tenis • 
volejbal • šípky • lukostreľba

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. 

izba Resort

hotelová pláž

tug
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POLOHA » v tesnej blízkosti širokej ho-
telovej pláže s hrubozrnným pieskom pri 
vstupe do mora premiešanej kamienkami, 
ktorú oddeľuje od hotela len promenáda  
• z hotela sa naskytá nádherný výhľad na 
magický ostrov Dino, ktorý je dominantou 
celej oblasti • cca 10 min. pešo do prímor-
ského mestečka Praia a Mare s nákupnými 
a zábavnými možnosťami, ľahko dostupné 
pešou promenádou • v tesnej blízkosti naj-
väčšieho vodného parku Aquafans v celej 
Kalábrií • cca 10 km od najnavštevovanej-
šieho južného mesta Talianska - Scalea, s 
významným normanským hradom 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná hotelová reštaurácia • à la 
carte reštaurácia (za poplatok) • "biberone-
ria" (stravovací servis pre deti do 3 rokov-ex-
tra platba) • bar pri bazéne • plážový bar • 

hotelový bazén pre dospelých s oddele-
nou časťou pre deti • 1 slnečník a 2 ležadlá 
na izbu zdarma • celodenný animačný 
program • detský miniklub pre deti od 4 
-12 rokov • detské ihrisko • amfiteáter •  te-
nisový kurt (osvetlenie za  poplatok ) • stolný 
tenis • stolný futbal • požičovňa bicyklov • 
wellness + fintess (za poplatok) • posilňov-
ňa (zdarma) • wifi pripojenie na recepcii 
(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 

NÁŠ NÁZOR » pre všetkých, ktorí túžia 
zažiť nezabudnuteľnú dovolenku 
v magickej Kalábrií sme opätovne 
zaradili do ponuky 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 dotvárajúceho 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 ultra all inclsuive dovolenky.

www.borgodifiuzzi.it

Borgo di  F iuzzi SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 339

Praia a Mare

od 462 € | 2 dospelí + dieťa do 13 rokov od 1023 €

hotelová pláž
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
(voda, čapované nealkoholické nápo-
je, tradičné biele a červené víno, čapo-
vané pivo) • vybrané nápoje v bare pri 
bazéne v čase od 9:00 do 23:00 hod. 
(perlivá a neperlivá voda, čapované 
nealkoholické nápoje, americká káva, 
tradičné talianske biele a červené víno, 
čapované pivo, vodka, rum, gin) • ľah-
šie občerstvenie podávané v čase od 
16:00 do18:00 hod. • perlivá a neperli-
vá voda a nealkoholické nápoje podá-
vané v bare na pláži od 10:00 do18:00 
hod. • slnečníky a ležadlá pri bazéne a 
na pláži • tenisový kurt • stolný tenis • 
stolný futbal • celodenné hotelové ani-
mácie a športový program • detský mi-
niklub pre deti od 4-12 rokov 

Borgo 
di Fiuzzi

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

"Buona vacanza!"  
(peknú dovolenku)

Cesenatico
Bellaria-Igea Marina, 
Torre Pedrera,  
Riccione 

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 romantický ka-
nál Porto Canale s farebnými rybárskymi 
loďkami. Moderné Cesenatico má množ-
stvo moderných hotelov, výborne vybave-
né pláže, krásnu prímorskú promenádu s 
obchodíkmi, voňavými kaviarňami či zmrz-
linárňami.

Zo starých rybárskych dedín sa dnes stali 
obľúbené moderné prázdninové letovis-
ká. Vyhľadávané u turistov sú najmä pre 
pláže, skvelú gastronómiu, nakupovanie 
na peších zónach, športoviská, kultúrne 
podujatia, a pre milovníkov prírody po-
núkajú bohaté možnosti výletov po okolí. 
Oblasť je známa najväčšou koncentráciou 
zábavných parkov  v Európe: fiabilandia.
net, mirabilandia.it, aquafan.it, oltremare.
org, italiainminiatura.com, atlanticacese-
natico.com, acquariodicattolica.it.

 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 kilomet-
rov dlhá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora obklopená úžasným prostredím ako 
Národný park San Bartolo, je ideálna pre 
rodiny s deťmi. Historické centrum tvo-
ria elegantné uličky a zákutia. Počas leta 
je centrum plné turistov, vďaka mnohým 
kultúrnym udalostiam, ako sú Rossiniho 
operný festival a medzinárodný filmový 
festival.

Plytký vstup do mora, jemný piesok, romantika talianskych miest 
a možno i miestny temperament zabezpečujú talianskemu pobrežiu 
stálu pozornosť výletníkov. Naše letoviská 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. Oblasť Emilia Romagna je 
známa nielen najväčším výskytom tematických, vodných a zábavných 

parkov v Európe, ale aj starobylou Bolognou, najstaršou univerzitou 
na svete či slávnymi bolonskými ragú tagliatelle. Mesto Parma je 

i rodiskom parmskej šunky, syra parmezán a balzamikového octa. 
Marche je zase známe svojimi nádhernými prírodnými scenériami, 

cyklochodníkmi i historickými mestami, ako napríklad Urbino.

Rimini Pesaro
Rimini - tu je rodisko tzv. „street barov“, 
ktoré ponúkajú návštevníkom posedenie 
pri poháriku priamo na ulici. Ďalšie roční-
ky sa nechávajú pozvať na okružnú jazdu 
autobusom "Blue Line", ktorý do skorých 
ranných hodín pristavuje pri nočných pod-
nikoch. Oblasť Rimín začína časťou Torre 
Pedrera, prechádza do častí Viserbella, Vi-
serba, Rivabella, San Giuliano a Mare, Ma-
rina Centro, Bellariva, Marebello, Rivazzura 
a končí v Miramare. Najživšie je centrum 
mesta Rimini s jeho historickou časťou.

 V VI VII VIII IX  

Teplota vzduchu 24° 27° 30° 30° 27° 

Teplota vody 20° 25° 27° 27° 25° 

Múzeum lodí na kanáli v Cesenatico
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POLOHA » stredisko Bellaria • 70 m 
od piesočnatej pláže • neďaleko prome-
nády s množstvom obchodíkov, kaviarní 
či zmrzlinární •  len 28 km od zábavného 
parku Mirabilandia (mirabilandia.it)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • TV miestnosť 
• výťahy • reštaurácia • terasa s posede-
ním • bazén s ležadlami (zdarma) • bar 
pri bazéne • wifi (zdarma) • kuchynka pre 
bábätká (mikrovlnka, ohrievač na fľaše, 
chladnička) • 200 m parkovisko (zdarma) 
• vypožičanie bicyklov v hoteli (zdarma) • 
hotelové animácie a hudobné večery so 
živou hudbou, mini disco

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

STRAVOVANIE » formou all inclusi-
ve light  

ALL INCLUSIVE LIGHT» raňajky 
formou bufetu • obedy a večere for-
mou bohatého bufetu so show co-
oking • počas večere aj pizza • počas 
obeda a večere neobmedzené nápoje 
(voda, biele a červené víno, nealko-
holické nápoje), zmrzlina • all inclu-
sive bar 10:00 - 24:00 hod. s nápojmi 
neobmedzene: káva, kapučíno, čaj, 
voda, nealkoholické nápoje • plážový 
servis v cene (2 ležadlá 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 
• zapožičanie bicyklov v hoteli zdarma

NÁŠ NÁZOR » jedinečný koncept all 
inclusive hotela Angelini s výbornou 
stravou vám jednoznačne vytvorí 
dokonalý základ ideálnej dovolenky! 
Hotel disponuje bazénom, profesi-
onálnym animačným programom 
a parkoviskom. O výnimočnú úro-
veň poskytovaných služieb sa stará 
šikovný personál. Musíme vyzdvih-
núť najmä bohatú a chutnú stravu, 
podávanú formou bufetových stolov, 
ako i nápojový koncept all inclusive 
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 
zdarma. Naozaj ideálne!

www.hotelangelini.com

Club Hotel  Angel ini SSSS

HOTEL

Cenník > 342

Bellaria

od 462 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 9 rokov od 924 €

tug
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POLOHA » hotel sa nachádza v stre-
disku Torre Pedrera pri plážovej prome-
náde len 15 m od krásnej piesočnatej 
pláže • 18 km aquapark Atlantica Cese-
natico • 3 km Italia in Miniatura

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s re-
cepciou a posedením • výťah • bar • 
reštaurácia s výhľadom na more • wifi 
(zdarma) • vírivka • parkovanie pri hoteli 
(zdarma, závisí od obsadenosti ) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • kli-
matizácia • trezor • TV • vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchovým 
kútom, WC) • sušič na vlasy • balkón ale-
bo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusi-
ve light

ALL INCLUSIVE LIGHT» raňajky for-
mou bufetu • obedy a večere formou 
bohatého bufetu • počas obeda a ve-
čere neobmedzene nápoje: voda, čer-
vené a biele víno, kola, oranžáda • all 
inclusive bar  v čase 10:00-22:00 hod. 
ponúka neobmedzene: vodu, nealko-
holické nápoje (džúsy, kolu, oranžá-
du, citronádu, kávu, čaj, kapučíno) • 
možnosť bezlepkovej stravy (nahláse-
nie vopred) • plážový servis v cene (2 
ležadlá a 1 slnečník na izbu)

BONUS » ako bonus obdržíte od hotela 
darčekovú plážovú tašku ako aj zapoži-
čanie 1 plážovej osušky na dospelého, či 
využitie vírivky a zapožičanie hotelových 
bicyklov zadarmo. Hotel prevádzkujú ma-
jitelia hotela Angelini, a preto je známy 
výbornou a chutnou stravou formou bo-
hatých bufetových stolov.

NÁŠ NÁZOR » predstavujeme vám 
jednu z našich tohtoročných novi-
niek - hotel TYC, nachádzajúci sa pri 
krásnej piesočnatej pláži Bélaburdéla 
so štýlovým plážovým barom. Naša 
novinka je vyhľadávaným hotelom 
práve vďaka svojej polohe priamo pri 
pláži, ale tiež vďaka kvalitným služ-
bám a najmä all inclusive konceptu. 
Klientom ponúka pestrý výber čerst-
vých jedál formou bufetových stolov, 
ako i možnosť bezlepkovej stravy, 
športové vyžitie v rámci hotela či 
na pláži. Môžete tiež využiť vírivku a 
zapožičať si zdarma bicykel. Na pláži 
je vám k dispozícii mini bazén s mor-
skou soľou za poplatok a tiež per-
fektné ihrisko pre plážový volejbal, 
plážový futbal a iné vodné športy.

www.tyc-hotel.it

Cenník > 341

Tyc SSSs

HOTEL

Torre Pedrera

od 384 €  | 2 dospelí + 1dieťa do 9 rokov od 768€

Hotel Tyc

tug
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POLOHA » hotel sa nachádza v známom 
stredisku Cesenatico • iba 150 m od rozľah-
lej piesočnatej pláže a promenády

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • výťah • reštaurácia • lobby 
bar • wifi (zdarma) • parkovanie (zdarma, 
v závislosti od kapacity) • požičovňa bicyk-
lov (zdarma)

UBYTOVANIE » útulne zariadené 2 – 
lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • klimatizácia • TV • trezor • sušič na 
vlasy • wifi (zdarma) • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou,  
WC) • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bu-
fetu • obedy a večere formou bufetu • 
neobmedzene nápoje počas jedál: voda, 

biele a červené víno,  pivo, nealkoholické 
nápoje • all inclusive bar otvorený v čase 
10:00 - 22:00  hod. ponúka neobme-
dzene: vodu, biele alebo červené víno, 
pivo, nealkoholické nápoje, džúsy, kávu 
s mliekom, národný likér • plážový servis 
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

VODNÝ PARK ATLANTICA » Len pre 
našich zákazníkov ponúkame zvý-
hodnený 5-dňový vstup do akvapar-
ku Atlantica od pondelka do piatku. 
Vo vodnom parku Atlantica nájdete 6 
fantastických bazénov a viac ako 1 000 
metrov bláznivých toboganov! Tri tobo-
gany Anaconda začínajú z veže vyso-
kej 15 metrov a pohybujú sa vo vírivej a 
vzrušujúcej jazde viac ako 400 metrov. 
Adrenalín zažijete na tobogane Kami-
kaze, ktorého klesanie so sklonom 60% 
vám rozpumpuje krv v žilách. Tobogan 
Morbida je o niečo pomalšia, ale zato 

NÁŠ NÁZOR » hotel Le Vele sme zara-
dili do tohtoročnej ponuky, aby sme 
vám pripravili dovolenku plnú neza-
budnuteľných zážitkov. Vo vodnom 
parku Atlantica, nachádzajúcom sa 
neďaleko hotela, zažijete adrenalíno-
vé jazdy na toboganoch, zaujímavé 
animačné programy alebo prežijete 
relax v príjemnom prostredí. Okrem 
vodného parku môžete navštíviť aj 
múzeum vynikajúceho cyklistu Mar-
ca Pantaniho či prírodný park. Náš 
hotel Le Vele sa nachádza v blízkosti 
pláže a ponúka ubytovanie v prí-
jemnej rodinnej atmosfére. Chutná 
strava a priateľský prístup vám zaru-
čia pohodovú dovolenku, na ktorú 
budete s láskou spomínať.

www.levelecesenatico.it

Le Vele SSSs

HOTEL

Cenník > 341

Cesenatico

od 390€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 od 780 €



ko
ala.sk

39

vzrušujúcejšia jazda. Detská vlna je ide-
álnou atrakciou pre vaše malé deti, kto-
ré sa môžu bezpečne zabaviť v tomto 
krásnom bazéne, tiež si môžu vychutnať 
niekoľko mini šmýkačiek a striekajúcich 
fontán. Vlnový bazén ponúka tri rôzne 
pohyby umelých vĺn. Uprostred bazéna 
sa objaví atol, kde  sa konajú každoden-
né predstavenia a aktivity. Lenivá rieka 
je ideálna pre tých, ktorí si chcú medzi 
atrakciami oddýchnuť a načerpať nové 
sily na ďalšie zážitky. Na lenivej rieke sa 
plavíte člnom, ktorý vás prevedie viac 
ako kilometer dlhou nezabudnuteľnou 
krajinou. Atlantica ponúka aj možnosť 
organizovania detských či rodinných 
osláv. Neodolateľný vodný park je vhod-
ný pre všetky  vekové kategórie. Urobte 
radosť svojim deťom a prídite sa zabaviť 
do vodného parku Atlantica.

WWW.ATLANTICACESENATICO.COM

tug



40

T A L I A N S K O

TA L I A N S K O
Igea Marina

Splendor SSSs

HOTEL

Mirel la SSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » fantastická ponuka príjem-
ného rodinného hotela priamo v Rimi-
nách so službami až pre dve deti zdarma! 
Neuveriteľná cena za hotel v blízkosti plá-
že a neďaleko malebného historického 
centra mesta Rimini, kam sa určite musíte 
ísť poprechádzať.  

www.splendorhotelrimini.it

POLOHA »  hotel sa nachádza v stredisku Rimini, iba 100 m od piesočnatej plá-
že • neďaleko živého centra mesta • 21 km od miništátu San Marino

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou • výťah • miestnosť na odkladanie kuf-
rov • bar • reštaurácia • klimatizácia • wifi v spoločných priestoroch (zdarma) • par-
kovanie (za poplatok, počet miest obmedzený)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 
• TV • sušič na vlasy • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchovým kútom, 
WC) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obedy a večere (polievka, ser-
vírované 2-chodové menu, zeleninový bufet, dezert alebo ovocie) • počas 
jedál neobmedzene: voda, nealkoholické nápoje, červené alebo biele víno 
• v hotelovom bare v čase 10:00 - 22:00 hod. neobmedzene: voda, biele 
a červené víno, pivo, nealkoholické nápoje, vodka, káva s mliekom • plážo-
vý servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

POLOHA »  hotel sa nachádza iba 120 m od atraktívnej piesočnatej pláže • 30 
km zábavný park Mirabilandia, 33 km miništát San Maríno

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » recepcia • výťah • klimatizácia • wifi v spoločných priestoroch 
(zdarma) • reštaurácia • bar • parkovanie (zdarma, v závislosti od kapacity)

UBYTOVANIE »  zrekonštruované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 príste-
liek • klimatizácia • trezor • TV • vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
WC) • sušič na vlasy • balkón alebo terasa • wifi (zdarma)

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou bufetu • obedy a večere servírované 
(možnosť výberu z 2 druhov hlavných jedál) • bufetový výber: polievka, ša-
láty, dezerty • počas jedál neobmedzene: voda, biele a červené víno, pivo, 
nealkoholické nápoje • vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje v čase 
10:00 - 21:00 hod. v hotelovom bare neobmedzene: voda, biele alebo čer-
vené víno, pivo, nealkoholické nápoje, džúsy, káva s mliekom, národný 
likér • plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

Cenník > 340

Cenník > 340

od 351 €
od 325 €

Rimini

NÁŠ NÁZOR » cenová bomba! Iba zrekon-
štruované izby a výborné all inclusive za 
fantastickú cenu. To je dovolenka v rodin-
nom hoteli Mirella v centre pokojného 
letoviska Igea Marina, len na skok od pro-
menády. Krásna pláž a príjemné prostredie, 
kam sa o rok budete chcieť vrátiť.
www.hotelmirella.net

tuh

tug
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POLOHA » hotel sa nachádza v zná-
mom stredisku Riccione • 100 m pláže • 
na hotelovej pláži Bagno Nettuno: stolný 
tenis, biliard, plážový volejbal, petang a 
navyše máte zabezpečené 2 voľné vstupy 
do bazéna na pláži • v okolí nájdete zá-
bavné parky i aquaparky 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • výťah • reštaurácia • bar • 
detský kútik • parkovanie v blízkosti hotela 
(za poplatok, rezervácia vopred) • plážový 
servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • trezor • TV • 
klimatizácia • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa so sprchovým kútom, WC) • 
balkón alebo terasa • wifi (zdarma) • mini 
chladnička (za poplatok, na vyžiadanie)

STRAVOVANIE » formou plnej penzie 
s nápojmi • raňajky formou bufetu • obe-
dy a večere servírované 2-chodové menu, 
zeleninový bufet, dezert alebo ovocie • 
počas jedál servírované nealkoholické ná-
poje, voda, biele a červené víno

VODNÝ PARK BEACH VILLAGE » pri 
zakúpení pobytu v hoteli Christian 
máte v cene zahrnutý neobmedzený 
vstup do akvaparku Beach Village, kde 
nájdete tobogany, šmykľavky, bazény, 
môžete si zacvičiť aquagym, zatan-
covať skupinové tance, príjemne re-
laxovať a vaše deti sa môžu zabaviť v 
miniklube alebo v škôlke. V areáli tiež 
nájdete zariadenie rýchleho občer-
stvenia 

WWW.BEACHVILLAGERICCIONE.IT

NÁŠ NÁZOR » iba pár krokov od 
mora, v krásnom prostredí prestížne-
ho strediska Riccione, leží ďalšia naša 
novinka - hotel Christian. Pre svojich 
klientov počas ich pobytu si v hoteli 
pripravili naozaj skvelý bonus, a to 
neobmedzený vstup do aquaparku 
Beach Village, ktorý ponúka rôzne 
vodné atrakcie ako aj dva vstupy 
do bazéna na hotelovej pláži Bagno 
Nettuno. Rozhodne by ste tiež mali 
navštíviť akvapark Aquafan (aquafan.
it), park s delfínmi a zvieratami Oltre-
mare (oltremare.org) alebo akvárium 
v Cattolice (acquariodicattolica.it).
Vezmite svoje ratolesti a zažite s nimi 
krásnu dovolenku plnú neopakova-
teľných zážitkov.  

www.hotelchristian.com

Cenník >341 

Christ ian SSSs

HOTEL

Riccione
od 384 €  | 2 dospelí + 1dieťa do 8 rokov od 768 €

tug



POLOHA » priamo pri krásnej piesoč-
natej pláži v malebnom meste Pesaro • 
len 10 min. pešo do živého historického 
centra • pešia plážová promenáda pred 
hotelom • okrem pláží, ocenených Mod-
rou vlajkou, je Pesaro známe množstvom 
cyklochodníkov a turistických trás • mô-
žete navštíviť pevnosť a tiež opevnené 
stredoveké mesto Urbino, hrad Grada-
ra, či vydať sa na vínnu cestu • v centre 
mesta nájdete Rossiniho dom • mesto 
počas leta usporadúva rôzne slávnosti a 
festivaly

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » v hoteli na vás čaká  
vstupná hala s recepciou a posedením • 
výťah • klimatizácia v spoločných priesto-
roch • reštaurácia • bar • parkovanie  (za 
poplatok v závislosti od kapacity) • wifi 
v spoločných priestoroch (zdarma)

UBYTOVANIE » 2- lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 
• TV • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa so sprchovým kútom, WC) • sušič na 
vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive  

ALL INCLUSIVE » raňajky formou 
bufetu • obedy a večere servírované 
(možnosť výberu z 2 druhov jedál) • 
bufetový výber: polievka, šaláty, de-
zerty • počas jedál: voda, ¼l bieleho 
alebo červeného vína alebo pohár 
piva • v čase 10:00 - 22:00 hod. v hote-
lovom bare neobmedzene: voda, bie-
le alebo červené víno, pivo, džúsy, čaj, 
káva s mliekom, kapučíno • plážový 
servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu) 

NÁŠ NÁZOR » pozývame vás do ho-
tela President´s, našej ďalšej tohto-
ročnej novinky. Ak máte radi aktívne 
využitý čas alebo len relax a leňoše-
nie pri mori, tak je pre vás pobyt v 
hoteli President´s to pravé. Práve v 
malebnom historickom meste Pesa-
ro, kde sa náš hotel nachádza, nájde-
te množstvo cyklistických trás, ktoré 
vedú aj naprieč regiónom Marche a 
máte tak možnosť spoznávať svoju 
dovolenkovú destináciu aj z pohľadu 
dvoch kolies. Ak túžite po sladkom 
relaxe, tak vás pozývame na pláž a 
pešiu promenádu, ktorá sa nachádza 
priamo pri hoteli. Hotel vďaka svojej 
polohe ponúka nespočetné možnos-
ti prechádzok.

www.hotelpresidentpesaro.com-
-italia.com

Cenník > 341

Pesaro

od 364 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 728 €

tug
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President 's SSSs

HOTEL
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POLOHA » hotel sa nachádza v mes-
te Pesaro, priamo na piesočnatej pláži s 
bohatými možnosťami vodných a plážo-
vých športov • len 15 min. chôdze do his-
torického centra s pevnosťou • Pesaro je 
počas leta veľmi živé a usporadúva rôzne 
slávnosti a festivaly 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » pri vstupe do hotela vás 
privíta vstupná hala s recepciou a pose-
dením • výťah • klimatizácia v spoločných 
priestoroch • reštaurácia • bar • moder-
ný bazén s ležadlami a slnečníkmi • wifi 
v spoločných priestoroch (zdarma) • par-
kovanie pri hoteli (za poplatok) • požičov-
ňa bicyklov (zdarma) • mini klub • teen 
klub • animácie  

UBYTOVANIE » veľmi pekne zaria-
dené, komfortné 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 

• minibar • trezor • TV • sušič na vlasy • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchovým kútom alebo vaňou, WC) • bal-
kón alebo terasa • wifi (zdarma)

STRAVOVANIE »  formou all inclusi-
ve light

ALL INCLUSIVE LIGHT» raňajky for-
mou bufetu • obedy a večere serví-
rované (možnosť výberu mäsitého /
rybieho / vegetariánskeho menu) • 
bufetový výber: šaláty, dezerty, ovo-
cie • počas jedál neobmedzene: voda, 
biele a červené víno, pivo, nealkoho-
lické nápoje • v hotelovom bare  07:00 
- 22:00 hod. neobmedzene: voda, ne-
alkoholické nápoje • plážový servis 
v cene (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu)

NÁŠ NÁZOR » pohodlie, komfort a 
skvelé all inclusive - predstavujeme 
vám inovatívny hotel postavený v 
modernom štýle podľa pravidiel 
ekologického budovania - Nautilus. 
Kvalitné služby, vynikajúca strava a 
najmä poloha hotela priamo pri pláži 
a plážovej promenáde sú zárukou 
skvelej dovolenky. Ďalšou výhodou 
je krásny bazén so záhradou, kde 
máte k dispozícii ležadlá a slneční-
ky. V hoteli sa taktiež nachádza mini 
klub, herňa, reštaurácia, bar, platené 
parkovisko. Príjemnou prechádzkou 
iba 15 minút od hotela sa nachádza 
historické centrum mesta. Doporu-
čujeme vám tiež spraviť si výlet do 
neďalekého Urbina, ktoré je súčasťou 
svetového dedičstva UNESCO. 
www.hotelnautiluspesaro.it

Cenník >342 

Nauti lus SSSSs

HOTEL

Pesaro
od 644 €  | 2 dospelí + 1dieťa do 12 rokov od 1607 €

tu



VALLETTA

Mellieha Bay

Comino

Gozo

Malta
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MA L TA

 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 náš mimoriadne obľúbený 
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. V Mel-
liehe nájdete stopy dávnej minulosti. 
Starobylá časť mesta – to je spleť krivo-
ľakých uličiek s obchodíkmi, miestnymi 
štýlovými reštauráciami a terasami.   

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.



Červená veža sv. Agáty | Il-Melieha
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Teplota vzduchu 24° 29° 31° 33° 29° 25°

Teplota vody 22° 23° 24° 25° 24° 22°

Do Valletty vás priláka viac ako 500 ročná história a autentická atmosféra. Dlhé uličky, 
pouliční remeselníci, pieskovcové stavby, či stopy významných osobností zapísa-
ných do bohatej histórie mesta. História Valletty sa začala písať v 16. storočí. Dovtedy 
bola hlavným mestom Mdina, ktorá už však pomaly nepostačovala týmto účelom. V 
tomto období sa na ostrove angažovali známi maltézski rytieri, ktorí chceli postaviť 
nové mesto v blízkosti mora, aby tam zároveň vytvorili veľký prístav, ktorý by uľahčil 
obchodovanie a prepravu na Maltu. Zaujímavosťou je, že mesto si stále uchováva 
svoj historický charakter, takže väčšina štvrtí pozostáva z pôvodných starobylých do-
mov. Hoci počtom obyvateľov je to mesto menšie, z pohľadu atraktívnosti a bohat-
stva na historické pamiatky je Valletta skutočným skvostom. Aj preto sa Valletta roku 
1980 stala súčasťou zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Valetta

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 » 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 • dedinka Pepka námorníka 
(atrakcia zvlášť pre deti) 2 km.

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 • bazén pre dospe-
lých • detské ihrisko • zábavné centrum 
pre deti • internetová kaviareň • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne (zdarma) • minimar-
ket • kadernícky salón • spa • nový vnú-

torný bazén • whirlpool • sauna • turecký 
kúpeľ • fitness • stolný tenis • volejbal • 
stráženie detí (za príplatok) • obchodík so 
suvenírmi • práčovňa a sušiareň (za po-
platok) • klientom sú k dispozícii motori-
zované aj nemotorizované vodné športy 
(potápanie, šnorchlovanie, jazdy na baná-
noch, vodné bicykle, skútre) • wifi je zdarma 
k dispozícii v izbách aj verejných priesto-
roch.

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek • klimati-
zácia • wifi na izbe zdarma • telefón • sat 
TV • sušič na vlasy • trezor • vlastné príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou a WC) • bal-
kón s príjemným posedením • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • minibar (za 
poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Seabank SSSSS

HOTEL

Cenník > 343

Mellieha Bay 

od 702€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.503€
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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-
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

tyh



MADRID

Barcelona
Calafell

Santa Susanna

48
ŠPANIELSKO

Costa del Maresme patrí medzi obľúbe-
né dovolenkové miesta milovníkov čisté-
ho mora, krásnych piesočnatých pláží a 
rušného nočného života. Je tiež charak-
teristické čarovnými zátokami uprostred 
strmých skalnatých zrázov a píniových 
hájov. V tejto časti Španielska je veľmi vy-
hľadávané letovisko Santa Susanna. Táto 
pôvodná rybárska dedinka na území knie-
žatstva Montpalau bola pomenovaná 
podľa uctievanej patrónky - svätej Susan-
ny.  V súčasnosti je to prímorské stredisko 

známe svojimi krásnymi piesočnatými 
plážami, zelenými parkami a pobrežnou 
promenádou, na ktorej nájdete množstvo 
obchodov, reštaurácií, barov, zábavných 
podnikov a diskoték. Každý týždeň sa na 
pobrežnej promenáde konajú miestne 
trhy. Príjemná letná atmosféra tohto mies-
ta  však svojich návštevníkov nepozýva iba 
na slnenie sa na pláži a kúpanie v tyrkyso-
vom mori. Príležitostí vychutnávania si kul-
túrneho a športového vyžitia je tu naozaj 
veľa. Treba sa iba presvedčiť. 

Costa del Maresme

Španielsko je turistický klenot láka-
júci krásnymi prírodnými scenériami 
a výnimočnou stredomorskou at-
mosférou. Krajina ležiaca na pobreží 
Stredozemného mora a jedna z naj-
obľúbenejších turistických destinácií. 
Krajina bohatej histórie, nádherných 
pláží, krásnych žien, Realu Madrid 
a FC Barcelona. Je to časť sveta, kto-
rá môže svojim návštevníkom po-
núknuť naozaj všetko, a to aj 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 je 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 ju 

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

a využiť pohostinnosť najžiadanejších častí východného 
pobrežia, 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 vystihu-
je krásu oblasti s jej prekrásnymi, niekoľko 
kilometrov dlhými plážami, tyrkysovomod-
rým morom a obľúbenými letoviskami, 
akým je nepochybne i stredisko Calafell. 
Toto čarovné mestečko v sebe spája bohat-
stvo svojej histórie s piesočnatými plážami, 
hotelmi, zábavnými podnikmi a moderný-
mi atrakciami.  Takže je ideálnym miestom 
najmä pre tých, ktorí túžia svoj voľný čas na 
pláži skombinovať s objavovaním okolitých 

krás Costy Dorady. Stredisko patrí k tým ruš-
nejším. Na svoje si teda istotne prídu aktívni 
dovolenkári a milovníci nočného života a 
letnej zábavy. Promenáda, ťahajúca sa me-
dzi tunajšími hotelmi a plážou, ožíva hlav-
ne večer. Nachádza sa popri nej množstvo 
reštaurácií, kaviarní, barov či diskoték, ktoré 
hýria typickou španielskou pohostinnosťou 
a dobrou náladou. Calafell sa však v nepo-
slednom rade môže pochváliť i 5 km dlhou 
plážou pokrytou zlatistým pieskom ocene-
nou Modrou vlajkou za čistotu mora.

Costa Dorada

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

NÁŠ NÁZOR » príjemný a veľmi 
obľúbený hotel Miramar Calafell 
môže byť na svoju polohu právom 
hrdý. Nachádza sa totiž v centre tu-
ristickej zóny letoviska Calafell, pri 
promenáde lemovanej nespočet-
nými obchodíkmi, reštauráciami, 
kaviarňami či zábavnými podnikmi 
a zároveň v bezprostrednej blíz-
kosti prekrásnej, dlhej piesočnatej 
pláže. Tento útulný hotel ponúka 
prežiť príjemné dovolenkové chví-
le k plnej spokojnosti aj náročnej-
ším klientom, či už je to vďaka jeho 
polohe, zrekonštruovaným spo-
ločenským priestorom, vkusným 
izbám alebo vynikajúcej kuchyni.  

www.hotelmiramarcalafell.com

POLOHA » priamo na krásnej, pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným aj pre malé deti a 
menej zdatných plavcov • pláž od hote-
la oddeľuje len atraktívna pobrežná pro-
menáda lemovaná palmami, tiahnúca sa 
pozdĺž celým letoviskom • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) • v centre 
letoviska Calafell • v blízkosti hotela sa na-
chádzajú bary, zábavné podniky, reštau-
rácie, kaviarne a obchodíky so suvenírmi 
• v okolí nákupné možnosti • 60 km od 
hlavného mesta Katalánska - Barcelony 
a letiska

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » moderná hotelová lob-
by s recepciou • zmenáreň • reštaurácia 
s výhľadom na pláž a more • à la carte 
reštaurácia s vonkajšou terasou a výhľa-
dom na pláž a more (za poplatok) • all in-

clusive snack bar s priestrannou terasou 
s posedením • hotelový beach bar s pre-
krásnym výhľadom na more (za poplatok) 
• bazén s terasou na slnenie s ležadlami • 
wifi pripojenie na internet v spoločných 
priestoroch (zdarma) • hotelový animač-
ný program (v hotelovom režime) • širo-
ká ponuka vodných športov a atrakcií 
na pláži (za poplatok) • v stredisku Calafell 
možnosť bohatého športového a kultúr-
neho vyžitia

UBYTOVANIE » zrekonštruované a 
moderne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej, resp.  dvoch príste-
liek • klimatizácia • telefón • SAT TV • trezor 
na vyžiadanie (za poplatok)• chladnička 
na vyžiadanie (k dispozícii za poplatok)  • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WCa sušičom na vlasy) • bal-
kón alebo terasa s posedením

Miramar Calafel l SSSS

HOTEL

Cenník > 344

Calafell

od 348€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 845 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou chutných švédskych 
stolov •  počas obedov a večerí ser-
vírované víno, čapované pivo, soft 
drinky, minerálna voda • počas dňa 
k dispozícii v hotelovom snack bare 
vybrané lokálne alkoholické nápoje 
(čapované pivo, gin, vodka, whisky, 
brandy, vermut) a nealkoholické ná-
poje (minerálna voda, soft drinky), vy-
brané miešané nápoje, sangría • káva 
a čaj • v hotelom vyhradených hodi-
nách servírované rôzne snacky, napr. 
hamburger, hotdog, pizza, hranolky 
•  koláčiky • zmrzlina • športové a zá-
bavné animácie počas dňa a večerné 
programy v režime hotela

tzg
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Š P A N I E L S K O

NÁŠ NÁZOR » teplé stredomorské 
podnebie, rodinný hotel kúsok 
od centra letoviska 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 piesočna-
tej pláže ponúkajúcej rôzne dovo-
lenkové vyžitie. Kým z atraktívneho 
a nápaditého plážového detského 
klubu bude znieť smiech, vy si mô-
žete pri blankytnom mori nerušene 
vychutnávať horúce slnečné lúče 
alebo si vyskúšať windsurfing či ka-
jaky. Pri hoteli tiež nájdete úžasnú 
časť Mercury Village s reštauráciou, 
cukrárňou 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 recepciou 
a posedením • vonkajší bazén s terasou s 
ležadlami a slnečníkmi • detský kútik s ani-
mačným programom • panoramatický vý-
ťah • hlavná reštaurácia • kaviareň s barom 
• bar pri bazéne • shows a živé vystúpenia 
(vo vybraných dňoch) • fitness • wifi v spo-
ločných priestoroch hotela • TV miestnosť 
• herňa • biliard • boccia • časť Mercury Vil-
lage s obchodíkmi, reštauráciou, ihriskom, 
cukrárňou a terasou • Mini-Beach Club 
na pláži ponúkajúci atrakcie pre deti od 4 
do 12 rokov (v mesiacoch júl/august, za po-
platok) • turistický vláčik (zastávka pred ho-
telom) • miestne trhy

UBYTOVANIE » vkusné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek • kli-
matizácia • SAT LCD  TV • telefón • trezor 
(za poplatok) • chladnička  (na vyžiadanie) 

Mercury SSSS

HOTEL

od 403 € | 2 dospelí + 1dieťa do 13 rokov od 1079 €

Cenník > 344

Santa Susanna
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• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchou, WC a sušičom na vlasy) • bal-
kón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou chutných švédskych 
stolov vrátane vybraných lokálnych 
nápojov • vybrané miestne alkoholic-
ké nápoje (napr. sangría, víno, sekt, 
rôzne destiláty) a nealkoholické ná-
poje (voda, soft drinky, džúsy), káva 
podávané počas dňa v hotelom vy-
hradených hodinách • občerstvenie 
a snacky podávané v predpoludňaj-
ších hodinách i popoludní • zmrzlina 
v popoludňajších hodinách • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne • animačný 
program pre deti i dospelých v hotelo-
vom režime

tu



PALMA DE MALLORCA

S'Illot
Sa Coma
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MA LO R K A

 rozloha 3 640 km2

 počet obyvateľov 790 000

 hlavné mesto Palma 
  de Mallorca

 mena euro

Tým, ktorí si letnú dovolenku nevedia 
predstaviť bez pláže s jemným svetlým 
pieskom, dávame do pozornosti skutoč-
nú lahôdku našej tohtoročnej ponuky  - 
letovisko S´Illot na východnom pobreží 
ostrova Malorka. Toto pokojné letovisko 
je vhodné najmä pre rodiny s deťmi, ale 
tiež pre páry, ktoré tu zažijú ideálnu do-
volenku v podobe relaxu, dobrodružstva 
i zábavy. Hotel Peymar leží priamo pri 
pláži lemovanej promenádou s obcho-
díkmi, čarovnými kaviarňami a reštau-
ráciami s výhľadom na more. V tesnom 
susedstve S´Illotu sa nachádza letovis-

ko Sa Coma s rovnomennou, nádhernou 
plážou. Tu si môžete do sýtosti vychut-
nať ruch strediska, alebo si deň spríjem-
niť prechádzkou. Na miestnych plážach 
si rovnako môžete vychutnať vodné 
športy. Pri pol- či jednodňových výletoch 
vám určite odporúčame navštíviť zátoku 
Cala Morlanda vzdialenú len 10 minút 
pešo od hotela alebo nezabudnuteľný 
výlet do Dračích jaskýň. Pre deti bude 
istotne dobrodružstovm Safari ZOO. No 
a vďačným objektom pre váš fotoaparát 
bude tiež rybársky prístav Cala Bona a 
malebná pláž Costa de los Pinos. 

S'Illot a Sa Coma

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. 



55

vi
ac

 in
fo

rm
ác

ií 
o

 M
al

o
rk

e 
n

áj
d

et
e 

n
a 

n
aš

o
m

 w
eb

e 
» 

w
w

w
.k

o
al

a.
sk

/m
al

o
rk

a

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 2020 opätovne prinášame do ponuky už v minulosti obľúbené letovisko S´Illot na 
východnom pobreží s hotelom Peymar v blízkosti krásnej a obľúbenej pláže Sa Coma. Ponuka je 

vhodná pre klientov všetkých vekových kategórií a tiež tých, ktorí preferujú služby all inclusive 
a polohu hotela priamo v stredisku, ale na pokojnom mieste. Prajeme vám krásne zážitky z leta 

2020!

 V VI VII VIII IX X 

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

Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Hlavné mesto ostrova je zmesou svetiel, 
ktoré môžu smelo konkurovať akémukoľ-
vek európskemu mestu. Dnes má približ-
ne 300 000 obyvateľov, čo predstavuje 
asi polovicu obyvateľov ostrova. Historic-
ké jadro Palmy sa zachovalo a vyznačuje 
sa mnohými stavebnými slohmi a kultúr-
nymi vplyvmi. Stará časť mesta je spleťou 
bulvárov, vydláždených uličiek, čulého 
nočného života a skvelých butikov. Cen-
tru suverénne dominuje katedrála La 
Seu, v preklade Katedrála svetla. Na jej 
mieste v časoch islamskej nadvlády stála 
mešita. Práce na tomto skvoste kresťan-

skej architektúry boli začaté v roku 1230. 
Na začiatku 20. storočia bol jej interiér 
zrenovovaný v modernistickom slohu 
pod vedením oslavovaného Antoni Gau-
dího. Návštevou hlavného mesta a jeho 
prehliadky odporúčame stráviť aspoň je-
den deň. Pretože okrem historických pa-
miatok môžete spoznať i súčasnejšiu tvár 
Palmy s typickými "bodegami" a "tapas" 
barmi, ktoré ožívajú najmä vo večerných 
hodinách. Najrušnejší nočný život je v 
starej štvrti, kde nájdete skutočne všetko 
- od nablýskaných módnych barov až po 
tie tradičné.   

Palma 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 recepciou 
• reštaurácia s pestrým výberom chutných 
jedál  • bar • internet (za poplatok) • výťah 

• bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • posedenie na slnečnej terase 
s výhľadom na blízku pláž a more • ho-
tel sa rozprestiera priamo pri piesočnatej 
pláži s veľmi jemným svetlým pieskom a 
pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) • v pe-
šej dostupnosti sa nachádza krásna pláž 
susedného letoviska Sa Coma • surfing, 
potápanie (za poplatok) • v stredisku je 
možný prenájom bicyklov a ďalšie mož-
nosti spoločenského či športového vyžitia 
pre deti i dospelých • pestrá ponuka fakul-
tatívnych výletov a exkurzií, počas ktorých 
máte príležitosť spoznať prírodné i kultúr-
ne krásy a zaujímavosti ostrova

UBYTOVANIE » štandardne, ale vkusne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
prístelky • možnosť izby s priamym či boč-
ným výhľadom na more (za príplatok) • kli-
matizácia • trezor (za poplatok) • telefón • 

Peymar SSSs

HOTEL

Cenník > 345

S´Illot

od 360 € | 2 dospelí + dieťa do 13 r. od 819 €

Peymar
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vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom vlasov) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou  chutných  švédskych 
stolov vrátane vybraných lokálnych 
nápojov • miestne nealkoholické a al-
koholické nápoje podávané v hotelo-
vom bare vo vyhradenom čase, a to 
od 10:00 hod. do 23:30 hod. (voda, 
nealkoholické nápoje, víno, pivo, 
káva, rôzne destiláty) • ľahké občer-
stvenie, snacky, koláčiky a zmrzlina 
vo vyhradených, hotelom určených 
popoludňajších hodinách, a to od 
15:00 hod. do 17:00 hod. • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne

 

tyg



SOFIA Burgas

Primorsko

Slnečné pobrežie Sveti Vlas
Elenite

Varna

Pomorie
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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.

Toto najväčšie a najobľúbenejšie letovis-
ko určite splní vaše predstavy o ideál-
nej dovolenke plnej komfortu, chutného 
jedla a zábavy. Krásna, niekoľko kilo-
metrov dlhá piesočnatá pláž lemovaná 
hotelmi a pieskovými dunami sa rozpre-
stiera v zálive medzi strediskami Nesebar 
a Sveti Vlas. Vďaka unikátnym prírod-
ným podmienkam je Slnečné pobrežie 
držiteľom ocenenia “Modrá vlajka EÚ“ 
za čistotu mora, pláže i prírodného pro-
stredia. Na Slnečnom pobreží si môžete 

Slnečné 
pobrežie Elenite

vybrať z pestrej palety vodných športov, 
či iných rôznych atrakcií. Okrem krásnych 
pláží tu však nájdete aj veľa reštaurácií 
a barov ponúkajúcich domáce i medzi-
národné špeciality a osviežujúce nápoje, 
obchodíky so suvenírmi a samozrej-
me rušné a moderné hlavné centrum s 
množstvom klubov, ktoré ocenia všetci 
tí, ktorí sa radi zabávajú. Malých dovolen-
károv potešia najmä nafukovacie hrady, 
aquaparky, alebo turistický vláčik premá-
vajúci po stredisku. 
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Sme cestovná kancelária so stabilným a silným 
bulharským partnerom, ktorému vďačíme za to, že vám  

môžeme ponúknuť najvychytenejšie a dobre známe 
letoviská - živé Slnečné pobrežie s nekonečnými 

možnosťami zábavy, ale tiež pokojnejšie strediská ako 
Sveti Vlas, Elenite, Pomorie, či Slovákmi a Čechmi veľmi 

obľúbené Primorsko, ležiace v objatí dvoch pláží, ktoré sa 
nám po minuloročných sezónach osvedčili.

Môžete si vybrať zo širokej ponuky hotelov, ktorých 
kvalitnému ubytovaniu konkurujú nielen široké 

piesočnaté pláže farby zlata ponúkajúce bohaté športové 
vyžitie, ale aj 4 km dlhá promenáda Slnečného pobrežia, 

dýchajúca živou atmosférou pravého dovolenkového 
letoviska a tiež neďaleké unikátne historické mestečko 

Nesebar s prístavom pre rybárske a výletné lode.

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

a dĺžky pobytu. Naša cestovná kancelária je opäť 
pripravená 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°

Nesebar - Mlyn | Nesebar

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.                         

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 mes-
ta Burgas. Primorsko lemujú dve piesoč-
naté pláže - Severná a Južná. Stredisko je 
obľúbeným 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, prípadne vydať sa 
na nákupy do Burgasu. 

Sveti Vlas Pomorie Primorsko
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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 svojím 
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 prímorské-
ho balneologického mestečka Pomo-
rie, ktoré je preslávené krásnymi plážami 
s liečivým pieskom • 20 km od rušného 
strediska Slnečné pobrežie prekypujú-
ceho obchodíkmi, reštauráciami, barmi, 
diskotékami a množstvom dovolenko-
vých atrakcií pre malých aj veľkých • cca 
15 km od letiska v Burgase • ústi priamo 
na zlatistú piesočnatú pláž s pozvoľným 
vstupom do mora vhodnú pre deti i ne-
plavcov (ležadlá a slnečníky  zdarma). 

OFIC. TRIEDA » **** / *****

VYBAVENIE » vstupné haly s recep-
ciou • zmenáreň • 4 hlavné reštaurácie • 
10 koktail barov a kaviarní • 4 a´la carte 
reštaurácie (talianska, francúzska, ázijská, 
rybia) • 4 vonkajšie bazény s oddelenou 
časťou pre deti a s kĺzačkami (slnečníky 
a ležadlá pri bazénoch zdarma) • vnútorný 

bazén • detský vnútorný bazén s kĺzač-
kou • jacuzzi • detský klub • detské ihrisko 
• bowling • biliard • stolný tenis (zdarma) 
• novovybudovaný aquapark (za popla-
tok) • fitnes • spa a wellness centrum • 
solárium • salón krásy (kaderníctvo, ma-
nikúra, pedikúra, kozmetika) • lekár • men-
šie obchodné centrum • podzemná garáž 
(za poplatok)

UBYTOVANIE » rezort tvorí 6 hotelov: 
luxusné 5* časti pomenované podľa pís-
men gréckej abecedy: Alpha, Beta, Sig-
ma, Delta, Eta a susedná 4* časť - hotel 
Sunset Family • elegantne a komfortne 
zariadené 2 - lôžkové apartmány pozo-
stávajúce zo spálne a obývačky s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
apartmány sú zariadené: kuchynským 
kútom so základným vybavením - sporák, 
chladnička s mrazničkou, mikrovlnná rúra 
(za poplatok) • jedálenský stôl so stolič-

Sunset Beach SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 365

Pomorie

od 384 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 768 €

Sunset 
Family

Aquapark Sunset
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kami • 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

ULTRA ALL INCLUSIVE » 24 hodi-
nový all inclusive • raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere podávané for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • špeciality 
miestnej i medzinárodnej kuchyne • 
ľahšie polnočné občerstvenie • počas 
dňa sú podávané rôzne miestne alko-
holické, nealkoholické a teplé nápoje 
• sladké koláčiky a zmrzlina • plážové 
osušky, ležadlá s podložkami a slneč-
níky pri bazénoch • detský klub • stol-
ný tenis •  slnečníky a ležadlá na pláži 
zdarma • občerstvenie v plážovom 
bare Sunset Beach

tug
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » i tento rok vám ponúka-
me hotel Royal Park, ktorý je súčasťou  
rozsiahleho a unikátneho hotelového 
komplexu nachádzajúceho sa priamo 
na širokej piesočnatej pláži, v pokojnej 
zátoke strediska Elenite. Jeho originálna 
architektúra a vkusne upravený areál dá-
vajú tomuto miestu nádych jedinečnos-
ti. Už samotný názov hotela Royal Park 
ho predurčuje k tomu, že sa budete cítiť 
ako králi. Hotel ponúka vonkajší bazén, 
hlavnú reštauráciu s množstvom chut-
ných jedál, lobby bar a bar pri bazéne. 
Naši hostia môžu navštíviť tri tematické 
reštaurácie, plážový bar, nočný klub, 
vodný park, SPA centrum s relaxačnými 
procedúrami, minigolf, tenisový kurt a 
mnoho ďalších služieb bez toho, aby 
museli opustiť územie komplexu. 

www.victoriagroup.bg

POLOHA » v tichšej časti letoviska Ele-
nite • v blízkosti hlavnej brány sa nachá-
dza menšia nákupná zóna - suveníry, 
oblečenie • 10 km od rušného strediska 
Slnečné pobrežie, ľahko dostupné miest-
nou MHD • priamo pri zlatistej pieskovej 
pláži so slnečníkmi a ležadlami (zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • reštaurácia • lobby bar • pool bar 
• bazén (slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma) • v areáli Royal Club Victoria je 
k dispozícii všetkým klientom: bar na plá-
ži (za poplatok) • tenisové kurty • minigolf 
• aquapark Atlantida • menšia nákupná 
zóna • 3 à la carte reštaurácie (nutná re-
zervácia) • kaviareň • nočný klub • wifi • 
detské ihrisko • bowling centrum • spa 
centrum • lekár • parkovanie pri hoteli (za 
poplatok)

UBYTOVANIE » hotel je súčasťou 
komplexu Royal Club Victoria • moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizá-
cia • SAT TV • telefón • chladnička • trezor 
(za poplatok) • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou 
a WC) • sušič na vlasy • balkón s posede-
ním

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 troch 
a´la carte reštauráciách (bulharská, 
talianska, stredomorská) • počas dňa 
podávané vybrané miestne alkoho-
lické nápoje (brandy, koňak, vodka, 
likéry, víno, pivo), nealkoholické ná-

Cenník > 365

Royal  Park SSSSS

HOTEL

Elenite

od 286€ | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 572 €



ko
ala.sk

63

poje a teplé nápoje • počas dňa hot 
dog a koláčiky • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zdarma • neob-
medzený vstup do aquaparku Atlan-
tida • hotelové 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. Rôz-
ne 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 zamest-
ná hrami či športovými disciplínami.

tih
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » jedným z vyhľadáva-
ných hotelov komplexu Royal Club 
Victoria je i hotel Atrium, ktorý každo-
ročne láka klientov svojou unikátnou 
polohou priamo na zlatistej pláži a 
tiež architektúrou s nádychom luxusu. 
Výhľad na záliv Čierneho mora navo-
dzuje tú správnu pohodu a dovolen-
kovú atmosféru. Celý areál obklopujú 
nádherne udržiavané záhrady s exo-
tickými palmami a kvetmi. Unikátom 
je i vodný park Atlantida s rôznymi 
kĺzačkami, ktorý je súčasťou komple-
xu. Večer si môžete vybrať z viacerých 
možností ako stráviť príjemné chvíle 
- zájdite do niektorej z reštaurácií, do 
baru alebo nočného klubu a vyskúšaj-
te typické bulharské jedlá a nápoje. 

www.victoriagroup.bg

POLOHA » v pokojnejšom letovisku 
Elenite • cca 10 km od rušného stredis-
ka Slnečné pobrežie (pravidelné spoje-
nie autobusom) • 15 km od historického 
Nesebaru • priamo pri piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a s posedením • reštaurácia • lobby 
bar • bazén (slnečníky a ležadlá pri bazé-
ne zdarma) • v areáli Royal Club Victo-
ria je k dispozícii všetkým klientom: bar 
priamo na pláži (za poplatok) • tenisové 
kurty • minigolf • aquapark • menšie ná-
kupné centrum • 3 a´la carte reštaurá-
cie (nutná rezervácia) • kaviareň • nočný 
klub • wifi pripojenie • detské ihrisko • 
škola surfovania • bowling centrum • 
wellness a spa centrum 

 

UBYTOVANIE » hotel je súčasťou uni-
kátneho hotelového komplexu, nachá-
dzajúci sa priamo pri pláži • moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • klima-
tizácia • SAT TV • telefón • chladnička • 
trezor (za poplatok) • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s po-
sedením

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 troch 
a´la carte reštauráciách (bulharská, 
talianska, stredomorská) • počas dňa 
podávané vybrané miestne alkoho-
lické nápoje (brandy, koňak, vod-

Cenník > 365

Atr ium Beach SSSSs

HOTEL

Elenite

od 286 € | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 572 €
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ka, likéry, víno, pivo), nealkoholické 
nápoje a teplé nápoje • počas dňa 
hot dog a koláčiky • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne a na pláži zdarma • 
neobmedzený vstup do aquaparku 
Atlantida • hotelové animácie • det-
ský klub

KLUBOVÁ DOVOLENKA » neopako-
vateľné chvíle plné oddychu vám počas 
prázdninových mesiacov ( júl a august) 
spríjemní hotelový animačný tím, kto-
rého súčasťou je aj slovensky hovoriaci 
animátor. Zapojiť sa môžete do rozlič-
ných súťaží, či hier a zabavíte sa so svoj-
imi novými kamarátmi. Denné i večerné 
aktivity jedinečným spôsobom oboha-
tia vaše dovolenkové dni smiechom a 
dobrou zábavou. 

tih
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR »už tradične stálicou v 
našej bohatej ponuke ostáva rodinne 
zameraný 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 vy-
hľadávaného obľúbeného strediska 
Slnečné pobrežie, prekypujúceho ruš-
ným životom v lákavých reštauráciách, 
nočných kluboch a s bohatým výbe-
rom typických bulharských suvenírov • 
cca 200 m od zlatistej piesočnatej plá-
že so slnečníkmi a ležadlami (za popla-
tok) • pozvoľný vstup do mora  vhodný 
pre rodiny s deťmi i menej zdatných 
plavcov • neďaleko od rušného centra 
s nespočetným množstvom dovolenko-
vých atrakcií • v bezprostrednej blízkosti 
vyhľadávaného historického mestečka 
Nesebar, kde sa môžete nechať unášať 
jeho čarovnou atmosférou 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná 
hala s recepciou a príjemným pose-

dením • hlavná hotelová reštaurácia s 
terasou • lobby bar so satelitnou TV • 
wifi pripojenie • koktail bar • dva ba-
zény s oddelenou detskou časťou (le-
žadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma) 
• pirátsky miniaquapark s vodným hra-
dom a rôznymi kĺzačkami pre deti • in-
ternetový kútik • kaderníctvo • lekár • 
obchody • zmenáreň • fitness centrum 
• parkovisko (za poplatok) • vodné špor-
ty na pláži i v rámci letoviska: parasai-
ling, paragliding, vodné bicykle, vodné 
lyže, motorové člny, windsurfing, jazda 
na vodnom banáne, rogalo, tobogany 
• tenisové kurty, volejbalové, futbalové 
ihriská, minigolf a ďalšie športové aktivi-
ty pre dospelých i pre deti

UBYTOVANIE » kompletne zrekon-
štruované, moderne a vkusne zariade-
né 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 

Kotva SSSSs

HOTEL

Cenník > 363

Slnečné pobrežie

od 215 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 430 €
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alebo dvoch prísteliek • rodinné izby 
s dvomi klasickými lôžkami a až s tro-
mi prístelkami • klimatizácia • telefón • 
TV • chladnička • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC) 
• rýchlovarná kanvica • sušič na vlasy • 
balkón s posedením 

STRAVOVANIE » raňajky podáva-
né formou švédskych stolov, možnosť 
priplatiť si all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere 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
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR »  V letovisku Slnečné 
pobrežie priamo na slnkom zalia-
tej piesočnatej pláži sa rozprestiera 
štýlový 5* hotel Imperial Palace, ktorý 
ponúka svojim návštevníkom okrem 
komfortného ubytovania aj bohatý all 
inclusive program.  Už svojím honos-
ným vstupom vám napovie, že sa jed-
ná o to správne miesto pre trávenie 
skvelej letnej dovolenky s nádychom 
štýlovosti. Na širokú pláž pred hote-
lom sa dostanete cez okrasný most 
vedúci ponad komplex kaskádovitých 
bazénov. Hotel s priateľskou atmo-
sférou a profesionálnymi službami 
nesklame ani náročných klientov.  Sa-
mozrejmosťou je  kvalitne zariadené 
SPA a wellness centrum ponúkajúce 
relax pre telo aj dušu. 

www.victoriagroup.bg

POLOHA » priamo pri širokej pláži s 
jemným zlatistým pieskom a pozvoľ-
ným vstupom do mora (slnečníky a le-
žadlá za poplatok) • v severnej časti 
vychýreného letoviska - Slnečné pobre-
žie, prekypujúceho rušným životom • 
v blízkosti lákavých reštaurácií, nočných 
klubov a možnosťou nákupov typických 
bulharských suvenírov • na pláži sa na-
chádzajú i vyhradené neplatené úseky 
bez ležadiel a slnečníkov • pláž je vhod-
ná aj pre deti a neplavcov • od hotela 
vedie promenáda plná obchodíkov a 
zábavných atrakcií až priamo do centra 
letoviska • približne 7 km od historic-
kého mestečka Nesebar, kde si môžete 
sadnúť do príjemnej reštaurácie, či vi-
dieť typickú bulharskú kultúru a spôsob 
života v klasických, starých drevených 
domoch • dostupné je miestnymi auto-
busmi alebo vláčikom

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » priestranná vstupná 
hala s recepciou a príjemným posede-
ním • 3 hotelové reštaurácie (Hollywo-
od, Gondola, Victoria) • lobby bar Safari 
• pool bar Palma • Irish bar • Mezzanine 
bar • vonkajší bazénový komplex s od-
delenými detskými časťami • detské ih-
risko • kvalitne vybavené wellness a SPA 
centrum (za poplatok) • vnútorný bazén 
• jacuzzi • kaderníctvo • kozmetický sa-
lón • sauna • fitness • wifi na recepcii 
zdarma •  obchodíky • lekár • zmenáreň • 
parkovisko (za poplatok)  

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • klimatizácia • telefón • sate-
litná TV • chladnička • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou a 
WC) • sušič na vlasy • trezor (za poplatok) 

Cenník > 365

Slnečné pobrežie

od 306€ | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 612€

Imperial  Palace SSSSS

HOTEL
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• balkón alebo terasa s posedením • wifi 
(zdarma) • trezor (zdarma) • izby s výhľa-
dom na more za príplatok

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere sú podávané formou boha-
tých a lahodných švédskych stolov 
vrátane nápojov a veľkého výbe-
ru chutných dezertov • ľahšie ob-
čerstvenie podávané počas dňa  • 
zmrzlina • káva, čaj, sladké koláči-
ky • počas celého dňa podávané lo-
kálne nealkoholické aj alkoholické 
nápoje a miešané drinky podľa po-
nuky hotela • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne • 1x za pobyt večera v a´ la 
carte reštaurácii La Gondola (nutná 
rezervácia vopred) • wifi pripojenie 
• trezor

tih
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B U L H A R S K O

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. Možností, 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 svojím 
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, ktoré je zapísané na zozna-
me UNESCO • pravidelné autobusové 
spojenie medzi letoviskom Slnečné po-
brežie a aj mestečkom Nesebar • v blíz-
kosti hotela je plážová promenáda plná 
obchodíkov, reštaurácií 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 hotelové 
reštaurácie • lobby bar • Irish bar • Mystic 
club (s hudbou profesionálnych DJ) • pool 

bar • dva vonkajšie bazény s oddelený-
mi detskými časťami (slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch zdarma) • menší vnútorný 
bazén • unikátne SPA centrum s pes-
trou ponukou masáží a rôznych wellness 
procedúr (za poplatok) • detské ihrisko 
• internet klub • wifi • 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 dvojlôžkové 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

Cenník > 362

Slnečné pobrežie

od 189 € | 2 dospelí + 2 deti zdarm
a od 378 €

Chaika Beach Resort SSSS

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

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
a širokého výberu dezertov • ľahšie 
občerstvenie podávané počas dňa - 
zmrzlina, káva, čaj, zákusky a sladké 
koláčiky • hotelové bary  ponúkajú 
počas dňa lokálne alkoholické nápo-
je (brandy, koňak, vodku, rôzne likéry, 
biele a červené víno, pivo) a nealkoho-
lické nápoje • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch • 1x za pobyt večera v a´la 
carte reštaurácii (nutná rezervácia) • 
zdarma jeden voľný vstup do aqua-
parku Atlantida v hotelovom kom-
plexe Royal Club Victoria s toboganmi 
a šmykľavkami

Chaika Beach

Chaika Arcadia
Chaika Metropol

vstup zdarma

tih
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » hotel s vynikajúcimi 
all inclusive službami je už 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 svojím 
kvalitným ubytovaním a moderným 
vybavením izieb a v neposlednom 
rade i skvelým servisom. Hotelový areál 
dýcha zeleňou, ktorá izoluje dovolen-
károv od hluku a poskytuje tak intimitu 
pri relaxácií pri bazéne i okolo neho.

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 • fitness • 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 > 364

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

tig
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NÁŠ NÁZOR » príjemný hotel Sea 
Breeze je tým pravým dovolenkovým 
miestom, ktoré ponúka kombináciu 
zaslúženého oddychu na dlhej a širokej 
piesočnetej pláži a zároveň nekončia-
cu zábavu v blízkom centre Slneč-
ného pobrežia. Nájdete tu všetko 
potrebné pre strávenie aktívnej letnej 
prímorskej dovolenky. Na výber máte 
množstvo nočných klubov, diskoték, 
kolotočov a atrakcií pre deti i dospe-
lých, ktoré vám toto úžasné letovisko 
ponúka. Ak túžite po romantickej 
prechádzke popri pláži, tak práve pro-
menáda vedúca pred hotelom vám 
ju zaručí. Príjemný relax vám ponúkne 
hotelový bazén s terasou na slnenie, 
kde nachytáte tú správnu letnú farbu.

www.seabreeze.bg

POLOHA » hotel sa nachádza priamo 
na pláži, od ktorej ho delí len pešia pro-
menáda, ktorá ponúka výhľad na celú 
zátoku tiahnucu sa od starobylého Ne-
sebaru až po letovisko Elenite • leží 300 
metrov od centra letoviska Slnečné po-
brežie, kde nájdete množstvo obcho-
dov, butikov, domácich obchodníkov so 
suvenírmi, rôzne reštaurácie ponúkajú-
ce nielen miestnu ale aj medzinárodnú 
kuchyňubary • trhy • medzinárodné letis-
ko Burgas je vzdialené len čosi vyše pol 
hodiny jazdy • starobylé mestečko Ne-
sebar 7 km - je zapísané do kultúrneho 
dedičstva UNESCO a je spojené pravidel-
nou autobusovou linkou

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » pri vstupe do hotela vás 
privíta moderná priestranná hala s re-

cepciou a posedením • zmenáreň • trezor 
(za poplatok) • reštaurácia s výhľadom 
na more • denný bar na terase • wifi v ho-
telovej lobby (zdarma) • bazén s oddele-
nou časťou pre deti • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • nákupná pasáž so 
suvenírmi • kadernícky a kozmetický sa-
lón • relaxačno – kúpeľné centrum • fit-
ness • parkovisko (za poplatok)

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

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

Cenník > 362

Sea Breeze SSSs

HOTEL

Slnečné pobrežie

od 143 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 286 €

tug
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POLOHA » 300 metrov od centra leto-
viska, v severnej časti Slnečného pobre-
žia • v okolí sa nachádzajú obchodíky • 
zábavné atrakcie • kolotoče • aquapark • 
bary • nočné kluby • hotel sa nachádza 
cca 250 m od pláže, kde si za poplatok 
môžete prenajať ležadlá a slnečníky • po-
nuka vodných motorizovaných i nemoto-
rizovaných 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

NÁŠ NÁZOR » po úspešnej minu-
loročnej sezóne je našimi klientami 
overenou kapacitou jednoznačne 
hotel Perla. Zaujme vás svojou archi-
tektonickou štýlovou stavbou, v areáli 
ktorej nájdete do zelene zasadený 
priestranný bazén s príjemným oko-
lím, ponúkajúcim dostatočný priestor 
na pravý relax. Spríjemniť voľné chvíle 
si môžete aj prechádzkami po Slneč-
nom pobreží, s rušnými dynamickými 
uličkami i romantickými zákutiami. Prí-
padne sa dá stráviť čas v neďalekom 
starobylom mestečku Nesebar, ktoré 
je na zozname kultúrnych pamiatok 
UNESCO a to vďaka svojej zachovalej 
a starobylej architektúre, ktorá dokáže 
osloviť každého návštevníka.

www.ehotels-bg.com

Cenník > 364

Slnečné pobrežie
od 273 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 626 €

Per la SSSs

HOTEL

ti
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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, plá-
vaním, šantením v bazéne, vychut-
návaním si osviežujúceho nápoja 
z pool baru alebo leňošením na hre-
jivom slnku. Zábavychtiví klienti 
môžu navštíviť niektorú z miestnych 
reštaurácií, diskoték či nočných klu-
bov otvorených až do skorých ran-
ných hodín. Tí, ktorí túžia po troche 
romantiky, môžu navštíviť históriou 
dýchajúci Nesebar.

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 sú 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 so starobylým mestečkom Ne-
sebar, ktorý je zapísaný na zozname sve-
tového kultúrneho dedičstva UNESCO

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenár-
ňou • trezor (za poplatok) • reštaurácia 
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre 
deti a kĺzačkami • terasy na slnenie so sl-

nečníkmi a ležadlami (zdarma) • bar pri 
bazéne • detské ihrisko • stolný tenis • 
biliard (za poplatok) • 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 > 362

Slnečné pobrežie

od 143 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 286 €
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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 historickým 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 > 362

Slnečné pobrežie
od 137 € | 3 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 411 €
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B U L H A R S K O

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 ležadlami 
(zdarma) • výťahy • sauna • masáže • biliard 
• šípky • detské ihrisko • hotelové animácie 
• parkovisko • minimarket

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 • fitness

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

Cenník > 364

Caesar  Palace SSSSs
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Sveti Vlas

od 273 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 546 €
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POLOHA »  250 m chôdze od hotela 
sa nachádza zlatistá pláž ponúkajúca širo-
kú škálu vodných a športových atrakcií • 
vzdialenejšia Južná pláž je vhodná pre ro-
diny s deťmi • hotel je situovaný približne 
5 min od centra letoviska, kde nájdete ko-
lotoče, aquapark a mnoho ďalších atrakcií 
• pre gastro vyznávačov stredisko ponú-
ka širokú škálu tradičných bulharských 
i medzinárodných reštaurácií • rovnako tu 
nájdete aj pestrú ponuku obchodov a bu-
tikov • letisko je vzdialené približne 50 km 
od letiska Burgas • 22 km starobylé mes-
tečko Sozopol • približne po 10 min jazdy 
autom dosiahnete prírodnú rezerváciu 
Ropotamo

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia so zmenárňou, 
trezor (za poplatok) • reštaurácia s vonkaj-
ším posedením • wifi (zdarma) • interne-

tový kútik • hotelový bar • vonkajší bazén 
vhodný aj pre deti (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • detské ihrisko • stolný tenis • bi-
liard • masáže • fitness • sauna

UBYTOVANIE » útulne a pohodlne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • ponúkame tiež rodin-
né izby pre 3 až 5 osôb • klimatizácia • TV 
- SAT • telefón • chladnička, resp. minibar • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou a WC) • balkón

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 • wifi • fitness

NÁŠ NÁZOR » tento čarovný menší 
hotelík vyžarujúci príjemnú rodinnú 
atmosféru si okamžite zamilujete. Ho-
tel Sveti Dimitar neustále skvalitňuje 
a vylepšuje svoje ponúkané služby. 
Túto letnú sezónu ponúka svojim 
klientom okrem iného aj kvalitný 
program all inclusive. Relax v podo-
be wellness centra so širokou ponu-
kou masáží, chutná strava, príjemný 
personál a kvalitné ubytovanie vás 
len utvrdí v správnosti vášho výberu 
vašej vysnívanej letnej dovolenky. 
Hotel odporúčame stredne nároč-
ným klientom ako i rodinám s deťmi, 
pre jeho výbornú polohu v blízkosti 
centra ako aj vďaka bezprostrednej 
blízkosti krásnej piesočnatej pláže.

www.hotel-svetidimitar.com

Cenník > 363

Primorsko
od 215 € | 2 dospelí + 1 deti do 12 rokov od 430 €
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NÁŠ NÁZOR » hotel do ktorého sa 
každý rok vracia množstvo spokojných 
klientov na nachádza v pokojnejšom, 
ale stále viac populárnejšom stredis-
ku Primorsko. Nečudo, že sa hotel 
Tishina opäť nachádza 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 pestrej ponuky, 
kde sa o vašu zábavu postará náš 
skúsený animačný tím. Kúzlo tohto 
obľúbeného letoviska môžete spozná-
vať prechádzkami centrom, prípadne 
sa vydať na jeden z mnohých výletov. 
Napríklad do očarujúcej prírodnej re-
zervácie Ropotamo.

www.tishina-residence.com

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 recepciou a príjemným posedením • 
trezor (za poplatok) • výťahy • TV • wifi 
na recepcii zdarma• hotelová reštau-
rácia • vonkajšie posedenie • pool bar 
• lobby bar • vonkajší bazén s oddele-
nou detskou časťou • ležadlá a slnečníky                                                       
(zdarma) • detské ihrisko • šípky • biliard 
(za poplatok) • stolný tenis (za poplatok) • 
parkovanie (zdarma)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky • rodinné izby s dvomi prístelkami 
• klimatizácia • vlastné hygienické príslu-
šenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC) • TV/SAT • chladnička • wifi (zdarma) 
• balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Tishina SSSs

HOTEL

Cenník > 363

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 pre deti aj dospelých

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
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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 minút od centra so širokou 
ponukou 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, kitesur-
fing, jazda na banáne, ležadlá a slnečník 
(za poplatok) • ponuka občerstvenia 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » veľká vstupná hala s re-
cepciou a posedením • zmenáreň • tre-
zor (za poplatok) • 2 výťahy • lobby bar • 
reštaurácia s terasou • a la carte reštau-
rácia • detské ihrisko • športový areál 
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 sladké 
koláčiky • čaj, káva • neobmedzená 
konzumácia alkoholických a nealko-
holických nápojov miestnej produkcie 
v lobby bare a reštaurácii v hotelovom 
režime • wifi (30min denne) • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne

Cenník > 363

Bel ica SSSs
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Primorsko

od 221 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 682 €
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POLOHA » hotel je situovaný v po-
kojnom prostredí letoviska Primor-
sko, približne 250 m chôdze od zlatistej 
piesočnatej pláže • ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • služby plavčíka • ponuka 
vodných a športových aktivít na druhej 
vzdialenejšej pláži od hotela (za popla-
tok) • plážové bary (za poplatok)• centrum 
mesta asi 5 min • v blízkosti hotela sa na-
chádza aquapark Aqua Planet • kolotoče

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • zmenáreň • trezor 
(za poplatok) • reštaurácia s vonkajšou 
terasou • vonkajší bazén s oddelenou 
časťou pre deti • bar s biliardom (za po-
platok) • stolný tenis (zdarma) • detský 
kútik • bar pri bazéne • detské preliezačky 
• wifi (zdarma) • fitness • parkovanie pre 
individuálnych klientov (zdarma)

UBYTOVANIE » moderne a vkus-
ne zariadené klimatizované dvojlôžko-
vé izby s možnosťou jednej, prípadne 
dvoch prísteliek • vlastné hygienické 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • TV/SAT • 
minibar • sušiak na bielizeň • balkón s po-
sedením

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 
• káva, čaj, koláčiky • v rámci all inclu-
sive neobmedzená konzumácia alko-
holických a nealkoholických nápojov 
miestnej produkcie v pool bare • wifi 
pripojenie

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 všetky vekové kategórie aj 
rodiny s deťmi. Ratolesti sa môžu vy-
šantiť v krásnom vonkajšom bazéne 
s oddelenou časťou určenou práve 
pre ne. Ak zatúžite po spoznávaní 
okolia a máte radi prírodné krásy, tak 
práve vám odporúčame návštevu 
prírodnej rezervácie Ropotamo, ktorá 
je útočiskom až 100 ohrozených dru-
hov živočíchov.

www.queennelly.com

Cenník > 364
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B U L H A R S K O

NÁŠ NÁZOR » tento útulný, rodinný 
hotel, ktorý je obľúbený najmä medzi 
českými a slovenskými turistami sa 
nachádza v blízkosti centra letovis-
ka Primorsko. Priamo pred hotelom 
sa rozprestiera dlhá piesočnatá pláž 
s jemným pieskom, pozvoľne sa 
zvažujúca do mora. Hotel Plovdiv po-
núka kvalitne strávený čas pokojných 
dovolenkových chvíľ mimo rušného 
prostredia. Veľmi vkusne zariadené 
izby, chutná strava a priateľský per-
sonál vám zaručia dovolenku, kde sa 
budete vždy radi vracať. Ak zatúži-
te po romantických prechádzkach 
alebo po aktívnom oddychu, čaká na 
vás príjemné prostredie ale aj rušné 
centrum tohoto prímorského leto-
viska.

www.hotel-primorsko.com

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) • 
hotelová reštaurácia s vonkajším pose-

dením ponúka bulharskú a mediteránsku 
kuchyňu • bazén s oddelenou časťou pre 
deti s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • 
žehliaca doska na poschodí • detský kú-
tik • detské hry • spoločenské hry • šíp-
ky • 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

Cenník > 362

Plovdiv SSS

HOTEL

Primorsko

od 130 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 260 €

tig
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POLOHA » hotel sa nachádza približ-
ne 100 m chôdze od zlatistej piesočna-
tej pláže, ktorú obľubujú najmä nadšenci 
vĺn • vzdialenejšia Južná pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora je zase vhodná 
pre malé deti a neplavcov •  na pláži je 
široká ponuka vodných a športových ak-
tivít (plážový volejbal, vodné skútre, wind-
surfing, vodné lyže aj bicykle) • centrum 
letoviska je vzdialené cca 5 min chôdze, 
tu môžete nájsť pestrý výber reštaurá-
cií, kaviarní, grill barov, cukrární, nočných 
klubov, ale i nespočetné možnosti ná-
kupov • za kultúrou a históriou sa mô-
žete vybrať do starobylého mestečka 
Nesebar, ktoré je zapísané na zozname 
kultúrneho dedičstva UNESCO • pre ak-
tívnejších klientov bude určite zaujímavá 
prírodná rezervácia Ropotamo, ktorá sa 
nachádza v blízkosti strediska

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia s nepretrži-
tou prevádzkou • hotelová reštaurácia 
• hotelový bar • vonkajšia terasa s po-
sedením • vonkajší bazén s oddelenou 
časťou pre deti • slnečníky a ležadlá pri 
bazéne (zdarma) • na recepcii je mož-
nosť zapožičania varnej kanvice a žehlič-
ky • v blízkosti hotela je strážené platené 
parkovisko

UBYTOVANIE » dvojlôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • 
TV/SAT • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC) • wifi (zdar-
ma) • minibar • balkón s posedením, kde 
väčšina izieb poskytuje výhľad na more 

STRAVOVANIE » raňajky formou 
švédskych stolov

NÁŠ NÁZOR » ak chcete mať pláž 
vzdialenú len niečo menej ako 100 
metrov od hotela a do centra leto-
viska na dobrú večeru alebo nákupy 
prejdete za 5 minút, tak potom 
hľadáte práve Penelope. Rodinne ve-
dených hotel je situovaný v novovy-
budovanej severnej časti Primorska. 
Miesto v našom katalógu si získal 
najmä vďaka pozitívnym referenciám 
i osobným skúsenostiam. Hotel vás 
očarí svojou prívetivou atmosférou a 
priateľským prístupom. Väčšina izieb 
ponúka úžasný výhľad na pieskové 
duny a tyrkysové more. Hotel Pe-
nelope vrelo odporúčame všetkým 
klientom, ktorí preferujú pokojné a 
rodinné prostredie.

www.penelope-hotel.com

Cenník > 361

Penelope SSS

HOTEL

Primorsko
od 124 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 248 €

tig
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Shëngjin

TIRANA

86
A L B Á N S K O

 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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A L B Á N S K O
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 depandance 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 • klimatizácia • 
káblová TV • minibar (za poplatok) • wifi 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou alebo vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
balkón (za poplatok)

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 priestroch

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 > 358

Durrës

 od 252€ | 2 dospelí + 2 deti do 12 a 6 rokov od 504€

tih
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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 kilomet-
rov dlhá pláž tiahnúca sa k centru mes-
ta •  na pláži ležadlá,  slnečníky (zdarma)  
a pohodlné ležadlá s baldachýnmi (za po-
platok) • rôzne vodné športy a atrakcie 
na pláži (za poplatok) • neďaleko mesta 
Durrës • približne 39 km od príletového 
letiska Rinas

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • wifi v spoločných priesto-
roch (zdarma) • internetový kútik • zme-
náreň • café bar s posedením • reštaurácia 
• a´la carte reštaurácia • pool bar s terasou 
s výhľadom na more • bazén  • fitness • 
konferenčná miestnosť • bar pod strechou   
s panoramatickým výhľadom • parkovisko

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 zrekonšturovaných supe-
rior izieb (za príplatok) • výhľad na morskú 
stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných nápojov  • vo vyhra-
dených hodinách v reštaurácii ľahké 
popoludňajšie občerstvenie • počas 
dňa miestne alkoholické nápoje, pivo 
a víno, vybrané nealkoholické nápoje 
- voda, džúsy, malinovky, káva, čaj • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne aj na pláži 
• wifi pripojenie

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 > 359

od 318€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 636 €
Durrëstih
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NÁŠ NÁZOR »opätovne sme pre vás 
zaradili do ponuky tento moderný ho-
tel, ktorý si našiel pevné miesto vo vý-
bere našich klientov. Elegantný hotel, 
v ktorom 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. Dolce Vita znamená 
sladký život. Presne také budú vaše 
pocity, ak sa rozhodnete pre strávenie 
letnej dovolenky práve v tomto hoteli 
v nádhernom areáli plnom stredo-
morských borovíc a paliem. 

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 zrekonštru-
ovanom depandance • 2-lôžkové izby 
s možnosťou až s dvoch prísteliek • kli-
matizácia • SAT TV  • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou alebo vaňou a WC)  • 
sušič na vlasy • balkón, resp. terasa

Dolce Vita SSSS

HOTEL A DEPANDANCE

Cenník > 359

Durrës

od 282 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 a 7rokov od 708€
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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

tih
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A L B Á N S K O
Gloria  Palace SSSSS

HOTEL ww

POLOHA »18 km od centra Durrës • pria-
mo pri krásnej pláži s jemným pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora, kto-
rá je vhodná pre neplavcov i malé deti  •  
od pláže je areál oddelený len miestnou 
promenádou • ležadlá a slnečníky na pláži 
•  vodné športy a atrakcie na pláži (za po-
platok) • 46 km od príletového letiska Ri-
nas v Tirane

OFICIÁLNA TRIEDA » *****  

VYBAVENIE » 9-poschodová hlavná ho-
telová budova •  vstupná hala s recepciou 
•  2 reštaurácie •  niekoľko barov •  vnútor-
ný bazén •  vonkajší bazén s časťou pre 
deti obklopený nádhernými palmami •  
detský klub • wellnes centrum (salón krásy, 
masáže, turecké kúpele, sauna - za poplatok) 
• telocvičňa • parkovisko • zmenáreň • wifi 
pripojenie v spoločných priestoroch 

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové izby superior s možnosťou 
prístelky •  klimatizácia • telefón • SAT-TV 
• trezor • minibar  (za príplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, su-
šičom vlasov) • balkón s posedením • wifi 
pripojenie

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane vybraných nápojov • ľahké občer-
stvenie , káva, čaj, zmrzlina v hotelom 
vyhradených hodinách • počas dňa vy-
brané nealkoholické a miestne alkoho-
lické nápoje •  wifi pripojenie na izbách 
a v spoločných priestoroch •  ležadlá a 
slnečníky pri bazéne a na pláži 

NÁŠ NÁZOR » výhodou našej tohto-
ročnej novinky - hotela Gloria Palace 
z hotelovej siete Harmonia Hotels 
Group - je bezprostredná blízkosť 
pláže, od ktorej je rezort oddelený 
len pobrežnou promenádou. Kúzlo 
a pohodlie tohto 5* hotela vás budú 
sprevádzať na každom kroku - či už 
ubytovaním, kulinárskymi špecialita-
mi šéfkuchára, ponukou nápojov či 
skvelých doplnkových služieb, pričom 
sa nezabudlo ani na tých najmenších. 
Vonkajší bazén obkolesený palmami 
je skutočným rajom. Takže neváhajte, 
a nechajte sa  vtiahnuť do tej pravej 
dovolenkovej atmosféry v tomto no-
vootvorenom štýlovom hoteli.

www.gloria-palace.com

Cenník >359

Durrës

od 336€ | 2 dospelí + 2 deti do 12 a 6 rokov od 840€

tih
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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, kde sú ležadlá a slnečníky pre klien-
tov hotela poskytované zdarma • 35 km 
od príletového letiska Rinas • autobusová 
zastávka 50 m od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou • elegantná reštaurácia po-
núkajúca jedlá albánskej a medzinárod-
nej kuchyne • lobby bar • bar pri bazéne 
• 2 výťahy • vonkajší bazén s oddelenou 
časťou pre deti • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • trezor na recepcii (za 
poplatok) • konferenčná miestnosť • ob-
chodík 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 •  wifi  pripojenie • 
priestranejšie superior izby (za príplatok) • 
orientácia na morskú stranu (za príplatok)

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 »  hotel Horizont zo zná-
mej hotelovej siete Harmonia Hotels 
Group,  je ideálnou voľbou pre vaše 
chvíle oddychu. Môžte sa sa započú-
vať do šumu mora na nádhernej pláži 
pod albánskym slnkom, vychutnávať 
si skvelé a mimoriadne chutné jedlá 
albánskej i medzinárodnej kuchy-
ne, či vyskúšať množstvo vodných 
športov na pláži. Po príjemne stráve-
nom oddychovom dni odporúčame 
navštíviť historické centrum mesta 
Durres, pokochať sa jeho historickými 
pamiatkami či nádhernou pobrežnou 
promenádou alebo si len jednoducho 
vychutnať západ slnka v kaviarni v 
prístave.  

www.harmoniahotelsgroup.com

Cenník > 359

Durrës
od 258€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 516 €

tih



PODGORICA

Sutomore
Bar

Bečiči

94
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. Turistov z celej Euró-
py sem lákajú nielen prijateľné ceny 
za služby, ale predovšetkým priezrač-
né more s piesočnatými 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 navštíviť osvedčený hotel a stálicu v našej ponuke - hotel 
Korali v obľúbenom a turistami vyhľadávanom 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  Tara,  nachádzajúci sa pri najkrajšej pláži v Bečiči, ktorá 
je nositeľkou Modrej vlajky za čistotu prostredia a dobrú kvalitu 

služieb ako i našu tohtoročnú novinku - hotelový komplex Mediteran 
s vlastným veľkolepým Aquaparkom.

Kostol Panny Márie, Perast, Boka Kotorská
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Č I E R N A  H O R A
Mediteran SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » pri nádhernej pláži Bečiči, 
ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čisto-
tu prostredia a kvalitu piesku (vzdialená 
od hotela 100 m) • 120 m dlhá časť pláže 
je vyhradená pre klientov hotela Medite-
ran •  ležadlá a slnečníky na pláži zdarma, 
plážové osušky za vratný depozit • 2 km 
od Budvy • 65 km od príletového letiska 
Podgorica • množstvo kultúrnych zaují-
mavostí v okolí

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná 
hala s recepciou a lobby barom • hlav-
ná hotelová reštaurácia Crystal  • bar pri 
bazéne Opera  • a´la carte reštaurácia 
Amfora  (za poplatok) • plážová reštaurá-
cia Azurro (za poplatok) • vonkajší bazén 
s vyhradenou časťou pre deti (ležadlá a 
slnečníky zdarma, plážové osušky za vrat-
ný depozit) • vnútorný bazén • vírivka • 

masáže (za poplatok) • sauna • telocvičňa 
• solárium (za poplatok) • balneoterapia 
(za poplatok) • detský klub • detské ihris-
ko • parkovisko • kongresové centrum • 
veľký AQUAPARK (vstup v cene) otvore-
ný od 15/06 do 15/09 s 9 šmykľavkami a 
tobogánmi, 6 bazénmi a lazy river, slneč-
níkmi, ležadlami a terasami na slnenie 
•  v priestoroch Aquaparku reštaurácia 
Kaskada (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky s 
protialegrickými matracmi  •  klimatizá-
cia •  trezor •  telefón •  minibar •  SAT TV •  
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC, sušičom vlasov) • balkón • wifi

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE »  raňaj-
ky, obedy a večere národnej i 
medzinárodnej kuchyne formou 

NÁŠ NÁZOR » miestom, kde sa vaša 
vysnívaná dovolenka stane sku-
točnosťou, sa dozaista stane naša 
tohtoročná novinka - hotelový 
komplex Mediteran. Dych morskej 
vône vám privodí harmóniu pre 
telo i dušu. Autentický, harmonický 
a exotický komplex, ktorý je zme-
sou prírodných prvkov s množ-
stvom zelene, vody a kameňa, 
ocenia jednak vyznávači aktívnej 
dovolenky a rôznych letných špor-
tov na prekrásnej pláži, no i deti a 
všetci tí, ktorí sa k prežitiu spokoj-
nej dovolenky potrebujú dosýtosti 
vyšantiť v obrovskom hotelovom 
Aquaparku. 

www.mediteran.me

Cenník > 357

Bečiči

od 480€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 r. od 960€
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bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov v hlavnej hotelovej 
reštaurácii • nápoje v lobby bare a 
bare pri bazéne Opera  v čase od 
08:00 do 23:00 - miestne alkoho-
lické  nápoje (pivo, víno, vodka, 
gin, brandy, rakija, likéry a koktai-
ly) • nealkoholické nápoje (Coca 
Cola, Fanta, Tonic, ľadový čaj, 
džúsy, minerálka, voda), káva, čaj  
čaj •  wifi internetové pripojenie 
•  vstup do hotelového Aquapar-
ku so šmykľavkami, tobogánmi 
a bazénmi •  slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži  zdarma • 
plážové osušky za vratný depozit 
• vírivky, hydromasážne sprchy, 
sauny (ruská, fínska, infračerve-
ná, parná) 

tih



98

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 príle-
tového letiska Podgorica • množstvo kul-
túrnych zaujímavostí v okolí

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » štýlový hotelový kom-
plex je rozdelený do hlavnej hotelo-
vej budovy  a priľahlých krásnych viliek 
Magnólia umiestnených v bezprostred-
nej blízkosti hotela • vstupná hala s re-
cepciou v hlavnej budove • zmenáreň • 
hlavná reštaurácia s národnou a medzi-
národnou kuchyňou • aperitív bar • pool 
bar • plážový bar • internetový kútik • wifi 

• malý obchodík so suvenírmi • kader-
níctvo • masážny salón • vonkajší bazén 
pre dospelých i deti so slnečníkmi a le-
žadlami • konferenčné miestnosti  • mul-
tifunkčné športové ihrisko (basketbal, 
minifutbal.. )  • fitnes centrum • parkovis-
ko • petang • šachy • šípky • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • zapožičiavanie 
bicyklov

UBYTOVANIE »  štýlovo a moderne 
zariadené 2- a 3-lôžkové izby v hlavnej 
hotelovej budove s možnosťou prístelky 
a 2-lôžkové izby v priľahlých hotelových 
vilkách Magnólia s možnosťou  prístelky 
• individuálne regulovateľná klimatizácia 
• telefón • minibar (za príplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič na vla-
sy) • trezor • SAT-TV • v hotelových izbách 
malý balkón •  v hotelových vilkách Mag-
nólia francúzsky balkón • vo vilkách izby 
s terasou a posedením (za príplatok) 

NÁŠ NÁZOR » obľúbený štvorhviez-
dičkový hotelový rezort sa nachá-
dza na jednej z najkrajších pláží 
Stredozemného mora, ocenenej 
v Paríži "Zlatou palmou" za kvalitu 
piesku. Tento hotel vás od prvého 
momentu vtiahne do svojej oddy-
chovej atmosféry a očarí nádher-
nou scenériou priezračného mora, 
či majestátnych hôr. Začnite svoj 
deň úsmevom, ktorý vám vyčarí 
široký výber jedál, príjemná atmo-
sféra dýchajúca zo všetkých častí 
hotela, skvelý animačný tím ako 
aj nádherná pláž s množstvom 
atrakcií, rozprestierajúca sa len pár 
metrov pred vami. 

www.hoteltara.me

Cenník > 357

Bečiči

od 390€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 720€
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE LIGHT »  mimo-
riadne chutné a pestré raňajky, 
obedy a večere miestnej i medzi-
náronej kuchyne formou švéd-
skych stolov vrátane vybraných 
nápojov (možnosť i diétnej a špe-
ciálnej stravy) • počas obedov a 
večerí  nápoje v hlavnej hotelo-
vej reštaurácii (lokálne červené a 
biele víno, džúsy, voda) • mož-
né 2 ležadlá a 1 slnečník na pláži 
zdarma pre klientov každej izby • 
animácie pre deti a dospelých or-
ganizované hotelovým animač-
ným tímom

tih
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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 hru-
bozrnným pieskom aj kamienkami • 
od pláže delí areál iba promenáda, 
na ktorej je množstvo stánkov s miest-
nymi špecialitami, plážové bary, obcho-
díky, zábavné podniky • možnosť využiť 
vodné taxíky na okolité piesočnaté pláže 
(na niektoré je možný len prístup z mora) 
• cca 6 km od turistického, prístavného 
a historického mesta Bar • 30 km od his-
torickej Budvy • iba 35 km od hraníc 
s Albánskom - možnosť  fakultatívnych 
výletov • cca 40  km od príletového letis-
ka Podgorica 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » hotelový komplex je 
tvorený viacerými blokmi • ubytova-

nie pre klientov je prevažne v blokoch 
B a C • v centrálnej budove A sa nachá-
dza hotelová hala s recepciou • trezory 
sú k dispozícii pre klientov  na recepcii 
(za poplatok) • salónik • bar so slnečnou 
terasou • klimatizovaná hotelová reštau-
rácia s výhľadom • all inclusive bar s te-
rasou s posedením • ihrisko pre loptové 
hry (futbal, basketbal) ihneď vedľa hotela 
• detské ihrisko pre najmenších dovolen-
károv • parkovisko • ležadlá a slnečníky 
na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » v jednotlivých blo-
koch hotela  (najmä v blokoch B a C) sa 
nachádzajú 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • TV • malá chlad-
nička • balkón, resp. terasa s príjemným 
posedením • vlastné hygienické zariade-
nie  (kúpeľňa so sprchou a WC)  • väčšie 
rodinné izby až pre 5 osôb (maximálne 3 
dospelé osoby + 2 deti) • možnosť ubyto-

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.korali.me

Cenník > 356

Sutomore

od 254€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 637 €
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vania v izbách orientovaných na morskú 
stranu (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
 
ALL INCLUSIVE » chutné raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane lokálnych vybra-
ných nápojov • vybrané nápoje 
miestnej produkcie - alkoholické 
nápoje (rakija - hroznový desti-
lát, lokálne pivo a víno)  • nealko-
holické nápoje (voda, minerálka, 
malinovky), káva a čaj v all incl-
suive bare v hotelom vyhrade-
ných hodinách  • drobné snacky 

tug
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CHORVÁTSKO

 rozloha 56 542 km2

 počet obyvateľov 4 500 000

 hlavné mesto Záhreb

 mena chorvátska 
  kuna

V nádhernom zálive na severozápade Is-
trijského polostrova nájdete malebné le-
tovisko Umag. Toto mestečko s bohatou 
históriou a s jedným z najkrajších jachto-
vých prístavov na pobreží Jadranu tvorí 
pomyselnú bránu do Európy. Už v období 
antiky si rímska šľachta zvolila toto miesto 
za svoje letovisko a neskôr oň bojovali 
germánske kniežatá, Byzantská aj Franská 
ríša. V období neskorého stredoveku sa 
Umag stal súčasťou Benátskej republiky 
až do 18. storočia. 

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

Umag

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°

Letovisko Duga Uvala láka turistov najmä svo-
jou nedotknutou prírodou a pokojnou atmo-
sférou. Leží na juhovýchodnej strane Istrijského 
polostrova, 3 km od dedinky Krnica a približne 
17 km od strediska Medulin. Len 20km vzdialená 
Pula je popretkávaná množstvom malých i väč-
ších kamenných uličiek, v ktorých si našli svoje 
jedinečné miesto chrámy a historické pamiatky. 
Najznámejšou pamiatkou je rímsky amfiteáter, 
odkiaľ je prekrásny výhľad. V minulosti bola Pula 
hlavnou námornou základňou, v dnešnej dobe je 
prístavom a priemyselným centrom Istrie. Prejdi-
te sa jej uličkami a nadýchajte sa výnimočnej at-
mosféry tohto mesta. 

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 prevažne 
rybárstvom, námorníctvom, výrobou lodí 
a turizmom. Krk charakterizujú krásne plá-
že, výnimočne modré more a sýto zelené 
borovicové lesy. V našej tohtoročnej po-
nuke nájdete okrem obľúbených Njivíc 
a Malinskej aj novinku - letovisko Punat, 
ktoré ponúka pokojnú dovolenku plnú 
horúcich dní a slnka v objatí tyrkysové-
ho mora.

Rabac Ostrov Krk Duga Uvala 

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 sa, 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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POLOHA » zoskupenie 3 hotelov (Mi-
mosa - Lido Palace, Hedera, Narcis) v zele-
nom prostredí v zátoke Maslinica • hotel 
Mimosa sa nachádza len 50 m od pláže 
• hotel Hedera približne 80 m od pláže • 
len 300 m od centra mesta Rabac • cez 
letovisko premáva prázdninový vláčik • 
kamienková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • pláž ocenená Modrou vlajkou 
za čistotu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

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 bazénov 

s hydromasážou) • letná terasa s grill 
barom • ležadlá na slnečnej terase pri 
bazéne a grill bare (k dispozícii zdar-
ma) • detský bazén • tobogan na pláži 
(za poplatok) • tanečná terasa • wellness 
centrum Camelia s ponukou služieb 
(za poplatok) • stolný tenis • minigolf • ih-
riská na loptové hry • hotelové animácie 
• wifi v spoločenských priestoroch (zdar-
ma) • požičovňa áut (za poplatok)

UBYTOVANIE » ponúkame vám 2-lôž-
kové izby s možnosťou 1, resp. 2 príste-
liek a orientáciou na park (bez balkónu) 
v hoteli Hedera • 2-lôžkové superior izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek s bal-
kónom a orientáciou na more v hoteli 
Hedera • 2-lôžkové superior izby s mož-

Hedera SSSS

HOTEL / Mimosa-Lido Palace SSSS 

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že atrak-
tívne hotely Hedera a Mimosa - Lido 
Palace v letovisku Rabac, ktoré je nazý-
vané, aj „perlou“ kvarnerského pobre-
žia, sa u vás tešia stále veľkej obľube 
a našli 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 > 348,349

Rabac

od 293€ | 2 dospelí od 586 €
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nosťou 1, resp. 2 prísteliek s balkónom 
a orientáciou na more v hoteli Mimosa 
- Lido Palace (za príplatok) • vybavenie 
spoločné pre všetky typy izieb: klimati-
zácia • telefón • sat TV • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy • 
trezor (zdarma) • chladnička

STRAVOVANIE » polpenzia – raňaj-
ky a večere formou bohatých švédskych 
stolov • počas večere nápoj v cene (0,2l 
voda, džús, pivo alebo víno) • pre deti 
6-12 rokov sa v miniklube v termíne 
14.06. - 06.09. podáva malý snack a ná-
poj • možnosť doobjednania obedov 
(za príplatok) 

izba Mimosa superior

tug
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NÁŠ NÁZOR » minuloročná novinka 
z našej letnej ponuky sa nachádza 
v rovnomennom letovisku - Duga 
Uvala. Na svoje si tu hostia prídu 
vďaka príjemnému a pokojnému 
prostrediu, krásnej prírode, čistému 
moru, ale tiež klubovej dovolenke so 
slovenskými animátormi. Je ideálnym 
miestom pre rodiny s deťmi vďaka 
nespočetným aktivitám v miniklube, 
na detskom ihrisku či blízkej pláži. Tí 
z vás, ktorí majú predsa len v obľube 
históriu či rušnejšiu atmosféru leto-
vísk, môžu navštíviť neďaleké turis-
tami vyhľadávané historické mesto 
Pula.

www.duga-uvala.hr

POLOHA » asi 20 km od historického 
mesta Pula • areál sa nachádza iba 100 m 
od prírodnej, okruhliakovej pláže, ktorá je 
obklopená stredomorskou vegetáciou

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hlavná budova je s de-
pandance prepojená nadzemným tu-
nelom • klimatizovaná vstupná hala s 
recepciou v hlavnej budove • wifi pripo-
jenie vo verejných priestoroch (zdarma) • 
reštaurácia • bar a kaviareň • vonkajší bazén 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • 
krytý bazén (sezónne otvorený) • terasa • fit-
nes • parkovisko (obmedz. počet miest zdar-
ma, ostatné za poplatok) • tenisové kurty a 
minigolf • detské ihrisko 

UBYTOVANIE » depandance: 2-lôžkové 
izby s orientáciu na morskú stranu a mož-

nosťou 1 prístelky • rodinné izby až pre 5 
osôb (1x poschodová posteľ) • hotel: 2-lôž-
kové izby typu štandard s 1 prístelkou pre 
dieťa do 12r. • rozlohovo väčšie hotelové 
izby štandard PLUS s možnosťou až 2 prí-
steliek a s výhľadom na more (za príplatok) 
• vybavenie pre všetky typy izieb: sat TV • 
klimatizácia • chladnička (na vyžiadanie, za 
poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • balkón

STRAVOVANIE » plná penzia – raňajky, 
obedy a večere formou švédskych stolov s 
nápojmi (čaj, káva, voda, soft drinky, pivo a 
víno) • náramok s čipom na čerpanie stra-
vov. služieb obdržia hostia pri príchode

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

Duga Uvala SSS

HOTEL A DEPANDANCE

Cenník > 347

Duga Uvala

od 286€ | 2 dospelí + 2 deti od 572€

u 
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POLOHA » súčasť prázdninového areálu 
3 km od mestečka Umag na severozápade 
Istrijského polostrova • areál priamo na plá-
ži ocenenej Modrou vlajkou (ležadlá a sl-
nečníky za poplatok) • v udržiavanom parku 
• vzdialenosť apartmánov od pláže 100 m 
až 400 m v závislosti od typu apartmánu

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • hlavná reštau-
rácia • reštaurácia s rýchlym občerstvením 
pri pláži • snack bar na pláži • pizzeria pri 
bazéne • kaviarne • vonkajší bazén s rozlo-
hou 1000 m² • detský bazén • informačné 
centrum • parkovanie v areáli (za popla-
tok) • wifi a internetový kútik na recepcii 
(za poplatok) • supermarket • široký výber 
aktivít zdarma: streetbasketball • boccia • 
mini bowling • streľnica • stolný tenis •  be-

žecká trať; aktivity za poplatok: tenisové 
kurty s tenisovou školou • športové ihrisko 
• vodné športy a potápanie • plážový volej-
bal • jazdiareň • minigolf • požičiavanie bi-
cyklov • detské ihriská • hotelový animačný 
program • miniklub pre deti 5-12 rokov

UBYTOVANIE » v ponuke: 2-lôžkové 
štúdiá (1 miestnosť) • apartmány s možnos-
ťou 1-3 prísteliek • kuchynský kút so základ-
nou výbavou • kávovar • kúpeľňa s vaňou, 
resp.  sprchový kút a WC • terasa alebo 
balkón • v apartmánoch pre 3 a viac osôb 
obývačka s rozkladacím gaučom (slúži ako 
prístelka) • sat TV • telefón

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

NÁŠ NÁZOR »  v príjemnom prázd-
ninovom rezorte, uprostred zelene 
borovíc a neďaleko malebného mes-
tečka Umag sa nachádzajú apartmány 
Polynesia Plava Laguna. Prinášame 
vám ich v kombinácii so službami 
polpenzie, čo iste ocenia všetci, ktorí 
chcú svoj čas venovať zábave, športo-
vým aktivitám a zapájať sa do boha-
tého animačného programu. Zároveň 
oceníte príjemné ubytovanie a do-
statok súkromia. Lákadlom rezortu je 
okrem rozľahlého bazéna na brehu 
mora aj slávna tenisová škola a krásny 
detský bazén s fontánou, v ktorom si 
vaše deti užijú kopec zábavy.  

www.plavalaguna.com

Cenník > 347

Polynesia Plava Laguna SSSs

APARTMÁNY

Umag
od 267€ | 2 dospelí + dieťa do 14r. od 534€

tug
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NÁŠ NÁZOR » na polostrove Kačjak, 
obklopenom šumiacim morom, vám 
opäť ponúkame overené ubytova-
nie v pavilónoch Kačjak, ktorého izby 
nedávno prešli menšími úpravami. V 
prostredí borovicového lesoparku si 
každý nájde svoj kúsok pláže, od prí-
rodných výbežkov cez upravené betó-
nové platne až po kamienkovú pláž 
s miernym vstupom do mora určenú 
pre tých najmenších. O vašu celoden-
nú zábavu sa postarajú naši skúsení 
animátori, prípadne si môžete vybrať 
z bohatej ponuky miestneho športo-
vého centra. A keď sa nabažíte pláže 
a slnka, je tu pre vás pripravená zaují-
mavá ponuka fakultatívnych výletov.

www.jadran-crikvenica.hr

POLOHA » na polostrove Kačjak v bo-
rovicovom lesoparku • cca 5 km od ob-
ľúbeného mediteránskeho mestečka 
Crikvenica s množstvom obchodíkov a 
reštaurácii • prázdninový vláčik premá-
vajúci do centra Crikvenice (za poplatok) 
• areál cca 100 m od kamienkovej pláže 
s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá 
a slnečníky na pláži (za poplatok) • prírod-
né betónové platne na slnenie • bar na 
pláži (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » centrálna budova s re-
cepciou • wifi pripojenie na recepcii • 
reštaurácia s letnou terasou a krásnym 
výhľadom na more • aperitív bar s tera-
sou • mini market • TV miestnosť • parko-
visko v areáli zdarma (parkovanie možné 

pri jednotlivých pavilónoch) • tenisové 
kurty • stolný tenis • minigolf

UBYTOVANIE » dvojpodlažné paviló-
ny • jednoducho, ale účelne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• väčšina izieb s balkónom • kúpeľňa so 
sprchovým kútom 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 animáto-
rov (počas prázdnin - júl, august) - rôzne 
súťaže, pohybové hry, uvoľňovacie cvi-
čenia alebo aerobik • spoločenské hry 
• detský miniklub

Kačjak SSs

PAVILÓNY

Cenník > 346

Crikvenica

od 156€ | 2 dospelí + 2 deti od 312€
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POLOHA » v centre malebného le-
toviska Selce • len pár krokov od pro-
menády s množstvom kaviarní, 
reštaurácií, obchodíkov a samotného 
centra letoviska Selce • cca 100 m od ka-
mienkovo-pieskovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora • Selce sú spojené 
s obľúbenou Crikvenicou pobrežnou 
promenádou Lungo Mare

OFICIÁLNA TRIEDA » **

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 (za poplatok) • parkovanie 
v areáli pavilónov (zdarma pre klientov 
hotela) • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov za krásami Chorvátska, ako napr. 
Plitvické jazerá alebo obľúbený lodný 
fish picnic

UBYTOVANIE » je zabezpečené v jed-
notlivých pavilónoch: jednoducho, ale 
účelne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • balkón • kúpeľňa so 
sprchovým kútom a WC 

STRAVOVANIE » polpenzia – raňaj-
ky a večere formou chutných švédskych 
stolov, nápoj k večeri (0,2 l vína, piva ale-
bo nealka)

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 lepšie spoznať okolie tohto 
živého letoviska.

www.jadran-crikvenica.hr

Cenník > 346

S laven SSs

PAVILÓNY

Selce
od 182€ | 2 dospelí + 2 deti od 364€

tuh
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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 chorvátskom 
ostrove Krk, v mestečku Njivice • pria-
mo pri mori a na promenáde • len 200 m 
od centra Njivíc • v blízkosti hotela  krás-
ne kamienkové pláže v malých zátokách 
• platne na slnenie • pláž v kempe Njivi-
ce (cca 500 m od hotela) • pláže ocenené 
Modrou vlajkou za čistotu mora a kvalitu 
služieb 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » moderná recepcia •  tre-
zor - na recepcii (za poplatok) •  lobby bar 
s terasou • wifi pripojenie v spoločenských 
priestoroch hotela • klimatizovaná reštau-
rácia • lounge bar Jadran so štýlovou te-
rasou priamo pri mori • pizzeria Bukaleta 
• lounge bar Plava terasa s neopakova-
teľným výhľadom na Kvarnerský záliv • 
konferenčná miestnosť • TV miestnosť • 

kadernícky salón • suvenírový obchod • 
ambulancia • tenisové kurty •  stolný te-
nis •  minigolf • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) • hotelové animácie 
• parkovanie zdarma • živá hudba a večer-
ný program • hneď pri hoteli park s det-
ským ihriskom, kaviarňou a pekárňou

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky (bez balkónu) • 
balkón a orientácia park (za príplatok) 
• 2-lôžkové izby s výhľadom na more 
(za príplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. spr-
chový kút a WC • sušič na vlasy • sat TV • 
telefón • wifi pripojenie • klimatizácia • mi-
nibar (za poplatok)

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere formou bohatých švédskych sto-
lov, nápoje k večeri (voda, džús, pivo, víno) 

Jadran SSSs

HOTEL

Cenník > 348

Krk, Njivice

od 267€ | 2 dospelí + dieťa od 534€

tug
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POLOHA »  na ostrove Krk, v mestečku 
Njivice • 50 m od mora • medzi hotelom a 
plážou vedie miestna komunikácia • 500 m 
od centra Njivíc • pred hotelom betóno-
vé platne na slnenie • pláž v kempe Njivice 
(cca 400 m od hotela) s pozvoľným vstupom 
do mora 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotel tvorený 2 prepoje-
nými budovami Beli Kamik I. a II. • vstup-
ná hala s recepciou • zmenáreň • trezor na 
recepcii (za poplatok) • výťah • reštaurácia s 
oddelenou časťou „Campi“ pre deti • lobby 
bar s terasou • spoločenská miestnosť • det-
ské animácie • detské ihrisko • kaderníctvo • 
wifi pripojenie v spoločenských priestoroch 
(zdarma) • parkovisko (zdarma, obmedzený 
počet miest) • tenisové kurty • stolný tenis • 

minigolf • fitnes • živá hudba • tanečné ve-
čery • pizzeria Bukaleta • hotelový miniklub 
• požičovňa bicyklov (za poplatok) • úschov-
ňa bicyklov • ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2–lôžkové izby typu 
komfort bez balkónu s možnosťou 1 prí-
stelky • balkón (za príplatok) • výhľad na 
more (za príplatok) • 2–lôžkové izby typu 
superior s balkónom a možnosťou 1-2 prí-
steliek (vo forme rozkladacieho lôžka) - za 
príplatok • izby typu superior s orientáciu 
na more (za príplatok) • sat TV • klimatizácia 
• telefón • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a  WC • sušič na vlasy

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky a ve-
čere formou švédskych stolov, nápoje k ve-
čeri (voda, džús, pivo, víno)

NÁŠ NÁZOR » pre milovníkov zelene a 
krištáľovo čistého mora, máme tento 
rok v ponuke našu novinku, hotel Beli 
Kamik. Hotel ležiaci len pár krov od 
mora ponúka neopakovateľné výhľady 
na okolitú krajinu. Táto oáza pokoja, 
nachádzajúca sa len 500 m od centra 
letoviska Nijvice, je tak vhodná pre ro-
diny s deťmi, ako aj pre páry či jednot-
livcov. V hoteli veľmi radi privítajú jeho 
najmladších návštevníkov, pre ktorých 
je tu pripravená ich vlastná „detská“ 
časť reštaurácie, detské ihrisko či minik-
lub, kde sa môžu zoznámiť s maskotom 
menom Campi. Odpútajte sa od všed-
ných pracovných dní a poďte si užiť 
zaslúžený oddych spolu s nami.

www.njiviceresort.com

Cenník > 349

Bel i  Kamik SSSs
HOTEL

Krk, Njivice
od 273€ | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 546€

izba Komfort

tug
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POLOHA » priamo v centre maleb-
ného mestečka Punat na ostrove Krk • 
bezprostredne pri 2 km dlhej promená-
de s reštauráciami, kaviarňami a barmi • 
hotel uprostred upravenej zelene • 50 m 
od mora s jachtárskym prístavom • naj-
bližšia kamienková  pláž s pozvoľným 
vstupom do mora približne 200 m (hotel 
zabezpečuje transfer golfovým autíč-
kom pre 5-6 osôb) • ďalšie kamienkové 
pláže vo vzdialenosti približne 400 m, tie-
to a iné vzdialenejšie pláže sú dostupné 
tiež turistickým vláčikom (za poplatok) • 
v blízkosti hotela tiež betónové platne • 
najväčší chorvátsky ostrov Krk je prístup-
ný osobným automobilom po moste (za 
poplatok) • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov za kultúrnymi, historickými a prí-
rodnými krásami okolia, napr. historické 
mestečko Vrbnik s úzkymi uličkami na se-
verovýchode ostrova (cca 10 km od Puna-

tu), ktoré  je postavené na skalnom útese 
a je centrom vinárstva, prípadne mor-
ské akvárium v meste Baška (18 km od 
Punatu) • v blízkosti Punatu nájdete veľké 
množstvo pekných cyklotrás umožňujú-
cich spoznať tak krásy okolitého pobre-
žia, ako i priľahlých lesíkov

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex sa 
skladá z dvoch budov • vstupná hala s 
nepretržitou recepciou a klimatizáciou 
• reštaurácia • kaviareň s výhľadom na 
more • wifi pripojene zdarma • slnečná 
terasa s ležadlami a slnečníkmi zdarma 
• vonkajší bazén so sladkou vodou • sa-
mostatný detský bazén so šmýkačkou 
• tobogan • jedinečný detský svet Falky 
Land (vnútorné ihrisko, bohatý celoden-
ný program, športové hry, minidisco, pre-
mietanie filmov, počítačový kútik, základy 

NÁŠ NÁZOR » teší nás, že ako jednu 
z našich tohtoročných noviniek vám 
môžeme predstaviť hotel zo siete Fal-
kensteiner. Pre rodiny s deťmi ideálny 
hotel Park Punat sa nachádza na 2 km 
dlhej promenáde v centre mestečka 
Punat, ktoré leží v obkolesení večne 
zelených borovicových a olivových 
hájov. Moderne zrekonštruovaný 
hotel vám vie ponúknuť všetko, čo k 
dokonalej dovolenke patrí: priezrač-
né more, relax na priľahlých plážach 
a hotelovom bazéne, útulné izby, 
množstvo športových a zábavných 
aktivít pre vás a vaše ratolesti. Ho-
tel je správnou voľbou pre strávenie 
neopakovateľnej rodinnej dovolenky. 
Neváhajte a poďte sa o tom presved-
čiť s nami.

www.falkensteiner.com

Falkensteiner  Park Punat SSSS

HOTEL

Cenník > 349

Krk,Punat

od 462 € | 2 dospelí + 1 dieťa od 924 €
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potápania pre deti v bazéne, detská olym-
piáda, hľadanie pokladu, turnaje v rôznych 
disciplínach) • detské ihrisko • stolný tenis 
• minigolf v areáli • aerobic • parkovisko 
zdarma (podľa obsadenosti) • hotelové 
animácie aj pre dospelých • pestré denné 
a večerné programy • hudobné večery • 
kaderníctvo, masáže, manikúra, pedikúra 
(všetko za poplatok) • požičovňa bicyklov 
(klasických aj elektro bicyklov - za popla-
tok) • bohatá ponuka vodných športov 
neďaleko hotela, okrem iných i vodné ly-
žovanie a wakeboarding (za poplatok) • 
požičovňa člnov v blízkosti hotela (za po-
platok) • rôzne kultúrne podujatia v cen-
tre letoviska počas hlavnej sezóny

 UBYTOVANIE » ponúkame vám 2 ka-
tegórie izieb: komfort: 2 - lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • superior: ele-
gantné 2 - lôžkové izby s 1 - 2 prístelkami 
(rozkladacie lôžko až pre 2 deti do 12r. ale-

bo 1 dospelú osobu) - za príplatok • balkón 
(za príplatok) • spoločné pre všetky typy 
izieb: LCD TV • klimatizácia • trezor • wifi • 
telefón • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • sušič na vlasy

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych 
stolov • lokálne alko a nealko nápo-
je podávané počas obeda a večere 
(víno, pivo, nealko, voda) • lokál-
ne alko a nealko nápoje podávané v 
bare v čase 10:00-22:00 h. • káva, čaj 
• tématické večere • show cooking • 
uvítací nápoj • tobogan • hotelový mi-
niklub pre deti od 3 rokov • jedinečný 
Falky Land - detský svet plný atrakcii 
pre najmenších návštevníkov • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne • wifi pripojenie

tuh
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POLOHA » priamo pri pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • na okraji mestečka Novi 
Vinodolski • ležadlá a slnečníky na pláži (ob-
medzený počet) • plážové osušky

OFICIÁLNA TRIEDA »  
***** / ****

VYBAVENIE » hlavná hotelová budova 
s recepciou • wifi v spoločenských priesto-
roch • hlavná reštaurácia ENJOY • a la carte 
reštaurácia  CHIC (nutná rezervácia) • ázijská 
reštaurácia KAMPAI (nutná rezervácia) lob-
by bar a lounge SKY bar s bazénom na te-
rase • moderný lounge bar a bazén SPLASH 
s ležadlami a baldachýnmi • nočný lounge 
bar EIGHT s letnou terasou • bazénový kom-
plex SEA BREEZE s pool a snack barom • Kids 

Town - detské mestečko s bazénmi, ihriska-
mi a priestormi na hranie na ploche 4 000 
m² s reštauráciou a cafe barom • Novi SPA 
centrum (deťom do 16 rokov vstup k vnútor-
ným bazénom povolený len za nepriaznivého 
počasia) - bazény s morskou vodou a vod-
nými atrakciami • vírivky • turecké kúpele, 
sauny • relaxačné priestory a letná terasa 
s výhľadom na more • ležadlá pri bazénoch • 
LAZY Spa Lounge bar • reštaurácia BALANCE 
s ponukou zdravých jedál • fitnescentrum 
• thalasso a hydro terapie, thajské masáže, 
kozmetické služby (za poplatok) • stráže-
né parkovanie (za poplatok) • korzo • počas 
prázdnin hotelové animácie

UBYTOVANIE » v hoteli 5 *: junior su-
ity - klimatizované 2-lôžkové izby s mož-

NÁŠ NÁZOR » prijmite naše pozvanie 
do nevšedného komplexu Novi Resort, 
ktorý sa v minulej sezóne zaradil do 
známej siete Wyndham Grand. Tento 
dovolenkový raj má vynikajúcu polohu 
priamo pri prekrásnej kamienkovej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Resort je postavený ako letné mesteč-
ko so spleťou uličiek, korzom, apart-
mánovými domčekmi, 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.wyndhamgrandnoviresort.com

Cenník > 348, 349

Wyndham Grand Novi  Vinodolski  Resort        SSSSS / SSSS

HOTEL A APARTMÁNY

Novi Vinodolski

od 319€ | 2 dospelí + 2 deti od 638€
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HOTEL A APARTMÁNY

nosťou prístelky (pre 2 deti do 12 rokov) • 
balkón • sat TV • internet • minibar • kúpeľňa 
s vaňou a sprch. kútom a WC • sušič na vla-
sy • k dispozícii na izbe župan a papuče • 
v apartmánoch typu de luxe a premium 
4 *: ubytovanie pre 2-5 osôb • 1-2 spálne • 
obývačka s kuchyňou • klimatizácia • sat TV • 
telefón • trezor • internet • kúpelňa s vaňou/
sprchou a WC • sušič na vlasy • balkón/terasa

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov v reštaurácii ENJOY (dress code) •  “NO-
VINKA“ - “dine around dinner“ (za príplatok) 
- možnosť večerať počas pobytu okrem 
hlavnej  reštaurácie ENJOY i v elegantnej a la 
carte reštaurácii CHIC alebo ázijskej KAMPAI 
(nutná vždy rezervácia vopred) 

junior suite

tuh
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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. Čaká na vás hotelový 
bazén i nové wellness centrum. Na pláž 
je to na skok, od hotela ju oddeľuje 
len stromoradie pínií. Večer sa o vašu 
zábavu postará živá hudba v reštaurá-
cii 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 príro-
dou tak typickou pre tento ostrov.
www.hotelmalin.com

POLOHA » 15 km od hlavného mesta 
ostrova Krk • 500 m od centra Malinska • 
len 50 m od pláže • pláž čiastočne betóno-
vá a čiastočne kamienková s pozvoľným 
vstupom do prírodného bazéna chráne-
ného od šíreho mora betónovými plátmi • 
vodné športy (za poplatok) • po prímorskej 
7 km dlhej promenáde (Rajská cesta) sa do-
stanete do strediska Njivice

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia s denným barom 
• internet • reštaurácia • aperitív bar • TV sála 
• wifi • prírodný bazén na pláži pred hote-
lom vybavený šmýkačkou a nafukovací-
mi preliezkami - vhodný pre deti • bazén • 
detský bazén • vnútorný bazén • wellness 
centrum (vitality bar, masáže , vírivka, sauna, 
solárium - za poplatok) • detské ihrisko • 
parkovanie (za poplatok) • animácie

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandardné 
izby (s francúzskym balkónom) s možnos-
ťou 1 prístelky • 2-lôžkové superior izby 
s možnosťou 1 prístelky (priestorovo väč-
šie, 23-25 m² ) a s balkónom (za príplatok) 
• 2-lôžkové superior izby (25-27 m² ) až s 2 
prístelkami s balkónom a orientáciou na 
morskú stranu (za príplatok) • spoločné pre 
všetky typy izieb: kúpeľňa so sprchou, WC, 
sušič na vlasy • sat TV • trezor • minibar (za 
poplatok) • klimatizácia

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky a ve-
čere formou švédskych stolov, nápoje k ve-
čeri v neobmedzenom množstve (lokálne 
pivo, víno, voda alebo džús) • tematické ve-
čere • "zdravý kútik" - pri raňajkách pestrý 
výber bezgluténových, vegánskych, vege-
tariánskych potravín

Malin SSSSs
HOTEL

Cenník > 349

Krk, Malinska

od 345€ | 2 dospelí + 1 dieťa od 690€

tuh
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CHORVÁTSKO
 DALMÁCIA

Je veľa dôvodov na návštevu 
Dalmácie. Vďaka veľkému poč-
tu slnečných dní, ľahkej do-
stupnosti, tyrkysovému moru, 
rôznorodým plážam a takmer 
nedotknutej prírode sa radí 
k najobľúbenejším oblastiam 
Jadranu. Podmaní si vás aj dal-
mátska rafinovaná kuchyňa za-
ložená na lokálnych produktoch. 
Prijmite naše pozvanie a spo-
znajte spolu s nami tento čarov-
ný kút Chorvátska!

Zadar,  
Petrčane
Historické centrum mesta Zadar sa na-
chádza na polostrove lemovanom vy-
sokými hradbami, ktorými sú chránené 
výnimočné pamiatky. Medzi najvýznam-
nejšie patrí monumentálna Rotunda 
sv. Donata z predrománskeho obdo-
bia a Rímske fórum. Len 12 km severne 
od Zadaru, v príjemnom objatí pínií, náj-
dete prívetivé mestečko Petrčane, ktoré 
je ideálne na pokojnú rodinnú dovolenku 
a večerné prechádzky.

Vodice
Sú jedným z najobľúbenejších leto-
vísk Dalmácie a zároveň vyhľadáva-
ným letoviskom ležiacim 13 km severne 
od Šibenika. Dlhé večerné prechádzky 
po promenáde, diskotéky, bary a reštau-
rácie, ale aj krásne okruhliakové pláže, 
bohatý kultúrny program, atmosféra uli-
čiek starého mesta a výhľad na blízke 
ostrovy - to všetko sú Vodice. 

Primošten
Romantické mesto Primošten nájdete  
28 km južne od Šibenika na dvoch su-
sediacich polostrovoch. Na jednom leží 
historické jadro mesta Primošten, druhý, 
zelený a lemovaný krásnymi plážami je 
centrom miestneho cestovného ruchu. 
Oblasť Primoštenu je známa najmä pro-
dukciou lahodného červeného vína znač-
ky Babić, ktorého hrozno sa pestuje na 
okolitých skalnatých svahoch. 

Trogir
Malé, ale vskutku výnimočné mesto Tro-
gir sa rozprestiera sčasti na pevnine a 
sčasti na priľahlých ostrovoch len 30 km 
od Splitu. Vďaka prepojeniu s 2 mostami 
je často prezývané "Malé Benátky". Histo-
rické jadro mesta bolo v roku 1997 zapí-
sané do zoznamu svetových kultúrnych 
pamiatok UNESCO. Iba kúsok od neho, 
necelé 4 km západne od centra mesta, 
leží stredisko Seget Donji a areál hotela 
Medena s krásnou plážou.

Biograd 
na Moru
Toto pôvabné letovisko nájdete 25 km 
južne od Zadaru. Z jeho promenády je 
nezabudnuteľný pohľad na jednu z naj-
krajších úžin na Jadrane – Pašmanský 
kanál. Mestečko s jachtovým prísta-
vom a efektným podmorským osvetle-
ním je výborným východiskovým bodom 
na návštevu blízkych národných parkov 
Krka a Kornati.

Omiš
Charakteristickou črtou Omišu je prekrás-
na piesočnatá pláž a kaňon rieky Cetina, 
ktorá sa zahryzla do skál pohoria Biokovo. 
Vytvorila tak výnimočnú scenériu, ktorá 
nenechá žiadneho návštevníka ľahostaj-
ným. Dnes je Omiš so svojou výhodnou 
polohou medzi Splitom a Makarskou 
dôležitým centrom turistického ruchu s 
množstvom pamiatok a širokými možnos-
ťami aktívneho využitia dovolenky. Medzi 
najvýznamnejšie pamiatky patrí pev-
nosť Mirabela, ktorá chráni vzácnu časť 
chorvátskeho kultúrneho dedičstva a je 
svedkom búrlivej minulosti mesta.

Baško Polje
Letovisko Baška Voda je miestom pô-
sobivých kontrastov, miestom, kde ma-
jestátne pohorie Biokovo ostro zostupuje 
k morskej hladine.  Spolu s neďalekým 
letoviskom Baško Polje, kde sa nachádza i 
depandance Alem, ktorý má svoje miesto 
v našej ponuke i túto sezónu, patria me-
dzi najobľúbenejšie na Makarskej riviére.

Hvar-Jelsa
Harmonické prepojenie prírodných krás 
a histórie vás bude na ostrove Hvar spre-
vádzať na každom kroku. Obľúbené le-
tovisko Jelsa, popretkávané malebnými 
uličkami, je typickým ostrovným mesteč-
kom s priateľskou atmosférou. Toto prí-
stavné letovisko bolo v minulosti známe 
stavbou lodí, dnes je so svojimi elegant-
nými priečeliami ešte z minulého storočia 
obľúbeným miestom pre tisícky návštev-
níkov. 
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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, obchodí-
ky a kaviarne s terasami v blízkosti hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

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

hotelové parkovisko (za poplatok) • kon-
gresová sála • požičovňa áut • hotel má 
ideálnu polohu na spoznávanie historic-
kých a kultúrnych pamiatok mesta Zadar 
a národných parkov Krka a Kornati

UBYTOVANIE » hotel ponúka 2 typy 
izieb: štandardné - elegantne zariade-
né klimatizované 2-lôžkové izby; supe-
rior (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 • kú-
peľňa so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy

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

NÁŠ NÁZOR » pozývame vás do ho-
tela Kolovare, kde sa výborné služby 
kombinujú s priateľskou atmosférou a 
dokonalou polohou neďaleko centra 
Zadaru. Umiestnenie hotela priam na-
báda k dlhým večerným prechádzkam 
po promenáde Lungomare na nábreží 
malebného centra Zadaru. Vysoké 
pínie kopírujú nádhernú pláž pod ho-
telom, čím tvoria ideálne a bezpečné 
miesto pre detské hry priamo na bre-
hu mora. Hotel je povestný prvotried-
nou reštauráciou a vlastnou útulnou 
vinárňou, kde si môžete dopriať 
kvalitné chorvátske aj svetové vína. 
Príjemne zariadené moderné izby 
a prívetivý personál len umocňujú už 
tak dobrý pocit zo správneho výberu 
vašej dovolenky.  

www.hotel-kolovare.com

Cenník > 351

Kolovare SSSS

HOTEL

Zadar

od 345 € | 2 dospelí + 2 deti do 7 od 732 €

superior izba

tuh



119

POLOHA » areál priamo pri pláži cca 
15 minút chôdze od centra letoviska 
Petrčane • chodníček popri pláži vedie 
do centra, či k neďalekej zátoke s pek-
nou plážou • len 11 km od mesta Zadar a 
6 km od malebného, historického mes-
tečka Nin • okruhliaková, menšia pláž 
priamo pod bazénmi patriacimi k apart-
mánom • ležadlá a slnečníky na slnečnej 
terase pri bazénoch nad plážou (zdarma, 
obmedzený počet) • plážové osušky (za 
poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » recepcia • reštaurácia • 
detský kútik • moderné fitnes centrum •  
2 vonkajšie bazény pri pláži a jeden det-
ský bazén s detskou šmýkačkou • beach 
bar so slnečnou terasou a s krásnym vý-
hľadom na more pri bazénoch • wifi pri-
pojenie na internet v apartmánoch

UBYTOVANIE » v 3 typoch apart-
mánov: typ A - možnosť ubytovať až 4 
osoby • prízemie alebo 1. poschodie • 1 
samostatná spálňa s manželskou poste-
ľou; typ B - možnosť ubytovať až 5 osôb 
• 1. poschodie • 2 samostatné spálne s 
manželskou posteľou; typ C - možnosť 
ubytovať až 6 osôb • prízemie alebo 1. 
poschodie • 2 samostatné spálne s man-
želskou posteľou; vybavenie všetkých 
apartmánov: obývačka s rozkladacou 
sedačkou, ktorá slúži ako prístelka • plne 
vybavená kuchynka • kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchový kút a WC • sušič na vlasy 
• klimatizácia • balkón (1. poschodie) ale-
bo terasa (prízemie) • telefón • chladnič-
ka • sat TV • trezor • 1 parkovacie miesto 
(zdarma)

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

NÁŠ NÁZOR » pre stále väčšiu obľubu 
apartmánového typu ubytovania so 
službami polpenzie, sme do našej po-
nuky zaradili apartmány Sunny Side v 
tichom a prírodou obklopenom leto-
visku Petrčane. Moderné priestranné 
apartmány sú plne vybavené, počas 
dovolenky teda nemusíte robiť kom-
promis medzi pohodlím a dostatkom 
súkromia. Ľahký obed či obľúbený 
nápoj si môžete dopriať na vlastnom 
balkóne či terase. Areál ponúka svo-
jím hosťom stravovanie vo vlastnej 
reštaurácii s kvalitným výberom špe-
cialít, dva bazény s krásnou slnečnou 
terasou a barom priamo nad plážou, 
detský bazén so šmýkačkou a detský 
kútik. To všetko len pár minút od cen-
tra malebného Petrčane.

www.sunnyside.hr

Cenník > 352

Sunny Side SSSSs

APARTMÁNY

Petrčane
od 351 € | 2 dospelí + 2 deti do 6 rokov od 702 €

tuh
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POLOHA » hotel Kornati a susedné ho-
tely Ilirija a Adriatic (v našej ponuke hotely 
Kornati a Adriatic) nájdete v letovisku Bio-
grad na Moru v tesnej blízkosti pobrežnej 
promenády • vzdialenosť od kamienkovej 
pláže cca 50 m, cca 500 m od pláže Soline 
• 5 minút pešo od centra letoviska s ka-
viarňami, obchodmi a reštauráciami

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

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 bazén so sladkou vo-
dou a s jacuzzi pri hoteli Adriatic (časť ba-
zéna vyhradená pre deti) • nový vnútorný 
bazén s otvárateľnou sklenenou strechou 
• ležadlá pri bazéne (zdarma) • interne-
tové pripojenie na recepcii a v Lavender 

bare (zdarma) • parkovisko (za poplatok) 
• stolný tenis • plážový volejbal • cyklistic-
ká a joggingová trať • detské ihrisko • zá-
bavný animačný program pre deti • aqua 
aerobik v hotelovom bazéne • okruhliako-
vá pláž - slnečníky a ležadlá (za poplatok) • 
sprchy na pláži • okolie vhodné na turisti-
ku a cykloturistiku • súkromné školy potá-
pania (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne a komfort-
ne zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi 
na izbách (zdarma) • trezor • telefón • kú-
peľňa so sprchovým kútom a WC • su-
šič 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 štýlového 
hotela je inšpirovaný blízkym národ-
ným parkom Kornati. A právom, veď 
priamo z pohodlia vašej izby alebo 
z hotelovej terasy sa môžete kochať 
pohľadom na jeho južné ostrovy. Ne-
ďaleký jachtový prístav, živé centrum 
malebného mesta Biograd na Moru 
a okolitá príroda len pridávajú hotelu 
na jedinečnosti. Hotelová sieť Ilirija, 
do ktorej hotel Kornati patrí, je už 
tradične známa svojimi nadštandard-
nými službami, pohostinnosťou a 
kvalitnou stravou. Bonusom je nový 
vnútorný bazén, vstup do wellness 
centra na najvyššom poschodí hote-
lovej budovy Ilirija, kde si môžete do-
priať zaslúžený odpočinok s kulisou 
krásneho výhľadu na more. 

www.ilirijabiograd.com

Cenník > 352

Kornati SSSS

HOTEL

Biograd na Moru

od 299 € | 2 dospelí + junior do 17 rokov od 598 €

tuj
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POLOHA » v letovisku Biograd na Moru, 
v tesnej blízkosti pobrežnej promenády 
a pláže • asi 50 m od mestského plavecké-
ho bazéna a kamienkovej pláže • 5 minút 
pešo od centra letoviska 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

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-
nenou 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 komfort-
ne zariadené klimatizované 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • sat TV • wifi 
na izbách (zdarma) • trezor • telefón • kú-
peľňa so sprchovým kútom a WC • sušič 
na vlasy • balkón (za príplatok)

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

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

NÁŠ NÁZOR » obľúbený hotel Adria-
tic spoločnosti Ilirija vám ponúkame 
aj v tohtoročnej sezóne. V dizajne 
hotela sa výrazne prejavuje typická 
levanduľa nielen vo farbe, ale aj v 
príjemnej vôni, ktorá vás bude spre-
vádzať počas celého vášho dovolen-
kového pobytu. V ležérnom Lavender 
bare, ktorý sa nachádza na úrovni 
pobrežnej promenády, na vás zapôso-
bí nespútaná atmosféra tohto miesta. 
Tu môžete za zvukov kvalitnej hudby 
nerušene leňošiť, obklopení zeleňou 
pínií a vôňou levanduľových záhonov. 
Pobyt v hoteli Adriatic je ako stvorený 
aj pre rodiny s deťmi, na ktoré čaká 
krásne detské ihrisko, vnútorný bazén, 
bohatý animačný program i letná pla-
vecká škola v hotelovom bazéne.    

www.ilirijabiograd.com

Cenník > 351

Adriat ic SSSS

HOTEL

Biograd na Moru
od 299 € | 2 dospelí + junior do 17 rokov od 598 €

tuj
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POLOHA » v letovisku Petrčane, cca 
12 km od jedného z najznámejších miest 
celého Jadranu, mesta Zadar, kam premá-
va pravidelná autobusová linka • na prírod-
nom polostrove s bohatým borovicovým 
lesoparkom • cca 30 m od hotela okruh-
liakové pláže, prípadne vyhriate kamenné 
platne • cca 150 m kamienková mestská 
pláž s pozvoľným vstupom do mora vhod-
ným pre rodiny s deťmi i neplavcov • vybe-
tónovaný úsek pláže so schodíkmi do mora 
• slnečníky a ležadlá na pláži (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou 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 • predajňa 

suvenírov • TV miestnosť • pripojenie na in-
ternet v priestoroch recepcie (zdarma) • in-
ternetový kútik (za poplatok) • pizzeria-grill 
• dalmátska konoba Pinija • letný bar so 
štýlovým posedením • cukráreň • minimar-
ket • zábavné centrum • zmenáreň • letná 
terasa s pohodlným posedením s výhľa-
dom na more • parkovanie v areáli (zdarma) 
• detské ihrisko • minigolf (za poplatok) • 3 
tenisové ihriská (za poplatok) • stolný te-
nis, biliard, fitnes • petang • multifunkčné 
ihrisko na loptové hry • wellness (masáže 
a procedúry za poplatok) • pestrá ponuka 
fakultatívnych výletov, vďaka ktorým spo-
znáte historické, kultúrne a prírodné krásy 
Chorvátska

UBYTOVANIE » moderné, klimatizo-
vané 2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek (izba s 2 prístelkami rozlohovo 
väčšia) • izby s balkónom (za príplatok) • 
izby s balkónom a orientáciou na morskú 

NÁŠ NÁZOR » pobyt v hoteli Pinija 
v letovisku Petrčane je pre každého 
návštevníka nezabudnuteľným zážit-
kom. Prostredie, v ktorom sa nachá-
dza, píniový lesík pri krásnej pláži, je 
balzamom na dušu. Ukrýva detské ih-
riská, štýlový lounge bar či volejbalové 
ihrisko. Môže sa pochváliť aj krásnym 
vonkajším bazénom s rozľahlou tera-
sou s jedinečným výhľadom na more, 
kde si naplno vychutnáte slnečné dni 
plné oddychu. Elegantne zariadené 
izby a moderné wellness centrum 
vytvárajú ideálne podmienky pre 
odpočinok. Atmosféru ešte dokresľuje  
ústretový a milý personál. Hotel Pinija 
je jednoducho zárukou dokonalej do-
volenky v objatí prírody. 

www.hotel-pinija.hr

Pini ja SSSSs

HOTEL

Cenník > 352

Petrčane

od 358 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 rokov od 716 €
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stranu (za príplatok) • možnosť rodinných 
izieb (1 priestranná miestnosť) s 1-2 prístel-
kami a s balkónom (za príplatok) • telefón 
• minichladnička (naplnenie na vyžiadanie, 
za poplatok) • plazmová satelitná TV • trezor 
(zdarma) • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • sušič na vlasy

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

WELLNESS » hotel Pinija ponúka lu-
xusné služby vo svojom wellness centre 
Marea Wellness & Spa (vstup za popla-
tok) - v cene vstupu je zahrnutá fínska 
a parná sauna, jacuzzi, soľná miestnosť 
s himalájskou soľou a relaxačná zóna 
s vyhrievanými ležadlami; balíčky slu-
žieb beauty & spa za poplatok podľa ak-
tuálneho cenníka 

tuj
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POLOHA » necelých 6 km od centra 
mesta Zadar (zabezpečené pravidelné au-
tobusové spojenie - zastávka pred areálom) 
v blízkosti krištáľovo čistého mora a krás-
nej pláže • areál priamo na pláži • súčasť 
hotelového komplexu Borik nachádza-
júceho sa uprostred zelene udržiavané-
ho parku • prírodné kamienkové pláže v 
areáli Borik, piesková pláž pred hotelom 
Funimation

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

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 pod vedením chorvát-
skej animátorky • pestrý a zaujímavý ani-
mačný program pre deti i dospelých 
v predpoludňajších i popoludňajších ho-
dinách v sprievode medzinárodného ani-
mačného tímu • vo večerných hodinách 
živá hudba na terase pri bazéne • jedineč-
ná príležitosť zúčastniť sa fakultatívnych 
výletov zo širokej ponuky: národné parky 
Krka, Kornati alebo Plitvice, Pirátska plav-
ba  • individuálne možnosť navštíviť ma-
lebný Zadar alebo neďaleké mesto Nin, 
najstaršie chorvátske kráľovské mesto

UBYTOVANIE » v hotelovej budove 
Donat I: útulne a účelne zariadené, kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • balkón resp. terasa (za prípla-
tok) • priestranné klimatizované rodinné 
izby - 2 prepojené miestnosti pre 2 až 4 

Donat SSSs

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » obľúbený a vyhľadáva-
ný hotel Donat (pozostávajúci z bu-
dov Donat I a II), s výbornou polohou 
priamo pri pláži, s bazénom a pestrým 
animačným programom, je predur-
čený pre strávenie dokonalej rodinnej 
dovolenky v jednom z najznámejších 
letovísk Dalmácie - v Zadare. Jeho 
poloha je ideálna na spoznávanie 
malebných zákutí mesta a blízkych 
národných parkov. Hotel, ktorý je sú-
časťou renomovanej spoločnosti Fal-
kensteiner Hotels & Resorts, je vhodný 
pre všetky vekové kategórie návštev-
níkov a pre tých, ktorí sa chcú nechať 
rozmaznávať službami all inclusive 
a hodiť starosti všedných dní aspoň 
na chvíľu za hlavu.

www.hotel-donat.com

Cenník > 351

Zadar

od 319 € | 2 dospelí + 2 deti od 778 €
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osoby (za príplatok);  v hotelovej budo-
ve Donat II: útulne a účelne zariadené, 
klimatizované 1-lôžkové alebo 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • balkón resp. 
terasa (za príplatok); vybavenie izieb: sat 
TV • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • sušič na vlasy • chladnička (len v ro-
dinných 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 zmrzlina 
pre deti podávaná v miniklube • det-
ský klub a animácie pre deti • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne

ilustračné foto

tuh
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C HO R VÁ T S K O

POLOHA » hotelová budova, depandan-
ce aj vilky sú súčasťou hotelového kom-
plexu Imperial • cca 800 m od centra 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 bohaté možnosti 
zábavy a 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 • v okolí Vodíc náj-
dete množstvo cyklotrás • nachádza sa tu 
najväčšia diskotéka na Jadrane - Hacienda

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

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 a det-
ský bazén • prenájom slnečníkov a leža-
diel (za poplatok) • fitnes • detské ihrisko • 
detský miniklub (aj v slovenskom jazyku) • 
detské skákacie hrady a trampolíny • vo-
lejbalové ihrisko • tenisové kurty • živá 
hudba • parkovanie v areáli (za poplatok) 
• škola potápania • hotelové animácie po-
čas dňa • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov - národný park a vodopády Krka 
(je sústavou perejí, kaskád a vodopádov, 
pod ktorými sa môžete vykúpať, rovnako 
máte možnosť podniknúť výlet loďou kaňo-
nom rieky Krka až k Rošskému vodopádu), 
národný park Kornati (je zoskupením 147 

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 
pre vás máme komfortné hotelové 
superior izby, útulné klimatizované 
hotelové vilky a novinkou je ubytovanie 
v depandance Lucija a to všetko s ob-
ľúbenými službami all inclusive. Tento 
komplex priamo na pláži, a zároveň 
takmer v srdci letoviska, vytvára ideálnu 
dovolenkovú atmosféru. Naviac, Vodice 
sú ideálnym miestom k spoznávaniu 
okolia - navštívte malebný Šibenik 
a spoznajte jeho históriu, nevynechajte 
očarujúce národné parky Krka a Kornati 
ani príjemný lodný výlet na ostrov Zla-
rin s úžasnými miestami na kúpanie.

www.rivijera.hr

Imperial  SSSs

HOTEL,  DEPANDANCE & VILLAS

Cenník > 352, 353

Vodice

od 299 € | 2 dospelí + 2 deti od 633 €
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ostrovov a útesov v južnej časti severných 
dalmátskych ostrovov), ostrov Zlarin (na-
chádza sa v šibenickom súostroví a od pev-
niny ho oddeľuje šibenický kanál, je to ostrov 
s pokojnými miestami na kúpanie, piesoč-
natou plážou a malebnou prírodou)

UBYTOVANIE » v rámci hotelového 
komplexu Imperial ponúkame izby v ho-
telovej budove, v priľahlom depandance 
Lucija a vo vilke Klara; hlavná hotelová 
budova: 2-lôžkové klimatizované izby 
typu superior s možnosťou 1 prístelky • 
balkón • sat TV • wifi • chladnička • tele-
fón • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • sušič na vlasy • výhľad na more 
(za príplatok) • priestranné klimatizované 
rodinné izby (za príplatok) - dve samo-
statné miestnosti pre 2 až 5 osôb • sat 
TV • chladnička • telefón • kúpeľňa s va-
ňou, resp. sprchou a WC • sušič na vlasy; 
depandance Lucija: 2-lôžkové klimati-

zované izby typu štandard s možnosťou 
1 prístelky • balkón • orientácia na park 
• orientácia na more (za príplatok) • sat 
TV • wifi • chladnička • telefón • kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchový kút a WC • sušič 
na vlasy; vilka Klara: komfortne zariade-
né klimatizované menšie 2-lôžkové izby 
bez balkónu • 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky a balkónom (za príplatok)  • sat 
TV • chladnička • telefón • kúpeľňa so spr-
chou a s WC • sušič na vlasy

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov (nealko, víno a 
pivo počas obedu a večere) • hotelové 
animácie • miniklub aj v slovenskom 
jazyku • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané počas dňa v 
hotelovej reštaurácii

hotelová izba

izba vo vilke

tuh
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C HO R VÁ T S K O

POLOHA » hotel je situovaný približne 
500 m od malebného mestečka Primoš-
ten na polostrove Raduča • dominantou 
centra je farský kostol, z ktorého sa ponú-
ka očarujúci výhľad na letovisko Primošten 
a jeho okolie • 28  km južne od Šibenika 
• hotelový areál  sa nachádza priamo pri 
pláži

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

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 • fitnes centrum • kongresová sála 
• detský klubový areál - 2 detské bazény, 
herňa, TV miestnosť na pozeranie rozprá-
vok • obchod so suvenírmi • parkovanie 
(za poplatok) • internetový kútik • 3 teniso-

vé kurty • minigolf • boccia • multifunkčné 
futbalové a basketbalové ihrisko • hote-
lový animačný program • vodné špor-
ty na pláži • plážový volejbal • požičovňa 
bicyklov (za poplatok) • bohatá ponuka 
fakultatívnych výletov do okolia za jeho 
kultúrnymi, historickými a prírodnými krá-
sami • jedným z nich je národný park Kor-
nati tvorený 140 ostrovmi a ostrovčekmi. 
Tento jedinečný labyrint sa rozprestiera 
na ploche 300 km² a je skutočným rajom 
nielen pre potápačov • ďalším tipom na 
nezabudnuteľný výlet je okolie rieky Krka 
a rovnomenný národný park Krka. Rieka 
Krka preteká kaňonom a jej koryto vy-
tvára unikátne umelecké prírodné diela 
v podobe jazierok, vodopádov a kaskád • 
medzi našimi typmi na výlet nesmie chý-
bať mesto Šibenik bohaté na historické 
pamiatky. Zažite atmosféru dávnych čias 
na vlastnej koži a poprechádzajte sa jeho 

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. 
Jeho pýchou je unikátny vyhrievaný 
bazén s morskou vodou na brehu 
mora prekrytý presklenou kupolou. 
Malebné mestečko Primošten je 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, vybavenosťou 
a krásnym prostredím si toto obľúbe-
né miesto každoročne získava srdcia 
svojich hostí. 

www.hotelzora-adriatiq.com

Zora SSSS

HOTEL

Cenník > 352

Primošten

od 358 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 716 €
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úzkymi kamennými uličkami so staroby-
lými budovami, kostolmi a meštianskymi 
domami. To všetko je okorenené živými 
námestiami s množstvom reštaurácií a ka-
viarničiek.

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové klima-
tizované izby *** štandardu s možnos-
ťou 1 prístelky (klimatizácia v réžii hotela) 
• stropný ventilátor • telefón • sat TV • wifi 
• kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • 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)

tug
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CHORVÁTSKO

POLOHA » v obľúbenom letovisku Vo-
dice • približne 600 m od centra • hotel 
od krásnej okruhliakovej pláže delí len 
pešia upravená promenáda - živé cen-
trum letného diania • pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá na pláži (za 
poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • a´la carte reštaurácie Olympia 
a Olympia Sky • aperitív bar • vonkaj-
ší bazén so sladkou vodou • detský ba-
zén so šmýkačkou • nové detské ihrisko 
• terasa pri bazéne so slnečníkmi a le-
žadlami (zdarma) • pool bar • luxusné 
wellness centrum (za poplatok) • novino-
vý stánok • strážené parkovisko (za po-
platok) • tenisový kurt • basketbalové 
ihrisko • pestrá ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok) • požičovňa bicyk-

lov (za poplatok) • hotelový animačný 
program • živá hudba • internetový kútik 
(za poplatok) • wifi na recepcii a na pláži 
(zdarma) • bar na pláži • možnosť zaují-
mavých výletov do okolia

UBYTOVANIE » moderne a elegantne 
zariadené klimatizované 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky • kúpeľňa so 
sprchou a WC • sušič na vlasy • telefón 
• pripojenie na internet (zdarma) • mini-
bar • sat TV • trezor (za poplatok) • balkón 
s posedením • možnosť izieb s orientá-
ciou na morskú stranu (za príplatok); lu-
xusné 2-lôžkové izby v budove Olympia 
Sky (len na vyžiadanie a za príplatok) 

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

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. 
Areál hotela s rozľahlým bazénovým 
komplexom, krásnym detským ihris-
kom, hotelové wellness a komfortné 
elegantné izby sú nečakanou oázou 
pokoja v blízkosti rušného letoviska 
a priamo pri pobrežnej promenáde. 
Večer sa môžete prejsť do neďaleké-
ho živého centra Vodíc. Hotel Olym-
pia so svojou atraktívnou polohou, 
profesionálnymi a rokmi overenými 
službami odporúčame aj náročnej-
ším klientom.

www.olympiavodice.hr

Cenník > 353

Olympia SSSSS

HOTEL

Vodice

od 449 € | 2 dospelí + 2 deti od 898 €

tuh
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POLOHA » apartmány na miernom ná-
vrší 100 m - 300 m od pláže v závislosti 
od polohy apartmánu • v stredisku Se-
get Donji len 4 km od Trogiru • prírodné 
kamienkové pláže alebo vybetónované 
plochy na slnenie pozdĺž celého rezortu • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • klimatizova-
ná hlavná reštaurácia • široký výber barov 
a reštaurácií na pláži • supermarket • wifi 
na recepcii hotela a v apartmánoch (zdar-
ma) • trezor na recepcii hotela (zdarma) 
• detské ihrisko • pestrá ponuka vodných 
športov a atrakcií na pláži (za poplatok) 
• trampolíny a vodné atrakcie • požičov-
ňa bicyklov • tenisové kurty (za poplatok) • 
parkovisko pri apartmánoch (zdarma)

UBYTOVANIE » 2 kategórie apartmá-
nov: štandard plus 3*- 1/2+1 na prízemí 

s jednou samostanou spálňou a 1/4+1 (za 
príplatok) na 1. poschodí s dvoma samo-
statnými spálňami; superior 4*- 1/4+1 
na 1. poschodí s dvoma samostatný-
mi spálňami; vybavenie oboch kategó-
rií apartmánov: obývačka s rozkladacím 
gaučom (slúži ako prístelka) • sat TV • wifi 
• vybavená kuchynka s chladničkou • je-
dálenská časť •kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC • balkón (apartmán 
1/4+1) alebo terasa (apartmán 1/2+1) 

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky  
formou švédskych stolov a servírované 
večere (výber z menu) bez nápojov v hlav-
nej reštaurácii apartmánov Medena 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vašu zá-
bavu a bohatý program pre deti aj dospe-
lých sa počas júla a augusta postarajú naši 
skúsení animátori. 

NÁŠ NÁZOR » po úspešnej uvádzacej 
sezóne apartmánov Medena do našej 
ponuky, sme ubytovanie typu štandard 
plus obohatili aj o apartmány typu 
superior. Nájdete ich ukryté v zeleni pí-
nií, roztrúsené na miernom návrší nad 
plážovou promenádou. Na výber máte 
3-lôžkové a až 5-lôžkové apartmány, 
ktoré poskytnú pohodlie a dostatok 
súkromia aj početnejším rodinám. 
Komfortné ubytovane sme doplnili 
službami polpenzie, vďaka ktorým si 
budete môcť pobyt pri mori vychut-
nať naplno. Plážová promenáda, ktorá 
kopíruje celé pobrežie rezortu je počas 
leta rušným spoločenským miestom. 
Neďaleké historické mesto Trogir, 
bohatý animačný program a príjemná 
atmosféra sa navždy zapíšu do vašich 
spomienok.

www.apartmani-medena.hr

Cenník > 350, 354, 355

Medena  SSSS

APARTMÁNY

Trogir
od 221 € | 2 dospelí + 2 deti od 442 €

superior apartmán

tuh



132

CHORVÁTSKO
Medena SSSS

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » uprostred zelene pínio-
vého lesíka, priamo na brehu mora 
a neďaleko jedného z najkrajších 
chorvátskych mestečiek sa nachádza 
hotel Medena. Spokojnosť hostí je tu 
prioritou. Privíta vás priateľská atmo-
sféra 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 
zábavou. Pobyt vám spríjemní bohatý 
a nápaditý animačný program, vodné 
atrakcie a trampolíny v animačnom 
parku či spoločné cvičenie v hotelo-
vom bazéne. 

www.hotelmedena.com

Cenník > 351, 353, 355

POLOHA » areál na brehu mora na mier-
nom návrší v píniovom lesíku v dedinke 
Seget Donji • len 4 km od Trogiru • vzdiale-
nosť hotelovej budovy od pláže cca 100 m 
• areál lemuje pobrežná promenáda a ka-
mienkové pláže kombinované s vybetóno-
vanými plochami v dĺžke viac ako 250 m • 
ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *** 

VYBAVENIE » dve samostatné krídla A 
a B s výťahom, prepojené centrálnou ho-
telovou budovou so vstupnou halou, re-
cepciou a klimatizovanou reštauráciou • 
a´la carte reštaurácie:  Pizzeria v hlavnej bu-
dove a Konoba Tamaris na pláži • Aperitív 
bar v hotelovej hale • Tropic bar na pláži • 
parkovisko (zdarma) • wifi (zdarma) • 6 teni-
sových kurtov, multifunkčné ihriská, vodné 
športy na pláži (za poplatok) • detské ihrisko 
• vonkajší bazén s detskou časťou • samo-

statný detský bazén • park s trampolínami 
a vodnými atrakciami (za poplatok)

UBYTOVANIE » ponúkame 3 kategórie 
klimatizovaných izieb: štandard 3* - 2-lôž-
kové izby s možnosťou prístelky vo forme 
rozkladacieho lôžka vhodného pre 1 do-
spelú osobu alebo 2 deti, na 1. a 2. poscho-
dí bloku B • orientácia na park • možnosť 
izieb štandard 3* s výhľadom na more 
(za príplatok) - 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky na vyššom poschodí bloku 
A alebo B; superior 4* (príplatok za vyšší 
štandard) • elegantne zariadené 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky alebo prístel-
ky vo forme rozkladacieho lôžka vhodné-
ho pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti, na 5. 
poschodí bloku B • možnosť superior izieb 
4* s výhľadom na more (za príplatok); su-
perior premium 4* • moderne a elegant-

Trogir

od 312 € | 2 dospelí + 2 deti od 624 €

izba štandard



ko
ala.sk

ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky na nižších poschodiach bloku 
A • možnosť superior premium 4* izieb 
na vyššom poschodí s výhľadom na more 
(za príplatok) • vybavenie všetkých typov 
izieb: LCD TV • chladnička • trezor • wifi • te-
lefón • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút 
a WC • sušič na vlasy • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov • ne-
alkoholické nápoje, pivo a víno v all 
inclusive bare pri bazéne • pre klien-
tov ubytovaných v izbách superior pre-
mium sú raňajky podávané na terase, 
resp. vo vyhradenej časti reštaurácie

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas 
prázdnin vám pobyt spestria naši skúsení 
animátori zaujímavým programom

izba superior premium

tuh
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CHORVÁTSKO

POLOHA » hotel situovaný uprostred 
zelene okolitých stromov a zároveň pri 
plážovej promenáde letoviska Baško 
Polje • kamienková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora cca 30 m • cca 2 km 
po promenáde od živého strediska Baška 
Voda • pozostáva z hotela a depandan-
cov • FKK pláž ako i menšie pláže posky-
tujúce súkromie v blízkosti hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » **

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: účelne zariadené 2-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky • balkón 
orientovaný na morskú stranu • kúpeľňa 
so sprchovým kútom 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) • 
možnosť obedov (za príplatok)

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 voňavej 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, Alem je 
pre vás to pravé miesto na strávenie 
príjemnej dovolenky. 

www.club-adriatic.hr

Cenník > 354

Alem SS

DEPANDANCE HOTELA

Baško Polje

od 189 € | 2 dospelí + 1 dieťa od 378 €

tug
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NÁŠ NÁZOR » príjemne zariadené izby 
pavilónov Brzet v tichej časti letoviska, 
a zároveň dostupnosť rušného centra 
strediska Omiš s množstvom kaviarni-
čiek, reštaurácií a obchodíkov vytvárajú 
priestor pre strávenie ideálnej letnej 
prímorskej dovolenky. Jedinečným zá-
žitkom bude určite aj romantická pre-
chádzka starobylými uličkami mesta 
Omiš. Prvoradá je však čarovná okruh-
liaková pláž s krištáľovo čistou vodou 
a pozvoľným vstupom do mora, ktorá 
vábi k celodennému oddychovaniu. 
Mnohých iste poteší aj neďaleká mest-
ská piesočnatá pláž, jediná svojho dru-
hu 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 • od centra Omišu len 800 m • mi-
nimarket cca 300 m od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

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

rafting na rieke Cetina s početnými pereja-
mi a kaskádami

UBYTOVANIE » 2-lôžkové klimatizova-
né izby s možnosťou 1 prístelky • telefón 
• chladnička • sat TV • kúpeľňa so sprcho-
vým kútom a WC • sušič na vlasy • balkón 
s posedením • orientácia na morskú stranu

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou 
švédskych stolov vrátane nápojov (ne-
alko, káva, čaj), obedy a večere ser-
vírované - výber z 3 menu, polievky, 
šalátový bufet a dezerty formou bufe-
tu • nápoje počas celého dňa (do 21:00 
hod.) v neobmedzenom množstve (čer-
vené a biele víno, pivo, džús, voda) • 2 
ležadlá na pláži na izbu zdarma

Cenník >355

Brzet SSSs

PAVILÓNY

Omiš
od 273 € | 2 dospelí + 2 deti od 546 €

tuh
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CHORVÁTSKO

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"

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » centrálna recepcia s trezor-
mi (zdarma) • zmenáreň • centrálna reštaurá-
cia • aperitív bar • wifi pripojenie na internet 
• parkovanie (zdarma) • bazén s morskou 
vodou • detský bazén • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • TV miestnosť • tenisové kurty • fit-
nes • animácie • detský klub pre deti 6-12 ro-
kov • potápačské centrum (za poplatok)  

UBYTOVANIE » ponúkame 2 typy izieb: 
» štandard - 2-lôžkové izby s možnosťou prí-
stelky • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • francúzsky balkón alebo terasa 
• TV • ventilátor » komfort - zrenovované 
2-lôžkové izby  s možnosťou prístelky • sat 
TV • ventilátor • kúpeľňa s vaňou, resp. spr-
chový kút 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 spríjemne-
nie dovolenkových chvíľ vám poslú-
ži aj bazén s ležadlami a slnečníkmi 
pri aperitív bare. Príjemná prímorská 
atmosféra mestečka Jelsa, krásna 
architektúra, reštaurácie a kaviarne 
s terasami vás budú istotne lákať k 
jeho každodennej návšteve. 

www.resortfontana-adriatiq.com

Cenník > 347

Fontana SSs / SSS

DEPANDANCE

Jelsa

od 195 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 390 €

tug
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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 predurčený 
k stráveniu pokojnej a príjemnej dovo-
lenky. Ponúka jednoduché, ale príjem-
né ubytovanie a spoločenské priestory, 
ktoré prešli jemnou úpravou. O kva-
litné služby a spokojnosť hostí sa tu 
stará priateľský personál, ktorý sa snaží 
vyhovieť požiadavkám návštevníkov. 
Na tanečnej terase hotela sa cez deň 
môžete kochať nádherným výhľadom 
na more a večer sa započúvať do tó-
nov 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

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • zmenáreň • tre-
zor (za poplatok) • klimatizovaná reštaurá-
cia s tanečnou terasou • lobby bar • vonkajší 
bazén s morskou vodou • ležadlá pri bazéne  
(zdarma) • wifi • parkovanie (zdarma) • stol-
ný tenis, tenis, minigolf (za poplatok) • živá 
hudba na terase hotela • fitnes • možnosť 
výberu z naozaj pestrej ponuky fakultatív-
nych výletov  a exkurzií - príležitosť absolvo-
vať  výlet do mesta Split, zažiť plavbu loďou 
na strov Brač alebo spoznať nádherné sú-
ostrovie Pakleni otoci

UBYTOVANIE » jednoducho zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • izby 
s orientáciou na morskú stranu (za príplatok) 
• izby s klimatizáciou a orientáciou na mor-
skú stranu (za príplatok) • vybavenie všet-
kých typov izieb: telefón • sat TV • kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchový kút 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 neal-
koholické (voda a džúsy) nápoje podá-
vané vo vyhradenom čase v pool bare • 
vo vyhradených popoludňajších hodi-
nách ľahký snack a káva • hotelové ani-
mácie • wifi

Cenník > 347

Hvar SSSs

HOTEL

Jelsa
od 267 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 534 €

tug
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Olympská 
riviéra Chalkidiki

Atény

Kavala
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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 kozmopolitných letovísk. 
K málu tradičných dediniek, dodnes verných 
svojej histórii a zvykom, patrí Afitos. Okrem 
pláží či posedenia v príjemných tavernách, 
ocenia návštevníci aj ručne vyrobené pro-
dukty charakteristické pre túto oblasť.

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 antické stĺpy tý-
čiace sa k žiarivo modrej oblohe, 
rozprávajúce návštevníkom históriu 
tisícročí. Vydajte sa s nami do krajiny 
antických hrdinov, starých filozofov 
a stále živej histórie – do Grécka.

Chalkidiki 
- Afitos

Kavala je druhé najväčšie mesto v sever-
nom Grécku, leží v kraji Východná Ma-
kedónia a Trácia. Priestranné námestia, 
moderné budovy, nákupné centrá na 
západnej strane mesta tvoria príjemný 
kontrast k tradičným starým domom, ma-
lým záhradám a tradičným uličkách na 
východnej strane. Počas tureckej doby si 
mesto zachovalo svoj grécky charakter a 
v tejto dobe dostalo svoje dnešné meno, 
Kavala. Vďaka kvalite miestneho víno sa 
táto oblasť nazýva aj grécke Bordeaux.

Polostrov Kassandra oddeľuje od pevniny 
40 m široký a 1250 m dlhý prieplav Potidea 
Canal, pri ktorom leží Nea Potidea. Pri kaná-
li sa nachádzajú aj zvyšky antického mesta 
Potidea, ktoré má bohatú históriu a bolo 
založené okolo roku 600 p.n.l. Dnes je Nea 
Potidea atraktívnym miestom letných do-
voleniek predovšetkým vďaka nádherným 
piesočnatým plážam a priezračne čistému 
moru. Nájdete tu aj reštaurácie, bary, su-
permarkety a vychýrené taverny ponúkajú-
ce špeciality z čerstvých rýb a darov mora. 

Nea Potidea Kavala

CHALKIDIKI, OLYMPSKÁ RIVIÉRA, KAVALA
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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 okrem 

polostrova Chalkidiki a Olympskej rivíeri, 
môžeme predstaviť i oslnivú Kavalu, ktorá sa 

stáva čoraz populárnejšou. 

Na nasledujúcich stranách vám okrem našich 
stálych hotelov ponúkame aj novinku už na 
spomínanej Kavale - Bomo Tosca Beach. Hit 

tohtoročnej sezóny. Nachádza sa na prekrásnej 
pláži, obklopený bujnou zeleňou, kde si 

môžete vychutnať pravé grécke all inclusive 
služby a užívať si svoju vysnívanú dovolenku. 

Pobyty na lákavých 8, 11  alebo 12 dní 
s odletom z Bratislavy do Thessaloník si môžete 

spestriť aj výletmi po okolí.

Thessaloniki, sú hlavným mestom provincie 
Macedónia s približne miliónom obyvateľov. 
Pri prechádzke súčasným mestom môže-
te obdivovať hradby z čias cisára Theodo-
sia Veľkého, hipodróm, v minulosti slúžiaci 
na konské preteky, fórum, ktorým prechá-
dzala Via Egnatia, prístav vybudovaný Ri-
manmi či Galériov víťazný oblúk. Srdcom 
dnešného moderného mesta je Aristotelovo 
námestie postavené na počesť tohto veliká-
na gréckej filozofie a nachádza sa tu aj naj-
slávnejšia Aristotelova univerzita. 

Pobrežie Olympskej riviéry leží v južnej čas-
ti regiónu Pieria, v celkovej dĺžke asi 70 km. 
Najvyšším bodom je hora Olymp. Celý región 
je popretkávaný mytologickými povesťami 
starovekého Grécka. Olympská riviéra sa vy-
značuje nádhernými piesočnatými plážami a 
prírodnými krásami. Výhodou týchto pláží je, 
že nie sú preľudnené a tak tu nájdete takmer 
všade dokonalé miestečko na oddych. K naj-
populárnejším patria pláže Olympic Beach a 
Paralia, ktoré sú vzájomne prepojené osvet-
lenou a udržiavanou promenádou s cyklotra-

sou. Tieto pláže turisti vyhľadávajú kvôli 
jemnému piesku, ale aj čistému moru. 
Pláže na Olympskej riviére sú bezpečné 
a preferujú ich najmä rodiny s deťmi. Na 
pobreží nájdete množstvo miestnych ta-
verien, reštaurácií a barov. Prostredie je 
ako stvorené na rôzne outdoorové akvi-
tity, od vodných športov cez pešiu, ale 
i cyklo turistiku. Za centrum Olympskej 
riviéry sa pokladá mesto Katerini, kde sa 
viete v denných ale i nočných hodinách 
dostatočne zabaviť. 

Olympská riviéra - LeptokariaThessaloniki

Kláštor Meteora

CHALKIDIKI, OLYMPSKÁ RIVIÉRA, KAVALA
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POLOHA » hotelový komplex sa nachá-
dza na Olympskej Riviére v letovisku Lep-
tokaria • medzi krištáľovo čistými vodami 
Egejského mora a majestátnym pohorím 
Olymp • celý areál hotela pozostáva z krás-
nych zelených záhrad, je lemovaný exotic-
kými rastlinami a ústi na hotelovú pláži • 
vzdialenosť od mesta Katerini 25 km • cca 1 
hod 10 min od Thessaloník • centrum mes-
tečka Leptokaria cca 10 min pešo 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » samostatne stojaca budo-
va s recepciou a priľahlé bungalovy • wifi 
v areáli hotela (zdarma) • hlavná hotelová 
reštaurácia ponúkajúca medzinárodnú a 
stredomorskú kuchyňu • a´la carte reštau-
rácia pri pláži (za poplatok) • 3 bary (hlavný, 
plážový a pool bar) • 2 bazény so slnečník-
mi a ležadlami (plážové osušky k dispozícii 
za vratný depozit) • detský bazén • hotelové 

animácie •  požičovňa áut a motoriek • her-
ňa •  stolný tenis (zdarma) • biliard • teniso-
vé kurty • posilňovňa • obchodná pasáž • 
parkovisko 

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
klimatizované 2 lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky situované v hlavnej 
budove • možnosť ubytovania s bočným 
výhľadom na more (v hlavnej budove) • 
bungalovy, kde sa nachádzajú 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky a rodinné izby 
s dvoma prístelkami (poschodová posteľ) 
• fľaša vína na privítanie • set na prípravu 
kávy a čaju na izbe • SAT TV • telefón • wifi 
(zdarma) • minibar -- denne dopĺňaný vo-
dou, džúsmi a pivom (zdarma) • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC) • sušič na vlasy • trezor 
(zdarma) • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

NÁŠ NÁZOR » jedinečný hotel na 
Olympskej riviére - Bomo Olympus 
Grand Resort je obklopený nád-
hernou scenériou gréckej príro-
dy. Ponúka kvalitné služby na tej 
najvyššej úrovni vedené profesio-
nálnym personálom. Pestrý výber z 
lahodnej kuchyne, moderne zaria-
dené izby, pestré animačné progra-
my i blízkosť mestečka Leptokaria. 
Môžete sa tešiť na  nekonečné 
pláže a príjemné Egejské more, 
majestátne pohorie Olymp, no v 
neposlednom rade na zážitky, ktoré 
si z hotela zaručene odnesiete. Tak 
neváhajte a prijmite túto skvelú 
ponuku. 

www.bomoclub.com

Bomo Olympus Grand Resort SSSSSt

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 367

Olympská riviéra-Leptokaria 

od 534€ | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 12 r. od 1266 €
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HOTELOVÝ KOMPLEX

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou výberu zo švéd-
skych stolov vrátane miestnych i me-
dzinárodných nápojov • počas obedov 
a večerí sú podávané alkoholické nápoje 
(čapované pivo, miestne biele a červe-
né víno), nealko nápoje, teplé nápoje 
(káva, čaj) • nápoje v baroch: čapované 
pivo, biele a červené víno, whisky, gin, 
tequilla, rum, ouzo, likéry, brandy • neal-
koholické nápoje • voda, ovocné džúsy • 
horúce nápoje • zmrzlina • občerstvenie 
počas dňa • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne a na pláži • all inclusive program v ho-
telom vyhradených hodinách

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplnenie 
dovolenkových chvíľ najmenších hostí sa 
počas mesiacov júl a august postará aj slo-
vensky hovoriaci animátor. Deti zažijú ča-
rovné okamihy radosti, smiechu a zábavy 
pri rôznych súťažiach.

tyh



142

G R É C K O

POLOHA » v letovisku Nea Potidea • 
na polostrove Kassandra, ktorý je veľmi 
obľúbeným a turistami vyhľadávaným 
miestom • hotelový areál s krásnou zá-
hradou pozostáva z viacerých viliek po-
stavených v gréckom štýle a ústi priamo 
na nádhernej piesočnatej pláži ocene-
nej Modrou vlajkou EÚ • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky (zdarma), 
plážové osušky (za depozit) • pláž je vy-
bavená kabínkami a sprchami • vodné 
športy (za poplatok) • kanoe a vodné bi-
cykle (zdarma) • hotelový autobus do/z 
dedinky 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) • hlavná reštaurácia špe-
cializujúca sa na grécku, stredomorskú 

a medzinárodnú kuchyňu • snack bar/
taverna pri bazéne • priestranný bazén 
(ležadlá a slnečníky zdarma) • minimarket 
• detské ihrisko a miniklub • požičovňa 
áut (za poplatok) • aerobik • tenisový kurt 
• stolný tenis • plážový volejbal • šípky 
• boccia • animácie • diskotéka • cviče-
nie jógy • raz za dva týždne grécky večer, 
olympijské hry, párty na pláži • pestrá 
ponuka fakultatívnych výletov a exkurzií 
s cieľom poznávať krásy a zaujímavosti 
širšieho okolia

UBYTOVANIE » hotel ponú-
ka ubytovanie v 3-podlažných 
domčekoch vsadených do exotickej 
záhrady, kde sa nachádzajú elegant-
ne zariadené dvojlôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek                                                                            
• klimatizácia • trezor (za poplatok)                                                                         
• SAT TV • telefón • minichladnička • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 

NÁŠ NÁZOR » aj túto letnú sezó-
nu vám prinášame obľúbený hotel 
Portes Beach, ktorý 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 > 367

Chalkidiki - Nea Potidea

od 594 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 1287 €

Portes Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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s vaňou, 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 pre všet-
ky vekové kategórie

tyg
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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 
nadchodom (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 recep-
ciou • trezor na recepcii (za poplatok) • TV 
kútik  • wifi vo verejných priestoroch ho-
tela (zdarma) • 2 bary • hlavná reštaurácia 
• bar pri bazéne • bar na pláži (za popla-
tok) • priestranný bazén (ležadlá a slneční-
ky zdarma) • vnútorný bazén • minimarket 
• basketbal • plážový volejbal • tenis • zá-
hradný šach • detské ihrisko a miniklub 
masáže (za poplatok) •  hotelové animácie 
• udržiavaná hotelová záhrada s nádherný-
mi palmami • široká ponuka fakultatívnych 
výletov a exkurzií -  okružná plavba okolo 
Athosu Chalkidiki, vodný zábavný park, 
potápanie, autobusový výlet do Thessa-
loník

UBYTOVANIE » štandardné, vkus-
ne zariadené dvojlôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • priestrannejšie izby 
pre 4 osoby • rodinné izby až pre 5 osôb 
(za príplatok)   • klimatizácia • telefón • SAT 

NÁŠ NÁZOR » v malebnom prostre-
dí zelených lesov Chalkidík a zá-
roveň neďaleko tradičnej dedinky 
Afitos si našiel svoje miesto all in-
clusive hotelový komplex Aristote-
les 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 > 366

Chalkidiki - Afitos

od 354 € | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 rokov od 906 €
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TV • chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC • balkón alebo terasa s 
príjemným posedením

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 

tyh
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POLOHA » hotelový komplex sa nachádza  
v letovisku Kavala • areál ústi na hotelovú pie-
sočnatú pláž s prímesou jemných kamien-
kov • ležadlá a slnečníky (zdarma) • plážové 
osušky (za vratný depozit) • cca 1 hod 50 min 
od Thessaloník • centrum mestečka Kavala 
cca 4 km • pri hoteli je autobusová zastávka s 
pravidelnými spojmi do centra (cca každých 
25 minút) • 1 km od dedinky Palo (s mnohými 
obchodmi, tavernami, barmi a reštauráciami) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » samostatne stojaca budova 
a priľahlé moderné bungalovy • recepcia • 
možnosť wifi pripojenia v areáli rezortu (zdar-
ma) • hlavná hotelová reštaurácia ponúka-
júca chutnú medzinárodnú a stredomorskú 
kuchyňu • Enigma bar • Roof garden bar • 
požičovňa áut a motoriek • masáže (za popla-
tok) • stolný tenis (zdarma) • fitness centrum 
s panoramatický výhľadom • minimarket • 

biliard • rezort ponúka široké spektrum vyži-
tia pre všetky vekové kategórie - animačné 
a zábavné programy: módne večery, grécky 
večer, živá hudba - klavír, saxofón; taliansky 
večer • hotelové animácie • volejbalové ihris-
ko • detský klub • šípky • gymnastika • aerobik 
• zumba

UBYTOVANIE » moderne zariadené kli-
matizované 2-lôžkové bungalovy s možnos-
ťou jednej prístelky s orientáciou k moru • 
možnosť rodinných izieb s 2 prístelkami - 
poschod. posteľ • fľaša vína ako pozornosť 
hotela na privítanie • set na prípravu kávy a 
čaju na izbe • SAT TV • telefón • wifi (zdarma) 
• minibar - denne dopĺňaný vodou, džúsmi a 
pivom (zdarma) • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým  kútom a 
WC) • sušič na vlasy • trezor (zdarma) • balkón 
alebo terasa s príjemným posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR »  sme veľmi radi, že 
vám môžeme ponúknuť skvelý ho-
telový komplex Bomo Tosca Beach, 
ktorý splní dovolenkové predstavy 
aj náročnejších klientov. Stretáva 
sa tu kvalita s prírodnou krásou 
a nezabudnuteľnými výhľadmi. 
Prázdninový rezort je tvorený 
hlavnou budovou a modernými 
bungalovmi, ktoré sú vsadené do 
zelene. Krásna pláž, priezračné 
more, vynikajúca strava a výborná 
poloha vám zaručia prežitie ideál-
nej dovolenky. Spestriť svoj pobyt 
si môžete podniknutím výletov do 
blízkeho okolia alebo na ostrovy 
Thasos a Samothrace.

www.bomohotels.com

Bomo Tosca Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 367

Kavala

od 559€ | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 7 r. od 1316€
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou chutných švédskych 
stolov vrátane miestnych i medzinárod-
ných nápojov • počas obedov a večerí sú 
podávané alkoholické nápoje (miestne 
pivo, biele a červené víno) • nealkoholické 
nápoje, voda a džúsy • teplé nápoje (káva, 
kapučíno, čaj, čokoláda) • nápoje v baroch: 
miestne pivo, biele a červené víno, whis-
ky, gin, tequilla, rum, ouzo, likéry,  brandy,  
alkoholické a nealkoholické koktejly • ne-
alkoholické nápoje: voda, džúsy • horúce 
nápoje • zmrzlina • občerstvenie vo vyhra-
denom čase • ležadlá a slnečníky na pláži • 
all inclusive program v hotelom vyhrade-
ných hodinách • wifi 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplnenie 
dovolenkových chvíľ najmenších hostí sa 
počas mesiacov júl a august postará aj slo-
vensky hovoriaci animátor vo vybranných 
dňoch. 

tuh
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 rozloha 131 957 km2

 počet obyvateľov 11 280 000

 hlavné mesto Atény

 mena euro

Miesto, kde zasadila grécka bohyňa múd-
rosti prvý olivový strom a kde držala ochran-
nú 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 

Krásne pláže, vôňa mora, slneč-
né lúče predierajúce sa cez olivo-
vé plantáže, posedenie v tavernách, 
úzkych gréckych uličkách, chuť 
miestnych lahodných vín, sila gréc-
kych bohov a história sršiaca z kaž-
dého kroku v južnej časti gréckej 
pevniny - to je Peloponéz! Vitajte na 
Pelopovom ostrove, pomenovanom 
po vládcovi polostrova a jednom zo 
zakladateľov olympijských hier - Pe-
lopovi. 

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. 

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 
kultúrne bohatstvo a perfektné miesto na dovolenku 

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 stredisko nachádza 

približne 1 hod. jazdy autom. 

Ponúkame vám možnosť spoznať aj 
druhú stranu Korintského prieplavu v 
Egejskom mori. Môžete navštíviť Po-
seidonov chrám v Isthmii alebo mesto 
Korint, ktoré sa nachádza len desať kilo-
metrov od tohto mestečka. Pre tých, kto-
rí sa chcú zabaviť vo vodnom parku je tu 
WaterFun aquapark na okraji mesta a pre 
tých odvážnych je tu plavba cez Korint-
ský prieplav. Pozrite si našu ponuku a ur-
čite si odnesiete nezabudnuteľný zážitok 
z pláži s výhľadom na Saronský záliv. 

Isthmia

Partenón na Akropole | Atény

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-
chyby pohltia. Korint je prvým mestom 
za Korintským prieplavom, rozdeľujúci 
grécku pevninu od polostrova Peloponéz. 
Vydajte sa po stopách bohov slnečného 
mesta Korint. 

Korint
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POLOHA » hotel sa nachádza pri his-
torickom mestečku Isthmia • príjemné a 
pokojné prostredie s rozľahlou záhradou 
plnou zelene • priamo pri piesočnatej pláži 
• more s priezračnou vodou a pozvoľným 
vstupom  • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• cca hodinu jazdy od letiska v Aténach • 
možnosť absolvovať výlety loďou (za po-
platok) • možnosť zaujímavých výletov do 
blízkeho okolia • vodný park - Waterfun (za 
poplatok) • antické mesto Korint  cca 8 km 
• hotelový autobus do Loutraki a Korintu 
(za poplatok) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • tv kútik • wifi v areáli hotela 
(zdarma) • hlavná reštaurácia Elia • reštau-
rácia Blue Mood (za poplatok) • Green Lo-
unge bar • priestranný bazén s morskou 
vodou (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové 

osušky za vratný depozit) • detský klub a ih-
risko • obchod so suvenírmi • požičovňa 
áut (za poplatok) • posilňovňa • masáže (za 
poplatok) • vodné športy (kanoe a vodné bi-
cykle zdarma) • plážový volejbal • basketbal 
• stolný tenis • vodné pólo • tradičný gréc-
ky večer s predstavením miestnych folklór-
nych tancov spojený s gréckou večerou • 
denné a večerné programy organizované 
skúseným hotelovým animačným tímom • 
diskotéka • herňa pre deti • sprcha na pláži

UBYTOVANIE » elegantne zrekon-
štruované 2-ložkové klimatizované izby s 
možnosťou 1 prístelky • rodinné izby pre 
4 osoby - možná poschodová posteľ (za 
príplatok) • trezor (za poplatok) • telefón • 
SAT TV • minichladnička • vlastné hygienic-
ké zariadenie (vaňa, resp. spchový kút, WC) • 
sušič na vlasy • balkón s posedením • mož-
nosť izieb s výhľadom na more (za prípla-
tok) • wifi (zdarma)

NÁŠ NÁZOR » skvelou dovolen-
kovou voľbou je 4* all inclusive 
hotel King Saron, ktorý je vsadený 
do exotickej záhrady, obmývanej 
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 > 368

Peloponéz - Isthmia

od 480 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.059 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » chutné ra-
ňajky, obedy a večere servírované v 
hotelovej reštaurácii formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • počas obedov 
a večerí sú podávané miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje - džúsy, 
voda, miestne biele a červené víno, ča-
pované miestne pivo • dopoludňajšie 
a popoludňajšie snacky v Green Loun-
ge Bar, nápoje v čase od 10:00 hod. do 
23:00 hod. zahŕňajú teplé nápoje, pivo, 
biele a červené víno, grécke ouzo, gin, 
rum, vodka, whisky a kokteily • zmrz-
lina podávaná vo vyhradenom čase • 
v Blue Mood bare pri pláži sa podáva 
miestne víno, pivo, nealkoholické ná-
poje a káva • slnečníky a ležadlá zdar-
ma

tyh
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KERKYRA

Moraitika

Ag. Ioannis Peristeron

Agios 
Georgios

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. 

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 23° 28° 31° 31° 28° 24°

Teplota vody 21° 24° 25° 25° 24° 22°

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.

Agios 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 plá-
ži • centrum strediska Agios Georgios sa 
nachádza cca 200 m od hotelového are-
álu • približne 25 km od hlavného mesta 
ostrova Korfu

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná a priestran-
ná vstupná hala s recepciou a posedením 
• hlavná reštaurácia „Elia“ s medzinárod-
nou kuchyňou •  reštaurácie „Il Gusto“ s 
talianskou kuchyňou  a „Ammos“ s gréc-
kymi špecialitami (1 vybraná reštaurácia 
1x za pobyt zdarma, nutná objednávka 
vopred) • hlavný bar • pool bar • beach 
bar • minimarket • obchod so suvenírmi 

• 3 bazény •  ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky • samostatný detský bazén a det-
ské ihrisko • detský klub • mini aquapark 
so šmykľavkami a toboganmi • wellness 
centrum (za poplatok) • amfiteáter • biliard 
(za poplatok) • basketbal • plážový volejbal 
• tenisové kurty • stolný tenis • elektronic-
ké hry (za poplatok) • wifi v priestoroch 
recepcie

UBYTOVANIE » hotelový komplex 
pozostáva z hlavnej budovy a z viace-
rých 2- a 3- podlažných ubytovacích častí 
• vkusne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • možnosť 
izieb s bočným výhľadom na more (za 
príplatok) •  priestranné rodinné izby pre 
4 osoby s 2 oddelenými izbami (za prípla-
tok) • klimatizácia • chladnička • SAT TV 
• trezor • kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový 
kút a WC • sušič na vlasy • balkón, resp. te-
rasa  s posedením • wifi (za poplatok)

Labranda Sandy Beach Resort  SSSSS

HOT.  KOMPLEX

Agios Georgios

od 540 €  | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 1.277 €

 NÁŠ NÁZOR » prežite príjemné 
chvíle zaslúženého dovolenkové-
ho relaxu v Labranda Sandy Beach 
Resort spolu s našimi animátormi 
vrámci klubovej dovolenky. Aktív-
nejších dovolenkárov určite poteší 
bohaté športové vyžitie či už v ho-
telovom areáli, alebo na susednej 
krásnej širokej udržiavanej piesko-
vej pláži ocenenej Modrou vlajkou 
EÚ. Rodiny s deťmi uvítajú pozvoľ-
ný 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.labranda.com

Cenník > 371
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 

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 počas obedov a večerí 
• ľahké popoludňajšie občerstvenie • 
ležadlá a slnečníky na pláži • plážové 
osušky • denné i večerné animácie so 
slovenskými animátormi • hotelový 
mini aquapark so šmykľavkami  

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

tuh
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POLOHA » hotelový areál leží pria-
mo pri štrkovo-pieskovej pláži s priezrač-
nou tyrkysovou vodou a s pozvoľným 
vstupom do mora vhodným i pre deti 
a menej zdatných plavcov • cca 150 m 
od menšieho letoviska Agios Ioannis Pe-
risteron, ktoré je okrajovou časťou zná-
meho strediska Moraitika (približne 3,5 km 
od centra) s bohatými nákupnými a den-
nými i večernými zábavnými možnosťa-
mi • približne 5 km od mestečka Benitses 
• vzdialenosť od hlavného mesta Kerkyra 
a letiska je cca 17 km • výborná východzia 
poloha k absolvovaniu rôznych fakultatív-
nych výletov do blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia ostrova

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • wifi na re-
cepcii • reštaurácia • výťah • trezory na re-
cepcii (za poplatok) • priestranný bazén • 

oddelený detský bazén • pool bar s po-
sedením • udržiavaná zelená záhrada s 
palmami, poskytujúca dostatok prirodze-
ného tieňa •  terasa na slnenie s ležad-
lami a slnečníkmi • plážové osušky (za 
poplatok) • biliard • stolný tenis • volejba-
lové ihrisko 

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (poscho-
dová posteľ pre deti a juniorov) orientova-
né na pohorie a miestnu komunikáciu • 
centrálna klimatizácia regulovaná hote-
lom • 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 orientáciou na 
morskú stranu (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
light 

Corfu Senses Resort SSSs

HOTEL

Agios Ioannis Peristeron

od 312 €  | 2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 922 €

 NÁŠ NÁZOR » Corfu Senses Resort 
je menší hotel rodinného typu, 
ktorého magická atmosféra umoc-
nená skvelou polohou priamo 
pri mori učaruje hádam každé-
mu letnému návštevníkovi. Veď 
krásnemu udržiavanému areálu 
so zelenou 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 > 371
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ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane vybraných nápojov • počas 
obedov a večerí sú servírované miest-
ne alkoholické nápoje (biele a červené 
víno, čapované pivo, likér) a nealko-
holické rozlievané nápoje (voda, káva, 
čaj) • ležadlá a slnečníky v areáli hotela 
• klubová dovolenka

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových dní sa postará 
i slovensky hovoriaci animátor, ktorý pre 
vás počas letných prázdnin v mesiacoch 
júl a august pripraví priamo v hoteli rôz-
ne aktivity, kde sa môžu zabaviť dospelí 
i deti. Tešiť sa môžete napr. na pohybové 
aktivity, volejbalový turnaj, či detské hry, 
ktoré spríjemnia chvíle oddychu hosťom 
všetkých vekových kategórii. 

tyh
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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

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 "zlatej" 
piesočnatej pláže ocenenej Modrou vlaj-
kou EÚ za čistotu mora a pláže (ležadlá 
a slnečníky k dispozícii za poplatok) • cca 
25 km od letiska a hlavného mesta 

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » hlavná budova a novo-
postavané krídlo s ubytovacími jednotka-
mi • recepcia s posedením a s TV • trezory 
na recepcii (za poplatok) • pool bar s tera-
sou s posedením • reštaurácia • a´la carte 
pizzeria • bazén s terasou na slnenie s le-
žadlami a slnečníkmi • oddelený detský 
bazén • biliard (za poplatok)

UBYTOVANIE » v hlavnej budove sú 
situované štandardné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky a zrekonštruova-
né 2-lôžkové izby (za príplatok), oba typy 
izieb disponujú chladničkou, kúpeľňou 
s vaňou, resp. sprchovým kútom a WC, 
balkónom alebo terasou s posedením, 
klimatizácia je k dizpozícii za poplatok • v 
novopostavenom krídle sú lokalizované 
nové 2-lôžkové superior izby (za príplatok) 
a priestranné rodinné izby až pre 4 oso-
by (za príplatok), izby v novopostavenom 
krídle majú klimatizáciu a trezor (zdarma) 
a disponujú chladničkou, kúpeľňou s va-
ňou, resp. sprchovým kútom a WC, balkó-
nom alebo terasou s posedením

STRAVOVANIE » polpenzia – raňajky 
a večere podávané formou bufetových 
stolov bez nápojov • možnosť plnej pen-
zie - obedy (za príplatok)

Blue Sea SSS

HOTEL

Cenník > 371

Agios Georgios

od 215 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov od 528 €

nová superior izba

KARTA, 
S KTOROU SA 
NESTRATÍTE 

ZÍSKAJTE JU V ČSOB

Viac informácií o kartách nájdete na www.csob.sk, 
v časti Účty a platby.

COB 19-030 Inz Karta CK 210x297.indd   1 08.11.19   15:47

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 odtieňmi 
modrej farby, malé zálivčeky, v diaľke sa 
rysujúce obrysy Peloponézu a pri dob-
rej viditeľnosti aj na najvyšší vrch ostrova 
Kefalónia. K malebným miestam, ktoré 
tu nájdete, patrí napríklad chránená pláž 

Dafní, ktorá je otočená na juh, smerom 
do Laganaského zálivu. Práve sem chodia 
hniezdiť korytnačky caretta-caretta. Naj-
známejšie a najviac vyhľadávané pláže, 
ktoré zo svojich potuliek nevynechá snáď 
žiadny z návštevníkov ostrova sú Porto 
Zoro, Azzuro, Banana Beach, menšie plá-
že Vrachos a Plaka. Za nimi nájdete pláž 
Agios Nicholaos s bohatou ponukou vod-
ných športov a Mavratzi Beach, nad kto-
rou sa nachádza dovolenkový all inclusive 
komplex s úžasným výhľadom na Iónske 
more. Nasleduje pláž Porto Roma a najjuž-
nejší výbežok, prírodná 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 bielymi skalnými 
útesmi, jemnými kamienkami a pieskom 
rovnakej farby, kde sa plynutím času 
postupne rozpadáva stroskotaný vrak 
lode kontrastuje s okolitou zeleňou kopcov 
a dodáva tomuto miestu neopakovateľné čaro. 
K jedinečným atrakciám smaragdového ostrova 
Zante patria aj morské korytnačky caretta-caretta.

Tento rok vás opäť čaká najzelenšia časť ostrova, Vassilikos, 
kde sa nad malebnou piesočnatou plážou Mavratzi Beach 
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 opäť 
pripravené privítať letných návštevníkov a postarať sa o ich 
maximálne pohodlie. V tohtoročnej sezóne sme zostali 
verní klasickým týždňovým, či dvojtýždňovým pobytom s 
odletom z Bratislavy, ktoré určite ocenia tí dovolenkári, ktorí 
si od pracovných povinností môžu oddýchnuť na kratší čas, 
ale tiež tí, ktorým vyhovuje dlhšie obdobie. 

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
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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, plážo-
vé osušky za depozit) • detský bazén • kino 
• Health Club (vnútorný bazén, sauna, ja-
cuzzi, masáže za poplatok) • fitnes (zdarma) 
• hotelové animácie aj s našimi animátormi 
(júl, august) • bazén s tobogánom, detský 
vláčik a Zantino World v časti Zante Impe-
rial Beach (prevádzkované v hotelovej réžii)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek (poschodová posteľ) 

• rodinné izby až pre 5 osôb (za príplatok) • 
klimatizácia • telefón • TV • chladnička • tre-
zor (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou a WC 
• sušič na vlasy • balkón alebo terasa s po-
sedením • izby vyššieho štandardu so súk-
romným bazénom (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
miestnych nápojov • ľahké občerstve-
nie, káva a čaj počas dňa • zmrzlina • roz-
lievané alkoholické nápoje (pivo, víno, 
whisky, gin, vodka, rum, tequila) a neal-
koholické nápoje sú podávané v baroch 
rezortu v čase od 10:00 do 23:00 hod. • 
hotelové animácie • klubová dovolen-
ka s našimi animátormi • wifi a recepcii • 
tobogan, 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 situovaný-
mi v srdci hotelového areálu tou 
pravou oázou pokoja a oddychu. 
Čulý ruch prázdninových animá-
cií, chytľavej tanečnej hudby či 
detského smiechu je však stále 
na dosah, rovnako ako nádherná 
piesočnatá pláž Mavratzi Beach. 
Stačí prejsť areálom s množstvom 
zábavných a športových atrakcií, 
ktoré vám bezpochyby spestria 
váš pobyt pri mori. 

www.ionian-hotels.com

Cenník > 369

Palazzo di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Vassilikos

od 396 €  | 2 dospelí + 2 deti do 15r. od  990 €

ty
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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 » recepcia s wifi (zdarma) • 
reštaurácia Lydia s terasou spoločná pre 
oba hotely • 2 bazény s pool barmi • 2 det-
ské bazény (ležadlá a slnečníky zdarma, 
plážové osušky za depozit)) • detské ihris-
ko a multifunkčné ihrisko • tobogán, zá-
bavný svet Zantino World a detský vláčik 
(prevádzkované v hotelovej réžii) • hotelové 
animácie počas mesiacov júl, august aj s 
našimi animátormi • vodná gymnastika • 
vodné pólo • šípky • amfiteáter • supermar-
ket a obchodík so suvenírmi 

UBYTOVANIE » Zante Imperial Beach: 
2–lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek 

• rodinné izby až pre 5 osôb (za príplatok) • 
Zante Royal Resort: 2–lôžkové izby s 1 ale-
bo 2 prístelkami • klimatizácia • telefón • TV 
• chladnička • trezor (za poplatok) • kúpeľňa 
s vaňou a WC • sušič na vlasy • balkón ale-
bo terasa s posedením • výhľad na more 
(za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
miestnych nápojov • ľahké občerstve-
nie, káva a čaj počas dňa • zmrzlina • 
rozlievané alkoholické nápoje (pivo, 
víno, whisky, gin, vodka, rum, tequila) 
a nealkoholické nápoje v čase od 10:00 
do 23:00 hod. v baroch rezortu • hote-
lové animácie • klubová dovolenka s 
našimi animátormi • wifi na recepcii • to-
bogan, 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 > 369

Zante lmperial Beach a Royal Resort SSSS

H. KOMPLEX 

Vassilikos
od 384 €  | 2 dospelí + 2 deti do 15 r. od 966 €

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach

tyh
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K R É T A

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.

 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.

Oblasť Platanias vďačí svojmu názvu plata-
nu, stromom, ktoré kedysi bohato obrastali 
brehy tunajšej rieky. Ako dovolenkový cieľ 
je ideálnou kombináciou aktívnej dovolen-
ky a oddychu, ktoré ponúkajú krásne upra-
vené pláže s typickým zlatistým pieskom 
a pestrou ponukou vodných športov. 
Mnohé tradičné grécke reštaurácie, taver-
ny a bary v centre letoviska vás pozývajú 
vychutnať si zábavu v tomto čoraz po-
pulárnejšom letovisku a zažiť tak neopako-
vateľnú prímorskú dovolenku na Kréte. 

BaliPlatanias Malia

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
Bali
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 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 23° 29° 31° 33° 29° 25°

Teplota vody 22° 23° 25° 26° 25° 23°

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.

Pôvodne malá rybárska dedinka je ideál-
nou voľbou pre tých z vás, ktorí hľadáte 
živé turistické letovisko v blízkosti prírod-
ných a historických krás bájnej Kréty. Bez-
prostredná blízkosť najvyhľadávanejšieho 
mesta západnej časti ostrova, magickej 
Chanie, prispieva k atraktivite tohto stredis-
ka. Očarujúca piesočnatá pláž so zlatistým 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora v 
objatí košatých stromov a paliem vytvára 
dokonalú atmosféru bezchybnej dovolen-
ky, ktorú toto stredisko ponúka.

Ammoudara Agia Marina
Strediská Adelianos Kampos a Missiria vás 
dovedú pobrežnou promenádou až k oča-
rujúcemu mestu Rethymno, právom ozna-
čovaným ako perla západnej Kréty. Oblasť 
sa pýši krásnymi širokými plážami s pozvoľ-
ným vstupom do mora, ktoré ponúkajú 
sladké leňošenie počas horúcich dovolen-
kových dní. Vychutnajte si obľúbené frapé 
alebo šťavu z pomarančov ako typickí Gréci 
v taverne alebo kaviarni pri pláži. Výber však 
nebude úplne jednoduchý, pretože každá 
vás zaujme svojou nevšednou atmosférou. 

Adelianos Kampos, 
Missiria 

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 2020 vám ponúkame pestrý výber hotelov 

v obľúbenej časti hlavného mesta Heraklion, ale aj fantastickú novinku, 
dovolenku na západnej časti ostrova, v oblasti pôvabnej Chanie. Horúce 

dovolenkové dni môžete tráviť na najkrajších plážach s typickým 
zlatožltým pieskom vo vyhľadávaných strediskách Platanias alebo Agia 

Marina. Z pestrej ponuky fakultatívnych výletov si dozaista vyberie 
každý. Milovníkov histórie zaujme minojský palác Knossos alebo ostrov 

Spinalonga a pre tých, ktorí radi objavujú prírodné krásy dávame do 
pozornosti ostrov Chrissi prezývaný aj európsky Karibik či pláž Elafonisi s 

dychberúcim ružovým pieskom.

Pre tých, ktorí túžia stráviť svoju vysnívanú dovolenku v rušnom stredisku 
v kombinácii s pokojným ubytovaním v objatí nádhernej subtropickej 

záhrady, dávame do pozornosti neutíchajúce stredisko Malia, ktoré 
sa  právom 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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POLOHA » priamo pri rozsiahlej piesoč-
natej a pekne udržiavanej pláži ocenenej 
Modrou vlajkou za čistotu a kvalitu (sl-
nečníky, 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 
• aquapark v tesnej blízkosti hotela • cca 
10km od letiska • cca 14 km od minojské-
ho paláca Knossos

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • grécka ta-
verna Ambrosia • ázijská a talianska reštau-
rácia • plážový bar • hlavný bar • snack bar  
•  diskotéka • niekoľko bazénov (so sladkou 
i morskou vodou) • bazénový komplex s to-
boganom a šmykľavkami • detský bazén 
• vnútorný vyhrievaný bazén (sprístupne-

ný podľa sezóny) • luxusné spa a wellness 
centrum (masáže, sauna za poplatok) • ho-
telový obchod a butik • herňa s PC (za po-
platok) • 2 tenisové kurty • detské ihrisko 
• požičovňa áut a horských bicyklov • široká 
ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok) • vodné bicykle a kanoe (zdarma)  • 
wifi v celom areáli hotela zdarma • hotelo-
vé animácie • detský miniklub • stolný te-
nis • minigolf • aerobik • vodná gymnastika 
• futbal • basketbal • plážový volejbal • vod-
ný basketbal • vodné pólo • lukostreľba 
• šipky • škola potápania a windsurfingu

UBYTOVANIE » moderne a vkusne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek v hlavnej hotelovej bu-
dove a vedľajších samostatných blokov 
(výhľad na more za príplatok) • klimatizácia 
• telefón • LCD SAT TV • minibar •  rýchlo-
varná kanvica na prípravu kávy a čaju • 
balkón, resp. terasa s posedením • vlastné 

NÁŠ NÁZOR » pompézny a veľmi 
obľúbený hotelový komplex pozostá-
vajúci z hlavnej budovy a bungalovov 
roztrúsených v exotickej záhrade v tie-
ni magických paliem a v spoločnosti 
voňavých ibištekov, očarí všetkých 
milovníkov komfortu, pohodlia a mi-
moriadne kvalitných ultra all inclu-
sive služieb. Rezort Apollonia Beach 
určite ocenia hlavne náročnejší klienti 
všetkých vekových kategórií, ktorí 
preferujú hotelový komplex vybudo-
vaný priamo pri krásnej širokej pláži 
poskytujúci komfortné ubytovanie, 
vynikajúcu a rozmanitú stravu gréc-
kej i medzinárodnej kuchyne, služby 
na vysokej úrovni a širokú škálu kvalit-
ných doplnkových služieb. 

www.apollonia.gr

Apollonia Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 378

Ammoudara

od 570 €  | 2 dospelí + dieťa do 14 r.  od 1.239 €
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hygienické zariadenie (kúpelňa so sprchou, 
WC a sušič na vlasy) • trezor (za poplatok) 
• wifi • balkón, resp. terasa s posedením

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 tematic-
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 • stolný tenis • minigolf • futbal • 
basketbal • vodné pólo • šipky

tzg
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K R É T A

POLOHA » areál rezortu sa rozprestie-
ra priamo pri krásnej hotelovej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky 
za depozit) • cca 10 min. pešo od centra ži-
vého strediska Malia • nákupné a zábavné 
možnosti v blízkosti rezortu • 35 km od le-
tiska a hlavného mesta Heraklionu

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou • vonkajšia a vnútorná hlavná 
hotelová reštaurácia • taverna • pool bar 
• plážový bar • hlavný hotelový bazén s 
morskou vodou a oddelenou časťou pre 
deti • relaxačný bazén so sladkou vodou • 
bazén so sladkou vodou a terasou na slne-
nie • slnečníky a ležadlá pri bazénoch a na 
pláži (zdarma), plážové osušky (za depozit) 
• obchod so suvenírmi • 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 • mo-
derné fitnes • vodná gymnastika • boccia • 
biliard a elektronické hry (extra platba) me-
dzinárodné 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 za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1, 
resp. 2 prísteliek (v ponuke izby s morskou 
stranou za príplatok) umiestnené vo viace-
rých ubytovacích blokoch roztrúsených v 
hotelovej záhrade • individuálna klimati-
zácia • telefón • minichladnička (fľaša vody 
pri príchode) • trezor • SAT TV • wifi pripo-
jenie • 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 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 > 377

Dessole Mal ia  Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Malia

od 510 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r.  od 1.119 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou-
bohatých švédskych stolov s výberom 
jedál krétskej i medzinárodnej kuchy-
ne • nápoje podávané počas obedov 
a večerí (voda, nealkoholické nápoje, 
čapované pivo, červené a biele víno) 
• tematické večere v taverne (nutná 
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 • hotelo-
vé animácie • detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov •  fitnes • wifi pripojenie 
• minigolf • stolný tenis • tenisový kurt • 
plážový volejbal • detské ihrisko 

tzg
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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 11 km od letiska v Heraklione • 10 km 
od minojského paláca v Knossose 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • reštaurácia • taverna • lobby bar • 
pool bar • plážový bar • nápojový bar (ne-
alkoholidké nápoje, tradičné grécke víno a 
čapované pivo) • bazén pre dospelých • 
detský bazén • bazén s toboganom • TV 
miestnosť • hotelové obchodíky • well-
ness centrum (za poplatok) • detské ih-

risko • medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub pre deti od 4-12 rokov 
• wifi v celom hotelovom areáli (zdarma)  
• stolný tenis • 2 tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok, možnosť prenajať si tenisové 
rakety) • futbal • plážový volejbal • šipky • 
detské ihrisko • aerobik • vodná gymnas-
tika • biliard (za poplatok) • ponuka vod-
ných športov (za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky v hlavnej budove ale-
bo v záhradných bungalovoch • rodinné 
izby s možnosťou až dvoch prísteliek 
(dve prepojené miestnosti-obmedzené 
množstvo) • klimatizácia • minichladnič-
ka (fľaša vody pri príchode) • SAT TV • tele-
fón • trezor (zdarma) • balkón, resp. terasa 
s posedením • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » hotelový komplex Des-
sole Dolphin Bay sa radí do renomo-
vanej hotelovej siete Dessole Hotels, 
ktorá je zárukou skutočne kvalitných 
all inclusive služieb. Vďaka svojej jedi-
nečnej polohe, vybaveniu a vždy pr-
votriednym službám je vyhľadávaným 
a mimoriadne obľúbeným dovolenko-
vým cieľom najmä pre rodiny s deťmi. 
Jeho obrovskou výhodou je priame 
susedstvo s dlhou piesočnatou plážou 
známeho letoviska Ammoudara, ktoré 
ponúka aj výborné nákupné a zábav-
né možnosti. Ochotný a milý personál, 
pestrá medzinárodná kuchyňa, nád-
herná hotelová záhrada, kvalitný all in-
clusive a v neposlednom rade blízkosť 
hlavného mesta ostrova Heraklionu 
uspokoja všetky vekové kategórie. 

www.dessolehotels.com

Cenník > 377

Dessole Dolphin Bay SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Ammoudara

od 540 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r.  od 1.179 €
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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, plážo-
vé osušky (za depozit) • futbal • tenis • 
plážový volejbal • šipky • boccia • ae-
robik • vodná gymnastika • basketbal 
• medzinárodné hotelové animácie 
organizované skúsenými animátor-
mi• detské ihrisko a detský hotelový 
miniklub pre deti od 4-12 rokov • wifi 
pripojenie v celom areáli rezortu 

tug
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K R É T A

POLOHA »  pri krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora (slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma) • v centre 
letoviska Ammoudara • nákupné možnosti 
v bezprostrednej blízkosti • 6 km od hlavné-
ho mesta Heraklion (zastávka pred hotelom) 
• 10km od minojskeho paláca Knossos

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a obchodíkmi a lobby barom • 
hlavná reštaurácia s posedením na terase • 
plážový bar • pool bar • snack bar • bazéno-
vý komplex pre deti a dospelých • terasa na 
slnenie (slnečníky, ležadlá a osušky zdarma) 
• detské ihrisko • zlatníctvo • kaderníctvo • 
stolný tenis • herňa • tenisové kurty • wifi 
v konferenčnej miestnosti na prízemí (zdar-
ma) • minigolf • šipky • plážový volejbal • TV 
miestnosť • vodné športy na pláži  (za po-
platok) • hotelové animácie 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s  mož-
nosťou 1, resp. 2 prísteliek v hlavnej 
hotelovej budove alebo v záhradných bun-
galovoch (výhľad na more za príplatok) • kli-
matizácia • minichladnička • SAT TV • telefón 
• trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa, WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane nápojov • občerstvenie v 
baroch počas dňa od 10.00-23:00 hod • 
zmrzlina, káva, čaj, zákusky, teplé a stu-
dené snacky v hotelovom režime • ne-
alkoholické nápoje a vybrané druhy 
miestnych alkoholických nápojov • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži 
• plážové osušky • minigolf • hotelové 
animácie • wifi • stolný tenis • šipky

NÁŠ NÁZOR » priamo pri dlhej piesoč-
natej pláži ocenenej Modrou vlajkou 
za čistotu a kvalitu leží v obklopení 
očarujúcej palmovej záhrady mimo-
riadne obľúbený hotelový komplex 
Santa Marina. Svoje vytúžené dovo-
lenkové chvíle si tu rovnako vychut-
najú rodiny s deťmi, ale i tí, ktorí túžia 
skombinovať pokojné dni voľna na 
pláži či pri hotelovom bazéne s potul-
kami v živom centre letoviska Ammo-
udara či neďalekom rušnom hlavnom 
meste ostrova Heraklion. O pohodlie 
klientov sa postará vždy ochotný a 
milý personál, kvalitné all inclusive 
služby a k tomu prispeje aj pestrá me-
dzinárodná kuchyňa. Hotelový kom-
plex Santa Marina má v našej ponuke 
4* hotelov svoje stabilné miesto. 

www.santamarinahotel.gr

Santa Marina SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 376

Ammoudara

od 514 €  | 2 dospelí  + dieťa do 14 r.  od 1.127 €

tug
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POLOHA » hotel postavený v krétskom 
štýle v obklopení udržiavanej záhrady • v 
pokojnejšej časti strediska Pyrgos Psilo-
nerou priamo pri krásnej pláži v oblasti 
Platanias • široká piesočnatá pláž s príme-
sou kamienkov a pozvoľným vstupom do 
mora • ležadlá a slnečníky (zdarma) • 15 km 
od Chanie • cca 27 km od letiska v Chanii • 
autobusová zastávka cca 300 m od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » recepcia s posedením a 
lobby barom • hlavná hotelová reštaurá-
cia • á la carte reštaurácia • pool a snack bar 
• bazén s oddelenou časťou pre deti • spa 
centrum (za poplatok) • fitnes (zdarma) • in-
ternetový kútik • wifi (zdarma) • detské ih-
risko a miniklub • plážové osušky, ležadlá a 
slnečníky pri bazéne a na pláži (zdarma) • 
zapožičanie bicyklov •1x týždenne večer so 
živou hudbou • minimarket

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor (zdar-
ma) • minibar (extra platba) • wifi • kúpeľňa s 
vaňou, WC, sušič na vlasy • balkón, resp. te-
rasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • tematická večera v á la carte 
reštaurácii (1 x za pobyt-nutná rezervá-
cia) • počas obedov a večerí podávané 
miestne alkoholické a soft nápoje • ľah-
šie snacky od 16:00 do 17:30 • alkoho-
lické a nealkoholické nápoje ako víno, 
čapované pivo, mieste destiláty, džú-
sy, káva čaj v pool bare od 10:30 - 22:00 
hod. • zmrzlina v čase obeda a večere 
•  ležadlá, slnečníky, plážové osušky pri 
bazéne a na pláži • detské ihrisko • wifi

NÁŠ NÁZOR » ak túžite po dovolen-
ke plnej relaxu a oddychu, sme radi, 
že vám môžeme ponúknuť hotel 
Asterion Suites & Spa, našu tohtoroč-
nú novinku, ktorý naplní presne tieto 
očakávania. Hotel menších rozmerov 
s elegantnou architektúrou a prvkami 
typického krétskeho štýlu je vsade-
ný do nádhernej záhrady s opojnou 
vôňou exotických kvetov a citrusov, 
ktorá spája areál hotela a krásnu pláž 
nevídaných rozmerov. Ničím nerušený 
pobyt si spestrite večernou návštevou 
letoviska Platanias s neutíchajúcou 
zábavou alebo impozantné mesto 
Chania a nechajte sa unášať atmosfé-
rou gréckych taverien, kaviarní a ma-
lebných uličiek, spoza ktorých počuť 
známe tóny gréckej hudby. 

www.asterionhotel.com

Cenník > 377

Asterion Suites & Spa  SSSSS

HOTEL

od 540 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r.  od 1.179 €
Platanias - Pyrgos Psiloneroutzg
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K R É T A

POLOHA » elegantný hotelový komplex 
sa nachádza 6 km od turistami vyhľadáva-
ného mesta Rethymno • v pokojnom pro-
stredí v obklopení paliem a exotických 
kvetov • priamo pri krásnej pláži stredis-
ka Adelianos Kampos • piesočnatá pláž s 
prímesou drobných kamienkov s pozvoľ-
ným vstupom do mora • ležadlá a slneč-
níky na pláži (zdarma) • plážové osušky 
(depozit) • 70 km od letiska Chania • 75km 
od letiska v Heraklione • zastávka vzdiale-
ná od hotela približne 50 m 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » impozantná  vstupná 
hala s  recepciou a posedením • knižni-
ca • hlavná reštaurácia • á la carte reštau-
rácia • plážový bar s terasou • lobby bar • 
wellness centrum (za poplatok) • vnútorný 
bazén • vonkajší bazén s morskou vodou 
• detský bazén • detské ihrisko • ležadlá a 

slnečníky pri bazéne a na pláži (zdarma) 
• plážové osušky (depozit) • stolný tenis • 
tenisový kurt • šipky • stolný futbal • šach, 
karty • fitnes centrum • plážový volejbal • 
vodná gymnastika • joga • boccia • ľahšie 
animácie počas dňa • večerný program so 
živou hudbou • wifi pripojenie v celom 
areáli (zdarma) • internetový kútik • ob-
chod so suvenírmi • butik • požičovňa áut

UBYTOVANIE » priestranné a luxus-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • telefón • LCD SAT TV • wifi 
(zdarma) • minichladnička (fľaša vody, vína 
a ovocie pri príchode) • rýchlovarná kan-
vica na prípravu čaju, kávy • individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • sušič na vlasy • 
župan a pohodlné papuče • trezor (za po-
platok) • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa s vaňou alebo sprchou,  WC) • balkón 
alebo terasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » elegancia, luxus a k 
tomu služby na špičkovej úrovni, to sú 
prívlastky našej absolútnej novinky v 
ponuke, nádherného hotela Rethmyno 
Palace, ktorý je právom zaradený do 
skupiny 5* hotelov. Hotel uspokojí aj 
tých najnáročnejších klientov vynika-
júcou stravou gréckej i medzinárodnej 
kuchyne, moderne zariadenými izbami, 
ochotným personálom a nepochybne 
i krásnou plážou, ktorá sa nachádza 
priamo pri areáli hotela. Balzamom na 
dušu vám bude priestranná záhrada s 
dominantnými palmami a omamný-
mi kvetmi či členitým bazénom, ktorý 
vám poskytne pravé letné osvieženie. 
Skutočne kvalitné služby, nádherný 
areál a prvotriedny komfort poskytujú 
záruku nezabudnuteľnej dovolenky.

www.rethymnopalace.gr

Cenník > 378

Rethymno Palace SSSSSs

HOTEL

Adelianos Kampos

od 624 €  | 2 dospelí + dieťa do 6 r.  od 1.347 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov s možnos-
ťou výberu z gréckych a medzinárod-
ných jedál vrátane nápojov • ukážky 
varenia • nealkoholické a mieste alko-
holické nápoje v plážovom bare po-
dávané od 10:00 do 23:00 • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v lobby bare od 17:30 do 
23.00 hod • ľahšie snacky a zmrzlina 
podávané v hotelovom režime • te-
matická večera v á la carte reštaurácii 
(jedenkrát za pobyt - nutná rezervá-
cia vopred) • fitnes centrum • vnútorný 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži • plážové osušky za depozit • 
stolný tenis • šipky • denné animácie a 
večery so živou hudbou • wifi • vodná 
gymnastika • boccia • joga

tug



176

K R É T A

POLOHA » rodinný hotelový rezort pria-
mo pri krásnej širokej pláži v stredisku Mis-
siria • pozostáva z viacerých ubytovacích 
budov v butikovom štýle • piesočnatá 
pláž miestami premiešaná hrubozrnným 
pieskom s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) 
• plážové osušky (za poplatok) • cca 2,5 km 
od mesta Rethymno • ľahká dostupnosť 
pešou promenádou k jachtovému prísta-
vu v Rethymne • nákupné možnosti v blíz-
kosti hotela • zastávka vzdialená od hotela 
100 m • cca 70 km od letiska v Chanii • cca 
80 km od letiska v Heraklione 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • hotelová reštaurácia s vý-
hľadom na more • snack bar • bar pri ba-
zéne • 3 vonkajšie bazény rozstrúsené v 
hotelovom areáli so štýlovými ležadlami a 

baldachýnmi • vnútorný bazén • detský ba-
zén so šmykľavkou • detské ihrisko • detský 
miniklub • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
(zdarma) • plážové osušky (za poplatok) • 
stolný tenis • biliard (za poplatok) • vodný 
aerobik • plážový volejbal • hotelové ani-
mácie • vodné športy v blízkosti hotelovej 
pláže (za poplatok) • masáže (za poplatok) • 
wifi v areáli (zdarma) • úschovňa batožiny 
• minimarket so suvenírmi • požičovňa áut

UBYTOVANIE » zrekonštruované a 
moderne zariadené štúdiá s možnos-
ťou 1 prístelky • zrekonštruované rodinné 
apartmány pre 4 až 5 osôb (na vyžiada-
nie) • vybavenie v oboch typoch izieb: mi-
nichladnička (fľaša vody pri príchode) • 
kuchynský kútik • kanvica na prípavu čaju, 
kávy • wifi pripojenie • LCD SAT TV • telefón 
• trezor (za poplatok) • klimatizácia • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » ako novinku tohto-
ročnej sezóny sme do našej ponuky 
zaradili elegantný hotelový komplex 
Dimitrios Village, ktorý sa rozprestiera 
priamo na brehu Krétskeho mora, v 
bezprostrednej blízkosti mesta Rethym-
no s prístavom a malebnými uličkami. 
Skvelá poloha priamo pri dlhej pláži 
nevídaných rozmerov, pestrý animačný 
program a kvalitné all inclusive služby 
predurčujú tento hotelový komplex s 
príjemnou rodinnou atmosférou k pre-
žitiu bezstarostnej prímorskej dovolen-
ky. Ubytovanie v priestranných izbách 
rozmiestnených vo viacerých budo-
vách hotela vytvára dojem typickej 
krétskej dedinky. Dimitrios Village od-
porúčame klientom všetkých vekových 
kategórií, najmä však rodinám s deťmi.

www.dimitriosvillage.com

Cenník > 378

Dimitr ios Vi l lage SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Missiria

od 534 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r.  od 1.167 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a  večere formou švéd-
skych stolov s výberom z gréckych a 
medzinárodných jedál vrátane nápo-
jov (biele a červené víno, čapované  
pivo, voda a soft nápoje) • ukážky va-
renia • snacky ako pizza, gyros, palacin-
ky, hot dogy podávané v snack bare od 
11:00 do 19:00 • nealkoholické nápo-
je a  miestne alkoholické nápoje (biele 
a červené víno, čapované pivo, vodka, 
rum, gin, ouzo, raki miestnej produk-
cie, káva, čaj, džúsy, soft nápoje) podá-
vané od 10:30 do 23:00 hod. v bare pri 
bazéne • ľahšie občerstvenie (koláčiky, 
croissanty, cookies, zmrzlina) podáva-
né v bare pri bazéne od 10:30 do 23:00 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch • wifi 
pripojenie v celom areáli hotela • stolný 
tenis • detský miniklub

tzg
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POLOHA » v centre obľúbeného stredis-
ka Agia Marina so zábavnými možnosťami • 
turistické obchodíky v bezprostrednej blíz-
kosti hotela • rozsiahly hotelový areál vy-
úsťuje priamo na krásnu piesočnatú pláž s  
výhľadom na Teodor ostrov, prírodnú rezer-
váciu pre chránený druh kozy Kri-kri • pláž 
so zlatistým pieskom a pozvoľným vstu-
pom do mora vhodná pre deti a neplavcov 
• ležadlá a slnečníky (za poplatok) • plážové 
osušky (za poplatok) • cca 8 km od maleb-
ného mesta Chania • 22 km od letiska Cha-
nia • zastávka vzdialená od hotela cca 50 m  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou a 
posedením • ubytovacia časť s hlavnou ho-
telovou reštauráciou a bazénom dostupná 
cez elegantný nadchod resp. cez miestnu 
komunikáciu • hlavná hotelová reštaurácia  
• á la carte reštaurácia Marina • plážový bar • 

bar pri bazéne • snack bar • vonkajší bazén s 
oddelenou detskou časťou • bazén pri pláži 
• detský bazén pri pláži • ležadlá a slnečníky 
pri bazénoch (zdarma) • plážové osušky (za 
poplatok) • detské ihrisko so šmykľavkami • 
terasa na slnenie • wifi pripojenie v celom 
areáli (zdarma) • biliard (za poplatok) • ma-
sáže (za poplatok) • fitnes centrum • vodný 
aerobik • vodné športy v blízkosti hotelo-
vej pláže (za poplatok) • denné a večerné 
hotelové animácie pre deti a dospelých • 
úschovňa batožiny • požičovňa bickylov • 
požičovňa áut (za poplatok)  

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
štúdiá s  možnosťou 1 prístelky • rodinné 
apartmány až pre 4 osoby (za príplatok) • vy-
bavenie v oboch typoch izieb: individuálne 
nastaviteľná klimatizácia • minichladnička • 
LCD SAT TV • telefón • radio • kuchynský kú-
tik • rýchlovarná kanvica na prípravu kávy, 
čaju (na vyžiadanie) • wifi pripojenie (zdar-

NÁŠ NÁZOR » s radosťou vám 
predstavujeme našu ďalšiu tohto-
ročnú novinku, štýlový hotel Iolida 
Beach, umiestnený v centre letoviska 
Agia Marina s bohatými nákupný-
mi a zábavnými možnosťami. Hotel 
pozostáva z dvoch častí spojených 
impozantným skleneným nadcho-
dom, ktorý poskytuje ľahký prístup do 
všetkých častí hotela. Po celodennom 
slnení na pláži či pri bazénoch na vás 
čakajú priestranné izby ladené v mo-
dernom a elegantnom štýle. Pohos-
tinná atmosféra, priateľský personál, 
pestrá strava ako aj atraktívna poloha 
sú tou správnou voľbou pre stráve-
nie pravej oddychovej dovolenky pre 
všetky vekové kategórie. 

www.smilehotels.gr

Cenník > 377

Iol ida Beach  SSSSS

HOTEL

Agia Marina

od 566 €  | 2 dospelí + 2 deti do 5 a 13 r.  od 1.330 €
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ma) • trezor (zdarma) • župan • vlastné prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón, resp. terasa s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a  večere formou bohatých švédskych 
stolov s možnosťou výberu gréckych 
a medzinárodných jedál vrátane ne-
alkoholických nápojov, víno, čapova-
né miestne pivo • obedy podávané v 
reštaurácii na pláži • ľahké popoludňaj-
šie snacky od 15:00 do 18.00 • miestne  
alkoholické a soft nápoje v plážovom 
bare od 10:30 do 23:00 • nealkoholic-
ké nápoje a  vybrané druhy miestnych 
alkoholických nápojov v bare pri bazé-
ne od 10:30 - 18:00 hod. • slnečníky a le-
žadlá pri bazénoch • fitnes • hotelové 
animácie • wifi • slnečníky a ležadlá pri 
bazénoch • vodný aerobik 

tuh
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POLOHA » hotelový komplex končia-
ci priamo na  krásnej zlatistej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a  ležadlá za  poplatok) • priamo 
v  malebnom typicky krétskom stredisku 
Bali s  nákupnými možnosťami • typickú 
grécku atmosféru si budete môcť vychut-
nať sediac na  niektorej z  množstva te-
rás lemujúcich pobrežie • krištáľovo čistá 
voda v  kombinácii s  kamennými útesmi 
dozaista priláka aj milovníkov potápania 
• cca 30 km od  Rethymna, perly západ-
nej Kréty s  jachtovým prístavom • cca 
55 km od letiska v Heraklione • cca 40 km 
od hlavného mesta Heraklion (ľahko do-
stupné miestnymi autobusmi)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s  recep-
ciou a  posedením (trezory za  poplatok) • 
reštaurácia s  hlavným hotelovým barom 

a terasou s posedením • bazén s terasou 
na slnenie • slnečníky a  ležadlá pri bazé-
ne (zdarma) • detské ihrisko • pool bar 
v  záhrade hotela s  kaviarňou a  posede-
ním (extra platba) • detský miniklub so 
slovenským animátorm • wifi pripojenie 
v  priestoroch recepcie (zdarma) • tenis 
• plážový aerobik • stolný tenis • ponuka 
vodných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né 2-lôžkové izby s  možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek • zrekonštruované 2-lôžkové 
izby typu Superior s  možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek v hlavnej hotelovej budove 
alebo v samostatne stojacich hotelových 
budovách vsadených do krásne udržia-
vanej záhrady (izby s  výhľadom na  more 
za príplatok) • klimatizácia • minichladnič-
ka • SAT TV • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou a WC) • balkón, resp. 
terasa 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 
pohodovou gréckou atmosférou, 
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 > 376

Bali

od 371 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r.  od 841 €

štandardná izba
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov • tradičné lokálne al-
koholické a  nealkoholické čapované 
nápoje podávané v  hlavnom hote-
lovom bare (sóda, cola, sprite, fanta, 
tonic, čapované pivo, biele víno, čer-
vené víno, ouzo) v  čase od  10:00 - 
22:00 hod. • ľahšie občerstvenie (koláč 
a  káva), zmrzlina pre deti podávané 
v  hotelovom režime • slnečníky a  le-
žadlá pri bazéne • animácie pre deti so 
slovenským animátorm

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin sa vaše deti môžu tešiť na 
kopec zábavy, súťaží a hier so slovensky 
hovoriacim animátorom. 

izba superior

tug
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 rozloha 1 398 km2

 počet obyvateľov 110 000

 hlavné mesto Rhodos Town

 mena euro

Leží na západnom pobreží ostrova, 4 km 
od mesta Rhodos. Tento dovolenkový cieľ 
je ideálnou kombináciou oddychu v kva-
litných, dobre situovaných a vybavených 
hoteloch so službami ultra all inclusi-
ve, slnenia, športového vyžitia na štrko-
vo-piesočnatej pláži a večernej zábavy 
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 le-
tovisko, vzdialené cca 15 km od mesta 
Rhodos, vám ponúka množstvo reštau-
rácií, kaviarní, barov, diskoték, obchodov 
a butikov. Bohatý výber vodných športov 
nájdete priamo na širokej piesočnatej plá-
ži plnej slnečníkov, ležadiel i osviežujú-
cich barov a taverien. Pre zábavychtivých 
dovolenkárov je k dispozícii 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 mes-
ta je vzdialené len 25 km. Každého, kto 
sem príde, vítajú statné eukalypty svor-
ne zoradené do 2 km dlhej aleje vedúcej 
do centra strediska. Zlatistý piesok pláží 
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 
zaujímavé novinky v podobe hotelových 

komplexov v obľúbených a vyhľadávaných 
letoviskách ako Faliraki a Kolymbia.  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° 26° 27° 27° 26° 24°

Kto nevidel Lindos, akoby ani nebol 
na Rodose, tvrdia domáci. Kto Lindos 
navštívi, určite im dá za pravdu. Bie-
le domčeky učupené pod majestátnou 
Akropolou očaria každého. Spleť uličiek 
s množstvom taverien, reštaurácií, mnohé 
umiestnené na strechách domčekov, ve-
čer nádherne osvetlených, a tiež obcho-
díky, kostolíky, či somáriky nesúce turistov 
ku vstupu do antickej Akropoly. V ne-
poslednom rade krásna piesočnatá pláž 
a scenéria, ktorá vás uchváti. To je Lindos. 

Je prvé letovisko, či oblasť nachádzajú-
ca sa smerom na juh od hlavného mesta, 
pričom sa považuje za jeho širšie pred-
mestie. Nachádzali sa tu termálne kúpele, 
kde sa liečila reuma. Čiastočne zachované 
kúpeľné budovy boli v roku 2007 za pod-
pory EÚ zrekonštruované a dnešní náv-
števníci tak môžu obdivovať ich niekdajší 
lesk. Kúpele síce obnovené neboli, ale kú-
peľnú 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 » mimoriadne obľúbe-
ný a mnohými sezónami overený 
hotel Pegasos Beach je určený ná-
ročnejším klientom vyhľadávajúcim 
dovolenkové rezorty s kvalitnými 
službami v tých najlepších letovis-
kách s neutíchajúcou zábavou a 
jedinečnou atmosférou. Ideálna po-
loha priamo pri jednej z najkrajších 
pláží ostrova, udržiavaná záhrada s 
mohutnými palmami a exotickými 
kvetmi, pestrá strava s dôrazom na 
miestne špeciality, ktorými budete 
rozmaznávať svoje zmysly či množ-
stvo dovolenkových atrakcií pred-
určujú tento hotel do exkluzívneho 
klubu našich najlepších 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 plá-
ži (zdarma) • približne 2 km od centra 
letoviska s možnosťami denných akti-
vít i pestrej večernej zábavy • cca 5 min 
od Waterparku • cca 13km od hlavné-
ho mesta Rhodos • autobusová zastávka 
pred hotelom • cca 10 km od 18 jamkové-
ho 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 (nápoje sú po 
23:30 hod. spoplatnené) • snack bar • pool 
bar • záhrada s bazénom a slnečnou te-

rasou (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) 
• detský bazén a bazén so šmykľavkou 
• detské ihrisko • miniklub • šipky • vod-
né pólo • outdoorové fitnes pred plá-
žou • stolný tenis • tenisové kurty • biliard 
(za poplatok) • požičovňa bicyklov (za 
poplatok) • denný a večerný animačný 
program • vodné športy na pláži (za po-
platok) • nákupná zóna s obchodíkmi 
• kaderníctvo (za poplatok) • wifi v areáli 
hotela a na izbách (zdarma) 

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
2 lôžkové izby superior s možnosťou až 2 
prísteliek • rodinné izby s 2 spálňami • tre-
zor (za poplatok) • chladnička (fľaša vody 
pri príchode) • klimatizácia • rádio • SAT TV 
• telefón • wifi (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 > 375

Faliraki

od 540 € | 2 dospelí + 1. dieťa do 14 r. od 1.179  €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere podávané v hlavnej 
reštaurácii formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • tema-
tické večere • show cooking počas 
raňajok a večerí • občerstvenie v snack 
bare počas dňa (šaláty, cestoviny, piz-
za, pita gyros, palacinky, ovocie) • káva 
a čaj vo vyhradenom čase v snack bare 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje a miešané nápoje v snack bare 
počas dňa • koktejly v hlavnom bare 
(od 17:00 hod. do 23:30 hod.) • zmrzli-
na pre deti • denný a večerný animač-
ný program v réžii medzinárodného 
tímu hotelových animátorov • stolný 
tenis • outdoorové fitnes • detský mi-
niklub • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži • plážové osušky • wifi

tzg
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NÁŠ NÁZOR » obľúbený hotelový 
komplex Dessole Olympos Beach je 
situovaný priamo pri prekrásnej plá-
ži vyhľadávaného letoviska Faliraki s 
nekonečnými zábavnými možnos-
ťami. Starostlivo udržiavaný areál 
zasadený do vkusne upravenej 
záhrady s atraktívnym bazénovým 
komplexom, priateľský personál 
a tiež výborná a kvalitná strava s 
dôrazom na miestne špeciality, 
vytvárajú predpoklady na stráve-
nie vysnívanej dovolenky nielen 
vo dvojici, ale aj pre rodiny s deťmi. 
Dessole Olympos Beach je pre vás 
tou správnou voľbou, ktorá naplní 
vaše dovolenkové sny a želania. 

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 v spo-
ločenských priestoroch hotela (zdarma) 
• trezory na recepcii (zdarma) • hlavná 
reštaurácia s príjemným posedením na 

vonkajšej terase • á la carte reštaurácia 
(extra platba) • Beach Taverna na pláži (1x 
za pobyt večera na pláži zdarma - nutná re-
zverácia) • pool bar • bazén (ležadlá, osušky 
a slnečníky zdarma) • detský bazén a mi-
niklub • Wellness centrum (za poplatok) • 
šípky • tenisový kurt a stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • boccia • pestrý denný ho-
telový animačný program organizova-
ný medzinárodným animačným tímom • 
minidiskotéka pre deti • zábavné večerné 
predstavenia a show programy

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s 1 ale-
bo 2 prístelkami • priestranné rodinné 
izby pre 4 až 5 osôb (za príplatok) • trezor 
(zdarma) • chladnička • klimatizácia (v ho-
telovom režime zdarma) • SAT TV • telefón 
• kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa • vý-
hľad na more (za príplatok) 

Dessole Olympos Beach  SSSSS

HOTEL

Cenník > 374

Faliraki

od 501 €  | 2 dospelí + dieťa do 12 r. od 1.101 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov 
• tematická 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 spolo-
čenských priestoroch hotela • trezor

tug
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NÁŠ NÁZOR » naša tohtoročná po-
nuka na Rhodose sa nezaobíde bez 
novo zrekonštruovaného hotelové-
ho rezortu Blue Sea Beach Resort s 
bohatými možnosťami na rekreáciu 
či aktívnym trávením dovolenko-
vých dní. Máte možnosť si vybrať, či 
dáte prednosť oddychu na krás-
nej piesočnatej pláži premiešanej 
miestami drobnými kamienkami, 
alebo sa necháte zlákať atraktívnym 
bazénovým komplexom a ponu-
kou osviežujúcich drinkov. Hote-
lový komplex známy kvalitnými 
službami a profesionálnym prístu-
pom je zárukou výbornej dovolen-
ky aj pre náročnejších klientov.

www.blueseahotel.gr

POLOHA » v pokojnej časti vyhľadáva-
ného letoviska Faliraki s rušným denným a 
nočným životom • priamo pri krásnej širo-
kej piesočnatej pláži premiešanej miesta-
mi drobnými kamienkami  s pozvoľným 
vstupom do mora • hotelovú časť Blue Sea 
2 oddeľuje od pláže miestna komunikácia 
• pláž ocenená Modrou vlajkou za čistotu a 
kvalitu • ležadlá a slnečníky na pláži (zdar-
ma) • plážové osušky (zdarma) • sprchy na 
pláži • cca 2 km od centra strediska • hlav-
né mesto Rhodos cca 13 km (autobuso-
vá zastávka 50m od hotela)  • 5 min. pešej 
chôdze od Waterparku  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE »  vstupná hala s recepciou 
a lobby barom • hlavná reštaurácia • 2 á la 
carte reštaurácie (za poplatok) • hlavný bar 
(nápoje sú po 23:30 hod spoplatnené) •  
snack bar • pool bar • beach bar • pool bar 

v časti Blue Sea 2 • plavecký bazén • oddy-
chový bazén pre dospelých • detský bazén 
so šmykľavkou • bazén v časti Blue Sea 2 • 
plážové osušky, ležadlá a slnečníky na plá-
ži a pri bazénoch (zdarma) • fines centrum 
• detské ihrisko • miniklub • nákupná zóna 
s obchodíkmi • wifi v areáli hotela (zdar-
ma) • vírivka a sauna (zdarma) • masáže 
(za poplatok) • požičovňa áut (za poplatok) 
• tenisový kurt • squash • plážový volejbal 
• futbalové ihrisko • stolný tenis • vodné 
pólo • biliard (za poplatok) • denné a ve-
černé animácie • detské ihrisko a miniklub 
• fitnes • vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » zrekonštruované a mo-
derne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky v časti Blue Sea 1 v hlavnej 
hotelovej časti • izby s výhľadom na more 
(za príplatok) • 2 lôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek v časti Blue Sea 2 • minichlad-
nička • klimatizácia • wifi • SAT TV • telefón 

Blue Sea Beach Resort   SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 374

Faliraki

od 533 €  | 2 dospelí + 2 deti do 5 a 13 r. od 1.264 €
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• kúpeľňa s vaňou alebo sprchou a WC • su-
šič na vlasy • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • ukážky 
varenia počas obedov a večerí • občer-
stvenie v snack bare od 10:30-17:30 
hod. (šaláty, cestoviny pizza, sendvi-
če, ovocie) • zmrzlina, cookies, koláčiky 
v plážovom bare od 10:30-17:30 hod 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje a miešané nápoje v plážovom 
bare a v pool baroch od 10:00-17:30 
hod. a v hlavnom hotelovom bare od 
17:30-23:30 hod. • celodenné animácie 
• fitnes centrum • sauna • vírivka • squ-
ash • detský miniklub • plážové osušky, 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži • wifi pripojenie

tuh
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 NÁŠ NÁZOR » lákavý pomer pes-
trých služieb, skvelej polohy a vý-
hodnej ceny zaručil hotelu Evi stálu  
obľúbenosť počas našich viacerých 
sezón. Na svoje si tu prídu rodiny s 
deťmi, ktoré iste radi využijú detský 
bazén a ihrisko priamo v udržiava-
nom areáli hotela, široká piesočna-
tá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora a ponuka vodných športov 
praje zase aktívnejším dovolenká-
rom. Umiestnený v pokojnej časti 
letoviska je zároveň blízko mno-
hých možností zábavy, ktoré ponú-
ka centrum strediska Faliraki. Hotel 
Evi je skvelou voľbou pre príjemnú 
dovolenku za priaznivú cenu. 

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 (napr. motokárová dráha) i ve-
černej zábavy (bary a taverny, reštaurácie 
a kaviarne, diskotéky) • Waterpark vo Fa-
liraki je vzdialený cca 10 minút jazdy od 
hotela • v blízkosti nákupných možností 
• dobré autobusové spojenie s mestom 
Rhodos (14 km) a dedinkou Lindos s antic-
kou Akropolou (35 km) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » zrenovovaná recepcia s 
posedením • trezory na recepcii (za popla-
tok) • klimatizovaná reštaurácia s vonkaj-
šou terasou • snack bar/pool bar • veľký 
hotelový bazén • slnečná terasa s ležad-
lami a slnečníkmi (zdarma) • samostatný 
detský bazén • TV miestnosť • stolný tenis 
• biliard (za poplatok) • minimarket • inter-
netový kútik a wifi (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, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • ľahké občerstvenie 
(toasty a koláčiky) počas dňa v snack/

Evi   SSS

HOTEL

Cenník > 373

Faliraki

od 234 € | 2 dospelí + 2 deti do 15 r. od 666 €
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pool bare • zmrzlina vo vyhradenom 
čase • miestne alkoholické nápoje: gin, 
vodka, rum, brandy, ouzo podávané 
v čase od 14:00 hod. do 23:00 hod. • 
čapované pivo, biele a červené víno, a 
tiež nealkoholické nápoje, káva a čaj 
od 10:00 hod. do 23:00 hod. • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne • klubová dovo-
lenka 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
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 NÁŠ NÁZOR » pokiaľ od svojej 
tohtoročnej dovolenky očakávate 
pohodové prostredie pokojného 
prímorského letoviska s typickou 
gréckou atmosférou, oddych na 
pláži pri priezračnom mori a v ne-
poslednom rade i dobre vybavený 
hotelový areál, dávame vám do 
pozornosti rodinný hotel Ilyssion 
Beach Resort, kde pri podmani-
vom výhľade na modrú hladinu 
Stredozmeného mora zabudnete 
na starosti všedných dní a vychut-
náte si sladké ničnerobenie počas 
letnej dovolenky na slnkom zalia-
tom gréckom ostrove Rhodos.  

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 » vstupná hala s recepciou 
• veľkoplošná SAT TV v priestoroch recep-
cie • wifi pripojenie v priestoroch recepcie 
(zdarma) • trezor (za poplatok) • reštaurácia 
s posedením na vonkajšej terase • udržia-

vaná terasovitá záhrada • hlavný bar s tera-
sou a panoramatickým výhľadom na more 
(nápoje v rámci all inclusive v čase od 17:00 
do 23:00 hod.) • bazén so slanou vodou si-
tuovaný pri mori (ležadlá za poplatok) • 2 
sladkovodné bazény a detský bazén (le-
žadlá a slnečníky zdarma) • plážové osušky 
(za depozit) • snack bar pri bazéne • detské 
ihrisko a miniklub • karty • šach • backgam-
mon • biliard (za poplatok) • tenis (za po-
platok) • volejbal • vírivka (za poplatok) • 
1x týždenne grécky večer • hotelový mini-
market • miestosť na úschovu batožiny 

UBYTOVANIE » zrekonštruované a mo-
derne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 
(od 15.6. do 15.9. zdarma, mimo obdobia 
za poplatok) • SAT TV s rádiovým kanálom 
• chladnička • kúpeľňa s vaňou, resp. so 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy 
(na vyžiadanie za vratný depozit) • balkón, 

I lyss ion Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 373

Pefki

 od 312 €  | 2 dospelí + 2. deti do 12 r. od 922 €
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resp. terasa s posedením • izby s výhľadom  
na more (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, ľahký obed 
(šaláty, pizza, cestoviny, hamburger, 
souvlaki, sendviče, nugetky, hranol-
ky,...) a večera formou švédskych stolov 
vrátane nápojov • miestne alkoholic-
ké nápoje (čapované pivo, víno) v čase 
od 12:00 do 17:00 hod a nealkoholické 
nápoje v čase od 11:00 hod. do 17:00 
hod. v snack bare • popoludní čaj, káva 
a sušienky • ľadová drť pre deti v čase 
od 15:00 hod. do 17:00 hod. • čapova-
né pivo, víno, 4 rôzne koktejly, lokálne 
destiláty a rozlievané nealkoholické 
nápoje sú podávané v čase od 17:00 
hod. do 23:00 hod. v hlavnom hotelo-
vom bare • ležadlá a slnečníky pri slad-
kovodných bazénoch 

tzh



194

R HODO S
Nir i ides SSSSs

HOTEL

POLOHA »  v pokojnom prostredí 
• v blízkosti známej Eukalyptovej aleje • 
cca 25 km od hlavného mesta Rhodos a 
tiež cca 25 km od mesta Lindos • približne 
5 minút chôdze od  pláže letoviska Ko-
lymbia • cca 2,5 km dlhá piesočnatá pláž 
s prímesou kamienkov s pozvoľným vstu-
pom • ležadlá a slnečníky na pláži (za po-
platok) • vodné športy (za poplatok) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » lobby s recepciou • tre-
zor (na recepcii za poplatok) • hlavný bar • 
wifi v hotelovom areáli (zdarma) • hlavná 
reštaurácia • bar pri bazéne • ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne • plážové osušky (za 
poplatok) • oddelený detský bazén • det-
ské ihrisko • stolný tenis • biliard (za popla-
tok) • tenis (za poplatok) • plážový volejbal 
• dráha s elektrickými autíčkami pre deti • 
hotel raz týždenne poriada grécky večer 

UBYTOVANIE » zrekonštruované a mo-
derne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • rodinné izby len pre 
4-členné rodiny s 2 spálňami (za príplatok) 
• klimatizácia v hotelovom režime (od 15.6. 
do 15.9. zdarma, mimo uvedeného obdobia 
za poplatok) • telefón • chladnička • SAT TV 
• kúpeľňa s vaňou a WC • sušič na vlasy • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • miestne al-
koholické nápoje - pivo, víno, destilá-
ty a nealkoholické nápoje v hlavnom 
bare od 18:00 hod. do 24:00 hod. a 
v bare pri bazéne od 10:00 hod. do 
18:00 hod. • zmrzlina pre deti vo vy-
hradenom čase • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne • wifi v areáli hotela 

NÁŠ NÁZOR » rodinný hotel s krásne 
udržiavanou záhradou a areálom 
s bazénom a terasou zaliatymi 
slnkom si vás podmaní svojou 
priateľskou a pohodovou atmo-
sférou. Môžete si vychutnať chvíle 
oddychu na dosah vzdialenej pláži, 
či niektorej z ďalších pláží letoviska 
Kolymbia. Najmenší klienti ocenia 
detský bazén i ihrisko, aktívnejší 
ponuku vodných športov. Po do-
konalom oddychu v priestranných 
izbách nevynechajte ani návštevu 
strediska Kolymbia s nákupnými 
možnosťami, alebo sa vydajte na 
zaujímavé výlety za spoznávaním 
historických krás ostrova Rhodos.

www.niriidesbeach-hotel.com

Cenník > 373

Kolymbia

od  410€  | 2 dospelí + 1. dieťa do 13 r. od 919 €

tug
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HOTEL

POLOHA » hotel pozostáva z hlavnej ho-
telovej budovy a vedľajších ubytovacích 
budov v pokojnej časti strediska Kolymbia 
• cca 100 m od piesočnatej pláže s príme-
sou kamienkov a s pozvoľným vstupom 
do mora • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
• ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok) • cca 800 m od centra letoviska • ná-
kupné možnosti cca100m • hlavné mesto a  
historický Lindos sú vzdialené cca 25 km • 
autobusová zastávka pred hotelom

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • wifi v priestoroch recepcie 
(zdarma) • snack bar a bar pri bazéne • mini-
market so suvenírmi • reštaurácia • priestran-
ný bazén s ležadlami a slnečníkmi (zdarma ) 
• plážové osušky (za depozit) • detský bazén 
a ihrisko • tenis (za poplatok) • stolný tenis

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-

nosťou až 2 prísteliek • izby s privátnym 
bazénom (za poplatok) • rodinné izby pre 
4 osoby s oddelenými spálňami (za popla-
tok) • klimatizácia (od 15.6.-15.9., mimo tohto 
obdobia za poplatok) • telefón • trezor (za 
poplatok) • minichladnička • SAT TV • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. 
vaňou a WC) • sušič na vlasy • balkón resp. 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov • 2x týždenne tematické 
večere • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje v bare pri bazéne • ľah-
ké občerstvenie, káva a čaj, zmrzlina v 
hotelovom režime • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne • animačný program pre deti 
i dospelých • wifi na recepcii • plážové 
osušky (za depozit)

NÁŠ NÁZOR » Sme radi, že vám opä-
tovne môžeme predstaviť osvedče-
ný hotel Kolymbia Sky nachádzajúci 
sa len na skok od dlhej pláže s 
pozvoľným vstupom do mora. Jeho 
skvelá poloha v pokojnejšej časti 
strediska Kolymbia ho predurčuje na 
to, aby ste v ňom strávili ničím neru-
šenú tohtoročnú dovolenku. K pre-
žitiu nádherných letných chvíľ určite 
prispeje balík all inclusive služieb, 
priestranný bazén so slnečnou tera-
sou alebo pestrý animačný program, 
ktorý sa postará o váš každodenný 
smiech a zábavu. Hotel je pripravený 
splniť dovolenkové priania malým i 
veľkým návštevníkom. 

www.kolymbiasky.gr

Cenník > 374

Kolymbia
od 414 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 r. od 1.026 €
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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 piesočnatej pláže premie-
šanej s kamienkami vzdialenej cca 50 m (le-
žadlá a slnečníky za poplatok) • areál hotela 
sa rozprestiera na skalnom výbežku nad 
morom s menšími terasami na slnenie • 
priamo z hotelového areálu vstup do vody 
po schodíkoch • len 3 km od čarovného 
a vyhľadávaného mestečka Lindos s antic-
kou Akropolou • cca 50 km od letiska a cca 
43 km od hlavného mesta ostrova

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a hlavným barom (nápoje sú 
spoplatnené) • wifi vo vyhradených častiach 
hotelového areálu (zdarma) • TV miestnosť 
• hlavná reštaurácia a 3 tematické á la carte 

reštaurácie (grécka a stredomorská  a barbe-
cue kuchyňa) • 2 all inclusive bary • viacero 
bazénov obklopených terasami na slnenie 
(ležadlá a slnečníky zdarma, plážové osušky 
za depozit) • bazén s toboganmi a šmykľav-
kami • bazén pre deti a detské ihrisko • mini-
market • požičovňa áut, motoriek a bicyklov 
(za poplatok) • fitnes • 2 tenisové kurty • stol-
ný tenis • minifutbalové ihrisko • plážový vo-
lejbal • boccia •  amfiteáter • animácie 

UBYTOVANIE » priestranný hotelový 
areál pozostáva z hlavnej budovy a viace-
rých 1 a 2-podlažných ubytovacích častí, 
v ktorých nájdete elegantné, moderne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky alebo priestranné rodinné izby až pre 
4 osoby (za príplatok) • klimatizácia • telefón 
• chladnička • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchovým kútom 
a WC • sušič na vlasy • balkón alebo terasa s 
posedením

NÁŠ NÁZOR » rozprávkový hotelový 
komplex Lindos Royal, ktorý čaká na 
zaradenie do triedy 5* hotelov, sa 
pýši areálom vyplneným bazénmi, 
slnečnými terasami a zábavnými 
atrakciami určenými pre detských 
návštevníkov. Práve vodné šmykľav-
ky a tobogany sa postarajú o ich 
dobrú náladu počas celého dňa. 
Dychberúci výhľad na morský záliv 
Vlycha Bay s malebnou plážou 
v kombinácii s prepracovaným sys-
témom kvalitných služieb hotelovej 
siete Lindos hotels vytvárajú z tohto 
miesta ideálny dovolenkový rezort 
určený nielen pre náročnejších 
klientov, ale aj pre rodiny s deťmi. 

www. lindosroyal.gr

Cenník > 375

Lindos

od 566 €  | 2 dospelí + 2 deti do 12 r.  od 1.330 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • ukážky vare-
nia počas večere • počas obedov a ve-
čerí sa podávajú nealkoholické nápoje, 
džúsy, voda, pivo a víno lokálnej pro-
dukcie • raz za pobyt možnosť večere 
vo všetkých á la carte reštauráciách 
(nutná rezervácia) • ľahké občerstve-
nie vo vyhradenom čase počas dňa • 
nápoje v baroch hotela od 10:00 hod. 
do 23:00 hod. zahŕňajú miestne pivo, 
víno, destiláty, koktejly a miešané ná-
poje, nealkoholické nápoje, vodu, kávu 
a čaj • vybrané športové aktivity • ani-
mácie • tobogany a šmykľavky • ležadlá 
a slnečníky pri bazénoch • plážové 
osušky za depozit 

tuh
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R HODO S
Avra Beach SSSSs

HOTEL

POLOHA » areál hotela ústi priamo pri 
okruhliakovej pláži s piesočnatým dnom 
(plážové osušky, slnečníky a ležadlá na hote-
lovej pláži zdarma) • v blízkosti centra stre-
diska Ixia s možnosťami dennej i večernej 
zábavy • cca 5 km od mesta Rhodos (ľahká 
dostupnosť miestnou dopravou alebo pešou 
prechádzkou po pobrežnej promenáde) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • vonkajšia terasa • bar 
• reštaurácia • minimarket • tropická pal-
mová záhrada s terasou nad morom na sl-
nenie • pool bar • 3 snack bary • atypický 
bazén s fontánou (slnečníky a ležadlá zdar-
ma) • detský bazén • detské ihrisko • plá-
žový volejbal • tenisové kurty • stolný tenis 
• šípky • hotelové animácie • wifi

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 

• rodinné izby pre 4 osoby s 2 oddelený-
mi spálňami (za príplatok) • klimatizácia 
(od 15.6. do 15.9. zdarma) • wifi • chladnič-
ka • telefón • SAT TV s hudobným kanálom 
• kúpeľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC 
• sušič na vlasy • balkón alebo terasa s po-
sedením • 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, gyros, ľahké slad-
ké a slané pečivo, zmrzlina • nealko-
holické a alkoholické nápoje, koktejly 
a miešané nápoje v baroch počas dňa 
• plážové osušky, slnečníky a ležadlá pri 
bazéne a na hotelovej pláži • animačný 
program • plážový volejbal • tenisové 
kurty • šipky • stolný tenis

NÁŠ NÁZOR » bezprostredná blíz-
kosť pláže je nepochybne jednou 
z predností, ktorými sa viacerými 
sezónami overený a obľúbený hotel 
Avra Beach, môže právom pýšiť. 
Klientom ponúka tráviť dovolenko-
vé chvíle priamo na pláži alebo pri 
zaujímavo riešenom bazéne v areáli 
hotela s exotickými palmami. Pestrá 
a kvalitná strava, moderné ubyto-
vanie, široká paleta služieb a profe-
sionalita personálu dotvárajú obraz 
ideálnej dovolenky, ktorú si tu určite 
vychutnajú aj tí náročnejší či rodiny 
s deťmi. Návšteva centra strediska 
Ixia alebo mesta Rhodos k tomu 
určite ešte prispejú. 

www.avrabeach.gr

Cenník > 374

Ixia

od 540€  | 2 dospelí + 1. dieťa do 13 r. od 1.179 €

tug
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HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » v pokojnom prostredí  stre-
diska Kallithea, neďaleko centra gréckej 
dedinky Reni Koskinou • len 5 km od Falira-
ki a rovnako len 5 km od hlavného mesta 
Rhodos (zastávka autobusu cca 200m od 
hotela) • 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 záhrady • wifi (za poplatok) • TV kútik • 
reštaurácia s terasou • á la carte reštaurácia 
• snack bar • 3 bazény (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • 2 detské bazény • detské ihrisko • 
minimarket • stolný tenis (za poplatok) • plá-
žový volejbal • biliard a videohry (za popla-
tok) • vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » zrekonštruované dvoj-
lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
priestranné rodinné izby určené pre 4 oso-
by situované vo viacerých ubytovacích 
častiach (za príplatok) • klimatizácia • tele-
fón • SAT TV • malá chladnička • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC) • wifi (za poplatok) • bal-
kón 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 lokálneho alkoholu 
sú k dispozícii od 18:00 do 22:00 • vy-
brané športové a zábavné aktivity 

 NÁŠ NÁZOR » pre tých, ktorí upred-
nostňujú dovolenku v rodinných 
hoteloch s pokojnejšou atmosférou 
dávame do pozornosti hotelový 
komplex Virginia, ktorý prešiel reno-
váciou ubytovacích a stravovacích 
služieb a tak sa môže pýšiť zarade-
ním do triedy hotelov 4*.  Priestran-
ný areál ukrýva reštauráciu s terasou, 
bazény obklopené ležadlami a 
slnečníkmi, pool bar či ihrisko pre 
najmenších dovolenkárov je tou pra-
vou oázou vytúženého oddychu, na 
ktorý ste sa tak tešili. Na blízkej pláži 
si plnými dúškami vychutnáte hreji-
vé lúče slnka a aj príjemné osvieže-
nie Stredozemného mora.  

www.virginiahotel.gr

Cenník > 373

Kallithea
od 366 €  | 2 dospelí + 2 deti do 12 r. od 930 €
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 rozloha 9 251 km2

 počet obyvateľov 885 800

 hlavné mesto Nikózia

 mena euro / turecká líra

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.

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 
Kyrenským hradom pieskovej farby patrí 
k jednej z najkrajších a najvyhľadávanejších 
cyperských lokalít. Od hlavného mesta Se-
verného 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.  

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.  

Kyrenia Famagusta
Paphos je obývaný už od mladšej doby 
kamennej. Miestni obyvatelia vyznávali 
Afroditin kult a iné pred-helénske božstvá. 
Práve na tomto mieste sa podľa legendy 
z morskej peny zrodila krásna a mocná 
Afrodita. Mykénčania jej vzdali hold stavbou 
chrámu v 12. storočí p. n. l.. Početné rozva-
liny domov, palácov, amfiteátrov, pevností 
a hrobiek sú nezvratným dôkazom o histo-
rickej výnimočnosti tejto oblasti. Starobylé 
centrum Paphosu je zapísané v zozname 
Svetového dedičstva UNESCO. Dnes je to 
moderné mesto, pričom si zanechalo svoju 
pôvodnú tvár.

Paphos
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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 2020 vám 

CK Koala Tours ponúka kvalitné overené hotely s nádhernými 
plážami situovanými v severnej časti Cypru v letoviskách Kyrenia 

a Famagusta alebo aj v južnej časti  Cypru v letoviskách Ayia Napa, 
Protaras, Limassol a Paphos. Malebná prírodná scenéria, krásne pláže, 

kvalitné hotely a priaznivá klíma tak predurčujú Cyprus k stráveniu 
neopakovateľných dovolenkových dní.

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.

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 hľadal útočisko aténsky Demetrius 
Poliorketes, keď čakal na Ptolemea, jedného 
z nástupcov Alexandra Veľkého. Dnes Prota-
ras nazývame aj “krajina veterných mlynov“, 
zachovávajúc tak nostalgiu 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 obľúbe-
nou destináciou pre potápanie. 

Ayia Napa Protaras

Kyrenský hrad

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. 

Limassol
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POLOHA » priamo na krásnej prírodnej 
hotelovej pláži a iba niekoľko krokov od 
nádhernej pláže Makronissos ocenenou 
Modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá na 
pláži Makronissos (za poplatok), na hotelo-
vej pláži (zdarma, okrem víkendov) • plážo-
vé osušky (za vratný depozit) • iba 15 minút 
chôdze od rušného centra Ayia Napa • cca 
40 km od letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • hlavná hotelová reštaurácia 
• 3 a´la carte reštaurácie • 4 bary • vonkaj-
šie bazény • detský bazén so šmykľavkou • 
slnečníky a ležadlá v areáli zdarma • Spa • 
fitness centrum • minimarket • wifi pripoje-
nie (zdarma) •  2 tenisové kurty • minifut-
bal • basketbal • hotelové animácie pre deti 
i dospelých • živá hudba • detské ihrisko • 
miniklub • vodné športy (za poplatok) 

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1prístelky • 4-lôžkové 
izby (za príplatok) • možnosť izieb s výhľa-
dom na more (za príplatok) • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • kúpeľňa s príslušenstvom 
• sušič na vlasy • minichladnička (pri prícho-
de naplnená nealkoholickými nápojmi zdar-
ma) • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe 
• trezor (zdarma)  • wifi (zdarma)  • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • tematické ve-
čere • 1x za pobyt možnosť využiť a´la 
carte reštaurácie • občerstvenie a snac-
ky vo vyhradených hodinách • zmrzlina 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v areáli hotela • káva, čaj a kolá-
čiky • slnečníky a ležadlá v areáli hotela 
• hotelové animácie • wifi  pripojenie

NÁŠ NÁZOR » hotel, ktorý pred-
stavujeme ako jednu z našich 
noviniek má dokonalú polohu a 
nádherné prostredie na stráve-
nie letnej dovolenky. Spravíte len 
pár krokov a pred vami sa objaví 
jedna z najkrajších pláži celého 
Cypru, známa Makronissos Beach, 
ocenená Modrou vlajkou. Budete 
očarení čistotou mora a tiež jem-
ným pieskom pod vašimi nohami. 
Pokiaľ sa rozhodnete stráviť nejaké 
chvíle vašej dovolenky aj mimo 
pláže, hotel Dome bude pre vás 
dokonalým útočiskom. Jeho prís-
lušnosť do siete hotelov Tsokkos je 
zárukou kvalitných služieb.

www.tsokkos.com

Cenník > 380

Dome Beach SSSSs

HOTEL

Ayia Napa

od 644€ | 2 dospelí od 1.288 €

tuh
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POLOHA » približne 150 metrov od 
krásnej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora, ktorá je ocenená 
Modrou vlajkou • slnečníky a ležadlá na 
pláži (za poplatok) • plážové osušky (za 
vratný depozit) • od centra známeho a ob-
ľúbeného letoviska Protaras je vzdialený 
iba 15 minút chôdze • cca 60 km od me-
dzinárodného letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstupná 
hala s recepciou a posedením • hlavná 
hotelová reštaurácia • a´la carte reštau-
rácia (za poplatok) • 2 bary (Poseidon bar 
a Pool bar) • vonkajší bazénový kom-
plex • detský bazén • slnečníky a ležadlá 
zdarma • posilňovňa • sauna a vírivka (za 
poplatok) • wifi pripojenie (za poplatok) 
• tenisový kurt • stolný tenis • hotelové 
animácie 

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • 4-lôžkové 
izby (za príplatok) • možnosť izieb s výhľa-
dom na more (za príplatok) • klimatizácia 
• telefón • TV • kúpeľňa s príslušenstvom 
• sušič na vlasy • minichladnička • trezor  
(za poplatok) • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe • balkón • wifi (za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • tematické 
večere • občerstvenie a snacky vo vy-
hradených hodinách v areáli hote-
la • zmrzlina • miestne alkoholické a 
nealkoholické nápoje v areáli hotela 
• popoludňajšia káva, čaj a koláčiky • 
ľahšie polnočné občerstvenie • slneč-
níky a ležadlá pri bazéne • vstup do 
aquaparku hotela Anastasia Beach

NÁŠ NÁZOR » s veľkým poteše-
ním sme do našej ponuky opäť 
zaradili moderný štvorhviez-
dičkový hotel Tsokkos Protaras 
na slnečnom Cypre. Elegancia 
a mimoriadny vkus sú ruka v 
ruke spojené so službami vy-
sokej úrovne a profesionálnym 
personálom. Neďaleko hotela 
sa nachádza jedna z najkrajších 
pláží celého ostrova, turistami 
vyhľadávaná Sunrise Beach, ktorá 
z neho robí dokonalé miesto na 
strávenie vašej letnej dovolenky. 
Doprajte si váš zaslúžený oddych 
práve tu a my vám zaručujeme 
veľkolepý zážitok.

www.tsokkos.com

Cenník > 379

Tsokkos Protaras SSSSs

HOTEL

Protaras
od 546 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 1.191 €

tzh
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POLOHA » vkusný areál hotela ústi 
priamo na krásnej piesočnatej pláži s 
pozvoľným vstupom do mora vhodnej 
pre rodiny s deťmi • slnečníky a ležadlá 
na pláži (za poplatok), plážové osušky (za 
vratný depozit) • v pešej dostupnosti od 
centra strediska Protaras s reštauráciami, 
barmi, tavernami, kaviarničkami a nákup-
nými možnosťami • približne 1 km od 
známej a veľmi obľúbenej pláže Fig Tree 
Beach • cca 50 km od medzinárodného 
letiska Larnaka

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstupná 
hala s recepciou a príjemným posede-
ním v lobby • hlavná hotelová reštaurá-
cia • 5 a´la carte reštaurácií (1x za pobyt 
možnosť využiť zdarma) • slnečná terasa 
s vonkajším posedením a výhľadom na 

more • 3 bary • vonkajší bazénový kom-
plex • detský bazén • vnútorný bazén • 
slnečníky a ležadlá v areáli hotela a pri 
bazéne zdarma • sauna a vírivka (1x za 
pobyt zdarma) • beauty a spa centrum 
(za poplatok) • konferenčná miestnosť • 
požičovňa áut (za poplatok) • stráženie 
detí (za poplatok) • wifi pripojenie (zdar-
ma) • tenisový kurt • fitness centrum • 
denné i večerné hotelové animácie  

UBYTOVANIE » moderne a vkus-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou jednej prístelky • 4-lôžkové izby (za 
príplatok) • možnosť izieb s výhľadom 
na more (za príplatok) • individuálna kli-
matizácia • telefón • satelitný TV • vlast-
né hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• minichladnička (pri príchode naplnená 
nealkoholickými nápojmi zdarma) • bal-

NÁŠ NÁZOR » päťhviezdičkový 
hotelový komplex s kvalitnými 
all inclusive službami, vynikajú-
cou polohou iba pár krokov od 
nádhernej piesočnatej pláže s 
priam nebesky modrým morom 
a zároveň blízko centra známeho 
strediska Protaras, taký je dovo-
lenkový rezort Constantinos the 
Great, ktorý je medzi našimi klien-
tami mimoriadne obľúbený. Tento 
hotel s modernou architektúrou a 
elegantne pôsobiacim areálom je 
skvelou voľbou na strávenie do-
volenkových chvíľ plných pohody 
a relaxu v krásnom a príjemnom 
prostredí.

www.tsokkos.com

Constantinos the Great SSSSSs

HOTELOVÝ  KOMPLEX

Cenník > 381

Protaras

od 709 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 1.517 €
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kón s posedením • trezor (zdarma) • mož-
nosť prípravy kávy a čaju na izbe • wifi 
pripojenie (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere podávané formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • tematické večere • 1x za po-
byt možnosť využiť a´la carte reštau-
rácie • pestré občerstvenie a snacky 
vo vyhradených hodinách počas dňa 
v areáli hotela • zmrzlina • neobme-
dzené množstvo miestnych alkoho-
lických a nealkoholických nápojov v 
areáli hotela • popoludňajšia káva, 
čaj a koláčiky • podávanie ľahšieho 
nočného občerstvenia • slnečníky a 
ležadlá v areáli hotela a pri bazéne • 
hotelové animácie • wifi pripojenie • 
vstup do aquaparku hotela Anasta-
sia Beach  

tuh
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POLOHA » priamo pri krásnej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora • 
ležadlá a slnečníky (za poplatok), plážové 
osušky (za vratný depozit) • iba 1,5 km od 
centra letoviska Ayia Napa a v bezprostred-
nej blízkosti nákupných a zábavných mož-
ností • cca 45 km od letiska Larnaka 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » impozantná vstupná hala 
s recepciou a posedením • hlavná reštaurá-
cia • 5 a´la carte reštaurácií • 5 barov • von-
kajší bazénový komplex • detský bazén • 
vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne (zdarma) • Spa centrum (za poplatok) 
• minimarket • tenisový kurt • detské ihrisko 
• miniklub • hotelové animácie • živá hudba 
• vodné športy na pláži (za poplatok)  

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • 4-lôžkové 
izby (za príplatok) • možnosť izieb s výhľa-

dom na more (za príplatok) • klimatizácia 
• minichladnička (pri príchode naplnená 
nealkoholickými nápojmi zdarma) • telefón 
• SAT TV • trezor (zdarma) • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchou, sušič na vlasy a WC) • balkón s po-
sedením • možnosť prípravy čaju a kávy na 
izbe • wifi (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere podávané formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • te-
matické večere • 1x za pobyt možnosť 
využiť a´la carte reštaurácie • občerstve-
nie a snacky vo vyhradených hodinách 
• zmrzlina • miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje v areáli hotela • popo-
ludňajšia káva, čaj a koláčiky • slnečníky 
a ležadlá v areáli hotela • hotelové ani-
mácie • wifi v spoločných priestoroch  

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne exklu-
zívny 5* hotel s prvotriednymi 
službami, ktorý otvorí svoje brány 
návštevníkom po prvýkrát v 
sezóne 2020 je miesto, ktoré vás 
na prvý pohľad očarí luxusom, 
modernou architektúrou a už 
teraz sme presvedčení, že túžby 
po idylickej dovolenke splní aj 
náročnejšej klientele. Hotel sa vy-
pína priamo nad Stredozemným 
morom a na krásnu piesočnatú 
pláž stáčí urobiť iba pár krokov. 
Neváhajte ani chvíľku, aby sa toto 
impozantné miesto stalo aspoň 
na pár dní vaším prázdninovým 
domovom.

www.tsokkos.com

Cenník > 381

Chrysomare Beach Hotel & Resort SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

Ayia Napa

od 630 € | 2 dospelí od 1260 €

tzh
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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 umocňuje 
nádherná záhrada o rozlohe viac 
ako 43 hektárov, poskytujúca kaž-
dému návštevníkovi príjemný relax 
a súkromie.  

www.straphael.com

Cenník > 381

St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

od 683 € | 2 dospelí  od od 1.366 €

POLOHA » priamo na jednej z najzná-
mejších a najväčších piesočnatých pláži v 
Limassole s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma, 
plážový bar)  • cca 5 km od turistickej ob-
lasti • cca 60 km od medzinárodného letis-
ka v Larnake

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • viacero reštaurácií so špe-
cialitami zo všetkých kútov sveta • viacero 
barov • 2 vonkajšie bazény • detský ba-
zén • vnútorný bazén • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma • obchodík • Spa 
centrum a kaderníctvo (za poplatok) • wifi 
pripojenie (zdarma) • tenisové kurty • fit-
ness centrum • stolný tenis • lukostreľba • 
plážový volejbal • bedminton • nemotori-
zované vodné športy na pláži • hotelové 
animácie pre deti i dospelých • miniklub

UBYTOVANIE » komfortné 2–lôžko-
vé izby s 1 až 2 prístelkami, väčšina izieb s 
bočným výhľadom na more • klimatizácia • 
minibar (pri príchode naplnený nealkoho-
lickými nápojmi zdarma) • telefón • SAT TV 
• trezor (zdarma) • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, 
sušič na vlasy a WC) • balkón • možnosť 
prípravy kávy a čaju na izbe • wifi (zdarma) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov • nealko-
holické, miestne alkoholické a vybrané 
značkové alkoholické nápoje počas 
dňa v areáli hotela aj na pláži • snac-
ky a občerstvenie počas dňa • zmrz-
lina • káva, čaj • hotelové animácie • 
miniklub • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • wifi 
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POLOHA » sympatický hotel sa na-
chádza v srdci známeho a turistami 
vyhľadávaného letoviska Ayia Napa 
a v pešej dostupnosti od nákupných 
a zábavných možností, reštaurácií, 
kaviarní, diskoték a barov • jedineč-
né priezračné more s bezkonkurenč-
nou plážou a s pozvoľným vstupom 
do mora je vzdialené od hotela len 
krátkou prechádzkou (približne 80 met-
rov) okolo plážového baru (za poplatok) 
• slnečníky a ležadlá na pláži (za popla-
tok), plážové osušky (zdarma) vodné 
športy na pláži (za poplatok) • približ-
ne 45 km od medzinárodného letiska v 
Larnake

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná a vkusne 
zariadená vstupná hala s recepciou a 
príjemným posedením • hlavná hote-

lová reštaurácia aj s vonkajšou tera-
sou • pool bar s terasou • koktail bar • 
obchod so suvenírmi priamo pred ho-
telom • slnečná terasa s ležadlami a sl-
nečníkmi • vonkajší bazén s oddelenou 
časťou pre deti • vnútorný bazén • det-
ské ihrisko • posilňovňa • Spa a wellness 
centrum (za poplatok) • wifi interneto-
vé pripojenie • na pláži je k dispozícii 
množstvo plážových a vodných športov 
(za poplatok) • medzinárodné animácie 
v hotelovom režime pre deti i dospe-
lých

UBYTOVANIE » moderne a príjem-
ne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
• klimatizácia • telefón • satelitný TV • 
vlastné hygienické príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou alebo vaňou, WC a 
sušič na vlasy) • malá chladnička • bal-
kón s posedením • trezor (za poplatok) • 

NÁŠ NÁZOR » kompletne zre-
konštruovaný moderný hotel si 
vám dovoľujeme v sezóne 2020 
ponúknuť opäť. Nachádza sa 
v nádhernom prostredí, priamo 
pri krásnej piesočnatej pláži s 
priezračne čistým morom. Kva-
litné služby hotela navodia nie-
len dobrý pocit a spokojnosť, ale 
dodajú správnu dávku energie, 
ktorou môžete obohatiť svoje 
chvíle odpočinku. Od centra ži-
vého letoviska, kde je množstvo 
kaviarní, barov, obchodov, rybích 
taverien a dovolenkových atrak-
cií, je vzdialený len 5 minútovou 
prechádzkou. 

www.neliahotel.com

Nelia  Beach SSSSs

HOTEL

Cenník > 380

Ayia Napa

od 624 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 1.347 €
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možnosť izieb s výhľadom na more (za 
príplatok) • wifi internetové pripojenie 
(zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • tematické večere (tradič-
ná cyperská, grécka, barbecue, gala 
večera a podobne) • zmrzlina • snac-
ky a občerstvenie vo vyhradených 
hodinách počas dňa v areáli hotela 
(pizza, toasty, burgery, cestoviny a 
podobne) • neobmedzené množstvo 
miestnych nealkoholických, mieša-
ných a alkoholických nápojov po-
dávaných v areáli hotela • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne • plážové osušky 
• medzinárodné animácie v hotelo-
vom režime pre deti aj dospelých

tuh
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POLOHA » obľúbený rezort nachádzajú-
ci sa pri prírodnej piesočnatej pláži hotela 
Leonardo Plaza Cypria Maris Beach, ktorá je 
spoločná pre oba hotely (slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma) • približne 25 mi-
nút chôdze od centra letoviska Paphos

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • hlavná hotelová reštau-
rácia • a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
zdarma) • lobby bar • pool bar • Blue bar • 
vonkajší bazénový komplex • detský bazén 
so šmykľavkami • vnútorný bazén • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a na pláži zdarma • 
detské ihrisko a miniklub • wellness cen-
trum (sauna, parný kúpeľ, jacuzzi, fitness 
zdarma) • diskotéka • wifi zdarma • tenisový 
kurt • stolný tenis • šipky • animácie pre deti 
a dospelých • živá hudba • plážový volejbal 
• vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 až 2 prísteliek • možnosť rodin-
ných izieb (za príplatok) • klimatizácia • 
telefón • sat TV • mini chladnička • trezor 
(za poplatok) • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na 
vlasy) • balkón • wifi zdarma

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých a 
chutných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • tematické večere • lokálne alko-
holické a nealkohollcké nápoje počas 
dňa • občerstvenie a snacky vo vybra-
ných hodinách • ľahšie nočné občer-
stvenie • zmrzlina • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
zdarma • hotelové animácie pre deti i 
dospelých • wifi

NÁŠ NÁZOR » s radosťou vám opäť 
ponúkame hotel z prestížnej ho-
telovej siete "Leonardo", ktorý pre-
šiel kompletnou rekonštrukciou. 
Hotel zaujme nielen svojou archi-
tektúrou, ale uspokojí aj všetky 
vaše túžby po ideálnej dovolenke. 
Jedinečnosť rezortu umocňuje 
krásne prostredie s pompéznym 
bazénovým komplexom a množ-
stvom zelene. Samozrejmosťou sú 
športové možnosti, profesionálny 
personál a výborná cyperská aj 
medzinárodná kuchyňa. Mladšia 
generácia uvíta možnosť  zábavy 
a diskotéku, tí starší večerné hu-
dobné programy. 

www.leonardo-hotels-cyprus.com

Cenník > 380

Leonardo Cypria  Bay SSSSS

HOTEL

Paphos

od 618 € | 2 dospelí od 1236 €

tuh
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NÁŠ NÁZOR » kvalitný hotel, ktorý 
prešiel kompletnou rekonštruk-
ciou, má rozsiahly areál vo výni-
močnej záhrade, kde zabudnete 
na každodenné starosti. Svoju 
dušu aj telo môžete zrelaxovať 
v hotelovom Spa centre a ne-
všedný gurmánsky zážitok vám 
poskytnú hotelové reštaurácie, 
kde ochutnáte miestne špeciality. 
Zabaviť sa môžete aj za bránami 
hotela. Počas pobytu podniknite 
výlet do centra Paphosu s prekrás-
nym historickým jadrom. Malebný 
prístav chráni stará benátska pev-
nosť, z ktorej je nádherný výhľad 
na more a blízke okolie. 

www.leonardo-hotels-cyprus.com

Beach Hotel  & Spa

Cenník > 380

Leonardo Plaza Cypria  Maris SSSSS

HOTEL

od 582 € | 2 dospelí od 1.164 €

POLOHA » priamo pri prírodnej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora, ktorá je spoločná so sesterským ho-
telom Leonardo Cypria Bay (ležadlá a sl-
nečníky zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit) • cca 25 minút chôdze od centra 
Paphosu • 100 m od autobusovej zastávky 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » : vstupná hala s recepciou 
a posedením v lobby • 2 hlavné reštaurá-
cie • 3 a´la carte reštaurácie (1x za pobyt 
zdarma) • lobby bar • launge bar • pool bar 
• vnútorný bazén • vonkajší bazén s jacuz-
zi • slnečná terasa • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma, plážové osušky za vratný 
depozit • wellness centrum (za poplatok) 
• fitness • wifi zdarma • obchodík so suve-
nírmi • kaderníctvo • stolný tenis • šipky • 
fitness • aerobik • squash • vodné pólo • 
volejbal • požičovňa bicyklov • celodenný 

animačný program • živá hudba • vodné 
športy na pláži ( za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s 
možnosťou 1 prístelky • klimatizácia • 
minichladnička • satelitný TV • vlastné hy-
gienické príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • 
trezor (za poplatok) • balkón s posedením 
• wifi zdarma • možnosť prípravy kávy a 
čaju na izbe

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou bohatých  a 
chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • tematické večere • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje po-
čas dňa • občerstvenie a snacky vo vy-
braných hodinách • zmrzlina • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a na pláži • wifi 
pripojenie
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POLOHA » 8 km od mesta Kyrenia • pria-
mo na nádhernej širokej piesočnatej pláži • 
28 km od letiska Ercan • cca 80 km od letis-
ka Larnaka • autobusové spojenie s mesteč-
kom Kyrenia (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » nádherný hotelový kom-
plex pozostávajúci z hlavnej budovy, časti 
Pine Court I a II a bungalovov roztrúsených 
v upravenej záhrade • príjemná vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia s te-
rasou • lobby bar (za poplatok) • plážový 
bar Moon Rise (počas dňa a vo večerných 
hodinách vybrané nápoje zdarma) • pool 
bar (za poplatok) • Aphrodite bar (za popla-
tok) • disco bar (za poplatok) • 2 a`la carte 
reštaurácie (za poplatok) • bazénový kom-
plex, obrovský aquapark (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • vnútorný bazén • novovybudo-

vaný panoramatický bazén pre dospelých • 
detský bazén • detské ihrisko • miniklub • lu-
napark (za poplatok) • turecké kúpele a well-
ness (za poplatok) • fitness centrum • wifi 
(zdarma) • minimarket • kaderníctvo • poži-
čovňa áut • hotelový fotograf • kongresová 
hala •  amfiteáter • tenisové kurty (za popla-
tok) • plážový volejbal • stolný tenis • šipky • 
biliard (za poplatok) • kasíno 

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
v hlavnej budove alebo v časti Pine Court 
I a II • priestranné 2 lôžkové bungalovy s 
možnosťou 1-2 prísteliek v časti Family Bun-
galow Resort • vlastné hygienické príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, WC 
a sušič vlasov) • klimatizácia • trezor (zdarma) 
• SAT TV • telefón • minibar (za poplatok) • 
wifi (zdarma) • balkón s posedením

NÁŠ NÁZOR » luxusný hotelový 
komplex Acapulco Beach vás očarí 
rozsiahlou a starostlivo udržiavanou 
záhradou, kde si môžete vychut-
návať príjemné prechádzky. Tím 
profesionálnych animátorov sa 
postará o to, aby ste sa ani na chvíľu 
nenudili a užívali si svoju dovolenku 
naplno a aktívne aj vďaka pestré-
mu programu určenému všetkým 
vekovým kategóriám. Deti si prídu 
na svoje v priestrannom bazéno-
vom komplexe či v obrovskom 
aquaparku. V romantickom zálive je 
situovaná široká hotelová pláž, kto-
rá vás bude rozmaznávať jemným 
zlatistým pieskom.

www.acapulco.com.tr

Acapulco Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 383

Kyrenia

od 522 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1.143 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere servírované formou bohatých 
švédskych stolov vrátane miestnych 
alkoholických a nealkoholických nápo-
jov • miestne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje, voda, káva a čaj podávané 
počas dňa a vo večerných hodinách 
v Moon Rise Beach bare pri pláži • slneč-
níky, ležadlá a matrace pri bazénoch 
a na pláži • animácie a miniklub • plážo-
vé osušky • aquapark

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplnenie 
vašich letných dovolenkových chvíľ počas 
mesiacov júl a august sa postarajú aj slo-
venskí animátori začlenení do animačného 
tímu. Slnečné dni môžete stráviť pri športe 
a súťažiach, večer sa zabavíte pri tematic-
kých predstaveniach či na diskotéke. Aj 
o vaše ratolesti bude počas dňa postarané, 
čarovné okamihy plné radosti zažijú s ani-
mátorom v detskom miniklube. 

tyg
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POLOHA » 8 km od mesta Kyrenia • 
priamo na nádhernej širokej piesočnatej 
pláži • 28 km od letiska Ercan • cca 80 km 
od letiska Larnaka • autobusové spojenie 
s mestečkom Kyrenia (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » nádherný hotelový kom-
plex pozostávajúci z hlavnej budovy, časti 
Pine Court I a II a bungalovov roztrú-
sených v upravenej záhrade • príjemná 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštau-
rácia s terasou • lobby bar (za poplatok) 
• plážový bar Moon Rise (počas dňa a vo 
večerných hodinách vybrané nápoje zdar-
ma) • pool bar (za poplatok) • Aphrodite 
bar (za poplatok) • disco bar (za popla-
tok) • 2 a`la carte reštaurácie (za poplatok) 
• bazénový komplex, obrovský aquapark 
(slnečníky a ležadlá zdarma) • vnútorný ba-

zén • novovybudovaný panoramatický ba-
zén pre dospelých • detský bazén • detské 
ihrisko • miniklub • lunapark (za poplatok) 
• turecké kúpele a wellness (za poplatok) 
• fitness centrum • wifi pripojenie • mi-
nimarket • kaderníctvo • požičovňa áut • 
hotelový fotograf • kongresová hala •  am-
fiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • plá-
žový volejbal • stolný tenis • šipky • biliard 
(za poplatok) • kasíno 

UBYTOVANIE » priestranné 2 lôžkové 
bungalovy s možnosťou 1 až 2 prísteliek • 
vlastné hygienické príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC a sušič vlasov) • 
klimatizácia • trezor (zdarma) • TV • telefón 
• minibar (za poplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere servírované formou chutných 

NÁŠ NÁZOR » hotelový komplex, 
ktorý si vás získa už na prvý pohľad 
svojou starostlivo udržiavanou roz-
ľahlou záhradou. Pred hotelom sa 
rozprestiera zlatistá piesková pláž 
lemujúca pokojný záliv. Na aktív-
nych malých i veľkých dovolenkárov 
sa teší animačný tím, ktorý spestrí 
vašu dovolenku nezabudnuteľnými 
zážitkami a dobrou náladou. Všet-
kých si nepochybne získa bazénový 
komplex s tobogánmi,  hotelový 
aquapark či lunapark.  Pre hráčov 
pokru či rulety čaká hotelové kasíno. 
Ak však hľadáte niečo pokojnejšie, 
oázu dokonalého odpočinku nájde-
te v spa a wellness centre.

www.acapulco.com.tr

Acapulco Beach Family Bungalow Resort SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

Cenník > 383

Kyrenia

od 498 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 1.194 €
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a bohatých švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a nealkoho-
lických nápojov • miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje, voda, káva 
a čaj podávané počas dňa a vo večer-
ných hodinách v plážovom Moon Rise 
bare • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazénoch a na pláži • hotelové animá-
cie a miniklub aj v slovenskom jazyku • 
plážové osušky • hotelový aquapark

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich letných dovolenkových chvíľ 
hlavne počas mesiacov júl a august sa 
postarajú aj slovenskí animátori začlenení 
do hotelového animačného tímu. Slneč-
né dni môžete stráviť pri športe a rôznych 
súťažiach, večer sa zabavíte pri tematic-
kých predstaveniach či na diskotéke. Aj 
o vaše ratolesti bude počas dňa posta-
rané, čarovné okamihy plné radosti a 
smiechu zažijú s animátorom v detskom 
miniklube. 

tyh
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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 
• priestranná vstupná hala s recepciou 
• wifi  (v priestoroch lobby zdarma) • hlav-
ná reštaurácia s terasou • lobby bar • pool 
bar  • plážový bar • vonkajší bazén • det-
ský bazén • aquapark • ležadlá, matrace, 
slnečníky a plážové osušky pri bazénoch 
a na pláži (zdarma) • konferenčné miest-
nosti • turecké kúpele • sauna • obchod-
ná zóna • fotograf • kasíno • tenisové kurty 
• stolný tenis • šach • billiard (za poplatok) 
• fitness centrum • masáže (za poplatok) • 

detský miniklub • detské ihrisko • amfiteá-
ter • diskotéka • novovybudované plážové 
mólo

UBYTOVANIE » komfortne zariade-
né 2-lôžkové hotelové izby s možnosťou 
1 - 2 prísteliek v areáli rezortu • priestran-
né  2 - 3 lôžkové vilky s možnosťou 1 až 
2 prísteliek • klimatizácia • telefón • minibar 
(naplnený pri príchode - zdarma, neskôr do-
pĺňaný vodou)  • SAT TV • trezor (zdarma) 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchou a WC) • sušič na vlasy 
• wifi (zdarma) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
miestnych alkoholických a nealkoholic-
kých nápojov • nealkoholické, miest-
ne alkoholické a vybrané značkové 

NÁŠ NÁZOR » Salamis Bay Con-
ti - dovolenková lahôdka aj pre 
náročnejších 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 > 383

Famagusta

od 486 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1.071 €
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alkoholické  nápoje počas dňa v areáli 
hotela • občerstvenie a snacky počas 
vybraných hodín v areáli hotela (piz-
za, hamburger, šaláty, turecké placky) • 
zmrzlina • čaj, káva, turecká káva a ko-
láčiky • ľahšie nočné občerstvenie • sl-
nečníky, ležadlá a matrace pri bazéne 
a na pláži • plážové osušky • miniklub • 
aquapark • animačný program 

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplnenie 
vašich dovolenkových chvíľ počas mesia-
cov júl a august sa postarajú aj slovenskí 
animátori začlenení do hotelového ani-
mačného tímu. Slnečné dni môžete stráviť 
pri športe a súťažiach (aerobik, vodné pólo, 
plážový volejbal), večer sa zabavíte pri te-
matických predstaveniach či na diskotéke. 
Aj o vaše ratolesti bude počas dňa posta-
rané, čarovné okamihy radosti a smiechu 
zažijú so slovenským animátorom v det-
skom miniklube. 

tyg
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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



219

vi
ac

 in
fo

rm
ác

ií 
o

 T
u

re
ck

u
 n

áj
d

et
e 

n
a 

n
aš

o
m

 w
eb

e 
»

 w
w

w
.k

o
al

a.
sk

/t
u

re
ck

o

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 27° 31° 34° 34° 31° 28°

Teplota vody 21° 24° 25° 27° 25° 23°

Apolónov chrám, Side
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NÁŠ NÁZOR » trúfame si povedať, 
že luxusný 5* hotelový komplex 
Swandor Topkapi Palace je ako z 
rozprávok Tisíc a jednej noci. Na-
chádza sa v prestížnom letovisku 
Lara a v roku 2018 prešiel rozsiah-
lou rekonštrukciou. Už z diaľky vás 
očarí svojou kolosálnou architektú-
rou v typickom orientálnom štýle. 
Čaká na vás komfortné ubytovanie, 
bohato prestreté bufetové stoly, 
vysokokvalitné služby, nádherná 
piesočnatá pláž, ako aj množstvo 
voľnočasových aktivít. Toto úžasné 
miesto odporúčame všetkým, ktorí 
snívajú o nefalšovanej dovolenke s 
nádychom Orientu.

www.swandorhotels.com

POLOHA » priamo pri nádhernej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora (vhodné pre rodiny s deťmi) • v pre-
stížnom stredisku Lara-Kundu s bohatý-
mi nákupnými a zábavnými možnosťami 
• cca 25 km od centra Antalye (ľahko 
dostupné miestnou dopravou) • 15 km 
od medzinárodného letiska a kozmopolit-
ného mesta Antalya

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » úžasný palácový 
komplex sa skladá z hlavnej budovy 
a z priľahlých 4-podlažných blokov • re-
prezentatívna vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • novozrekon-
štruovaná hlavná reštaurácia s vonkajšou 
terasou • a´la carte reštaurácie (za popla-
tok, nutná rezervácia) • 12 barov • Kubbe 
Disco bar • nádherný bazénový komplex 
s vonkajšími bazénmi a aquaparkom s to-

boganmi a šmykľavkami • vnútorný bazén 
• detský bazén • detské ihrisko • turecké 
kúpele, sauna (zdarma) • spa centrum a 
masáže (za poplatok) • detský bufet v hlav-
nej reštaurácii • miniklub (pre deti od 4 - 12 
r.) • amfiteáter • fitness centrum • wifi pri-
pojenie v lobby bare a na recepcii (zdar-
ma) • tenisový kurt • boccia • basketbal • 
vodné pólo • vodná gymnastika • aerobik 
• minigolf • stolný tenis • minidisko • plážo-
vý volejbal • futbal • biliard (za poplatok) • 
vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » novozrekonštruované 
a vkusne zariadené dvojlôžkové izby De-
luxe s možnosťou 1 prístelky • priestranné 
2-lôžkové izby Deluxe Superior s možnos-
ťou 1 až 2 prísteliek (za príplatok) • rodinné 
izby pre 4 osoby (na vyžiadanie) • klimati-
zácia • telefón • minibar (denne dopĺňaný) • 
SAT LCD TV • trezor (zdarma) • rýchlovarná 
kanvica (čaj a káva) • vlastné príslušenstvo 

Cenník > 392

Swandor Topkapi  Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya-Lara

od 715 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od  1529 €
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(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón alebo terasa s po-
sedením • wifi pripojenie (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • detské menu 
• nealkoholické, lokálne alkoholické 
a vybrané prémiové importované al-
koholické nápoje v areáli hotela a na 
pláži • pestré občerstvenie a snacky 
počas celého dňa • zmrzlina • turec-
ké placky • koláčiky, čaj, káva • ľahšie 
nočné občerstvenie • minibar v izbe 
• slnečníky, ležadlá, matrace a plážo-
vé osušky pri bazéne a na pláži • wifi 
pripojenie na izbe, v lobby bare a na 
recepcii • medzinárodné hotelové ani-
mácie pre deti i dospelých

tuh
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » sme nesmierne radi, že 
do našej ponuky opäť patrí luxus-
ný "high end" all inclusive hotelový 
rezort nachádzajúci sa na nádher-
nej piesočnatej pláži. V starostlivo 
udržiavanom areáli obklopenom 
exotickou zeleňou nájdete komplex 
bazénov a reštaurácií ponúkajúcich 
medzinárodné kulinárske lahôdky 
a to všetko za prítomnosti profesio-
nálneho personálu, ktorý vám dodá 
pocit výnimočnosti. Tento komplex, 
ktorý prešiel rozsiahlou rekonštruk-
ciou izieb a reštaurácie, odporú-
čame aj najnáročnejším klientom. 
Užite si luxusnú dovolenku plnú 
nezabudnuteľných zážitkov.

www.ichotels.com.tr

POLOHA » priamo na krásnej piesočna-
tej pláži (vhodná pre rodiny s deťmi) ocene-
nou Modrou vlajkou • v luxusnom letovisku 
Lara - Kundu • cca15 km od letiska • 25 km 
od centra Antalye (ľahko dostupné miest-
nou kyvadlovou dopravou)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » luxusný hotelový komplex 
vsadený do nádhernej tropickej záhrady 
• hotelová hala s recepciou • wifi v celom 
areáli (zdarma) • internetová kaviareň (30 
min. zdarma) • zrekonštruovaná hlavná 
reštaurácia s terasou • Lobby bar • Vitamin 
bar • Aloha beach bar • Disko bar • Sunset 
snack bar • Pool bar 1 • Pool bar 2 • IC Cafe 
- ponuka kvalitnej kávy, čajov a likérov • 6 
a´la carte reštaurácií (talianska, japonská, 
sushi , mexická, turecká a rybia) • detský ba-
zén • 5 vonkajších bazénov • nový rozsiahly 
aquapark s množstvom toboganov a s roz-

manitými striekajúcimi vodnými atrakciami 
• relaxačný bazén • vnútorný bazén • ma-
sáže a spa centrum • sauna • turecké kúpe-
le • nákupná zóna • fitness • miniklub Kids 
World (ihrisko, vzdelávacie centrum a detské 
kino) • minidisko • konferenčná miestnosť 
• TV miestnosť • tenisové kurty • squash • 
stolný tenis • minigolf • vodné pólo • aero-
bik • boccia • šipky • plážový volejbal • po-
žičovňa vodných športov (za poplatok) • 
karaoke • amfiteáter

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • dizajno-
vé 2-lôžkové izby Quad s možnosťou 1 až 
2 prísteliek (plnohodnotné výklopné pevné 
lôžka, určené najmä pre rodiny s väčšími deť-
mi - za príplatok ) • SAT TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný) • 
rýchlovarná kanvica • wifi (zdarma) • vlast-
né príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, WC a su-
šičom na vlasy) • balkón s posedením

Cenník > 392

IC Green Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara

od 735 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 1569 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

"HIGH END" ALL INCLUSIVE » 
raňajky, neskoré raňajky, obedy a ve-
čere formou bohatých švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické, 
miestne alkoholické a vybrané pré-
miové importované alkoholické ná-
poje • detské a vegetariánske menu 
v hlavnej reštaurácii • 24-hodinový all 
inclusive servis v lobby bare • čerstvé 
ovocné šťavy vo Vitamin bare • pestré 
občerstvenie a snacky počas celého 
dňa v areáli hotela i na pláži • čaj, káva, 
koláčiky a sladké pečivo podávané 
v hotelovej cukrárni • zmrzlina • nočné 
občerstvenie a snacky • minibar (dopĺ-
ňaný denne vodou, nealkoholickými 
nápojmi a pivom) • hotelové animácie 
pre deti i dospelých • detský miniklub 
• slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
pri bazéne a na pláži • wifi pripojenie 

tug
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » výnimočný rezort, 
ktorý si získal vašu priazeň, je úch-
vatný a vami tak obľúbený hotel IC 
Santai. Elegancia interiéru, lahodná 
mediteránska kuchyňa, jedineč-
ná ponuka služieb a nesmierna 
pohostinnosť sú prísľubom príjem-
ného pobytu. Tento hotel je vďaka 
svojmu vybaveniu, ako aj tímu 
skvelých animátorov ako stvorený 
pre rodiny s deťmi, ktoré tu nájdu 
skutočný dovolenkový raj. Hotel IC 
Santai patriaci do siete kvalitných 
hotelov International Comfort, je 
tým pravým prázdninovým do-
movom, ktorý svojich hostí prijme 
vždy s otvorenou náručou.

www.ichotels.com.tr

POLOHA » exkluzívny komplex, pozostá-
vajúci z hlavnej budovy a priľahlých viliek, 
sa nachádza v turistami vyhľadávanom 
letovisku Belek • 30 km od medzinárodné-
ho letiska v Antalyi • 40 km od centra koz-
mopolitného mesta Antalya  s množstvom 
nákupných a zábavných (ľahko dostupné 
miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. dolmuš-
mi) • leží priamo na súkromnej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
(vhodnej aj pre rodiny s deťmi a neplavcov), 
ocenenej Modroou vlajkou za čistotu • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky 
na pláži (zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » priestranná, vkusne za-
riadená vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia s terasou • Lobby bar (24-hodi-
nový all inclusive servis) • Club House bar • 
Pool bar • Sunset snack bar na pláži • Vita-

min bar • Disco bar • 5 a´la carte reštaurácií 
(extra platba) • bazénový komplex • detský 
bazén s vodným svetom • detský vodný 
park s množstvom atrakcií • rozsiahly aqu-
apark s mnohými toboganmi a šmykľav-
kami • animačný klub pre deti všetkých 
vekových kategórií - miniklub pre deti 4-7 
rokov, midiklub pre deti 8-12 rokov • Play 
Station room (zdarma) • 3 kinosály • spa 
centrum (za poplatok) • sauna • turecké 
kúpele • tenisový kurt • fitness • šipky • am-
fiteáter • animačné programy pre deti i do-
spelých počas dňa i večer

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek v hlavnej 
budove • SAT TV • trezor (zdarma) • klima-
tizácia • minibar (denne dopĺňaný vodou, 
nealko nápojmi a pivom) • wifi (zdarma) • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón 
,resp. terasa s posedením

Cenník > 391

IC Santai  Family  Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek

od 676 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od  1550 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • detské menu 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje a vybrané prémiové importo-
vané alkoholické nápoje počas celého 
dňa v areáli hotela a na pláži • minibar 
(dopĺňaný denne nealko nápojmi, pi-
vom a vodou) • ľahšie občerstvenie po-
čas celého dňa • nočné občerstvenie • 
24-hodinový all inclusive v lobby bare 
• medzinárodné hotelové animácie pre 
deti i dospelých • miniklub pre deti vo 
veku 4-7 rokov a midiklub pre deti 8-12 
rokov • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na pláži 
• wifi pripojenie

tuh
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » chceli by ste zažiť 
mega dovolenku s vynikajúcimi a 
kvalitnými all inclusive službami, v 
komfortnom ubytovaní, v areáli s 
botanickou záhradou a užiť si relax 
na krásnej pláži? Ak ste odpovedali 
áno, tak brány našej tohtoročnej 
novinky v podobe hotelového 
komplexu Club Mega Saray sú 
otvorené práve pre vás - malých aj 
veľkých. Tých malých poteší ba-
zén s pestrým vodným svetom a 
šmykľavkami či zábavné aktivity 
počas celého dňa a tí veľkí ocenia 
kulinársky zažitok s bohatým výbe-
rom švédskych stolov, 24-hodinový 
all inclusive bar a relaxačný bazén.   

www.clubmegasaray.com

POLOHA » hotelový areál sa nachádza 
priamo na pláži v stredisku Belek • nákupné 
možnosti dostupné miestnou hromad-
nou dopravou, tzv. dolušmi • komplex leži 
v krásnej záhrady ústiacej pri piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora (le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky zdarma) • 
plážové mólo

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením • lobby bar • hlavná reštarácia 
s vonkajším posedením • detská reštau-
rácia • vonkajší bazén • vonkajší bazén s 3 
toboganmi • relaxačný bazén • 2 detské 
bazény, z toho 1 bazén s vodným detským 
svetom (šmykľavky, vodné atrakcie) • snack 
bar • pizza a burger house • 6 a´la carte 
reštaurácii (čínska, talianska, rybia, mexic-
ká, barbeque, turecká, nutná rezervácia vo-
pred) • disko bar • plážový bar • kaviareň • 

bar pri bazéne • turecké kúpele a sauna • 
spa centrum (masáž a peeling za poplatok) 
• vnútorný bazén •  amfiteáter • detské ih-
risko • menšia nákupná pasáž • wifi (zdar-
ma) • 16 tenisových kurtov • stolný tenis • 
plážový volejbal • fitness centrum • minik-
lub • junior klub •  vodné pólo • basketbal 
• lukostreľba • šipky • biliard (za poplatok) •  
minifutbal • minigolf • boccia • bedminton 
• aerobik • disko • karaoke • lekcie tanca • 
hotelové animácie • večerné show • vodné 
športy na pláži (za poplatok) • kanoe, vodný 
bicykel (zdarma) • wifi pripojenie

UBYTOVANIE » hotelový komplex sa 
skladá z hlavnej budovy, deluxe časti a pri-
ľahlej klubovej časti • ubytovanie v štan-
dardných izbách s možnosťou 1 prístelky v 
klubovej časti obklopenej krásnou záhra-
dou • ubytovanie v hlavnej budove a vo 
väčších deluxe izbách s možnosťou 1, resp. 
2 prísteliek (za príplatok) • SAT TV •  telefón 

Cenník > 392

Club Mega Saray SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek

od 709 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1517 €
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• klimatizácia • trezor (zdarma) • minibar • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchou a WC, sušič na vlasy) • balkón, resp. 
terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » skoré raňaj-
ky, raňajky, neskoré raňajky, obedy a 
večere formou bohatých švédskych sto-
lov vrátane nápojov • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje  podávané 
v celom areáli a na pláži • vybrané im-
portované alkoholické nápoje • 24-hod. 
all incluse servis v Mega bare • nočný 
snack • minibar (denne dopĺňaný ne-
alko nápojmi a pivom) • detské menu • 
popoludňajšie snacky • turecké placky • 
káva, čaj, koláčiky • zmrzlina • slnečníky, 
ležadlá, plážové osušky pri bazéne i na 
pláži • hotelové animácie • wifi

tuh
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » v exkluzívnom leto-
visku Belek, známom najmä vďaka 
unikátnym golfovým ihriskám, 
vyrástol prekrásny hotelový kom-
plex, ktorý sa opätovne teší vašej 
obľube. Presvedčenie o správnosti 
voľby tohto miesta za cieľ vašej 
dovolenky podčiarkne vynikajúca 
kuchyňa i  bohaté snacky v novom 
snack bare priamo pri pláži. Pestrá 
ponuka športových a doplnkových 
služieb, nádherná záhrada s do-
statkom súkromia, široká piesoč-
natá pláž, fascinujúci bazénový 
areál, elegantné izby a príjemný 
personál radia hotel do kategórie 
nezabudnutených dovoleniek.

www.belconti.com

POLOHA » priamo pri 18 km dlhej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
(vhodné pre rodiny s deťmi) • v pokojnej 
časti prestížneho strediska Belek s boha-
tými nákupnými a zábavnými možnosťa-
mi (ľahko dostupné dolmušmi) • cca 900 
metrov od centra Beleku • 30 km od me-
dzinárodného letiska a kozmopolitného 
mesta Antalya

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » rozľahlý hotelový kom-
plex sa skladá z hlavnej budovy a z pri-
ľahlých viliek zasadených do exotickej 
záhrady • priestranná vstupná hala s po-
sedením • recepcia • lobby bar s tera-
sou • hlavná reštaurácia s terasou • 3 a´la 
carte reštaurácie (talianska, turecká, rybia 
- za poplatok) • nákupné centrum • ka-
derníctvo • bazénový komplex s tobo-
ganmi a šmykľavkami • vnútorný bazén • 

detský bazén • detské ihrisko • terasa so 
slnečníkmi a ležadlami • nový pool bar • 
nový snack bar • vynovený plážový bar • 
diskotéka • mini bufet pre deti v hlavnej 
reštaurácii • jacuzzi • turecké kúpele, par-
ný kúpeľ, sauna (zdarma) • spa centrum a 
masáže (za poplatok) • miniklub (pre deti 
od 4 - 11 r.) a klub pre teenagerov počas 
hlavných letných prázdnin • amfiteáter • 
fitness centrum • obchod so suvenírmi • 
wifi pripojenie v areáli hotela (zdarma) • 
10 tenisových kurtov • boccia • basketbal 
• vodné pólo • vodná gymnastika • aero-
bik • minigolf • stolný tenis • minidisko • 
plážový volejbal • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • biliard (za poplatok) • fut-
bal (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek v hlavnej budove • rodinné izby 
(na vyžiadanie) • klimatizácia • telefón • 

Cenník > 391

Belconti  Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Belek

od 670 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1439 €
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minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko-
holickými nápojmi) • SAT TV • trezor (zdar-
ma) • vlastné príslušenstvo (vaňa, resp. 
sprcha, WC a sušič na vlasy) • balkón s po-
sedením • wifi pripojenie (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a veče-
re formou švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické, lokálne alko-
holické a vybrané prémiové impor-
tované alkoholické nápoje v areáli 
hotela a na pláži • pestré občerstvenie 
a snacky počas celého dňa • zmrzlina 
• turecké placky • koláčiky, čaj, káva • 
ľahšie nočné občerstvenie • minibar 
v izbe • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
• wifi pripojenie • medzinárodné hote-
lové animácie pre deti i dospelých

tuh
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NÁŠ NÁZOR » honosný päťhviezdič-
kový areál patriaci do renomova-
nej siete DELPHIN Hotels & Resorts 
sa nachádza priamo na brehu 
priezračného tyrkysového mora. 
Celý tento nádherne riešený 
a očarujúci hotelový komplex 
je umiestnený v starostlivo udr-
žiavanej exotickej záhrade, ktorá 
vás upúta už na prvý pohľad. Tí 
najlepší majstri kuchári, komfort 
exteriéru a interiéru, nespočetné 
množstvo zábavy a doplnkových 
služieb počnúc lunaparkom až po 
profesionálne SPA centrum, 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 • wifi v lobby (zdarma) • hlavná 
reštaurácia s terasou • 9 a´la carte reštau-
rácií (1x za pobyt zdarma) • 8 barov • nočný 
klub • vnútorný bazén • 2 vonkajšie bazény 
• detský bazén • vyhrievaný vnútorný ba-
zén • aquapark s toboganmi a šmykľavkami 
• herňa • turecké kúpele • sauna • wellness 
a beauty centrum (za poplatok) • fitness 
centrum • obchodíky • lunapark • miniklub 
• tenisový kurt • šípky • boccia • stolný tenis 
• biliard a bowling (za poplatok) • aerobik • 

plážový volejbal • windsurfing • škola potá-
pania • hotelové animácie

UBYTOVANIE » luxusné 2-lôžkové izby 
s 1 až 2 prístelkami • klimatizácia • telefón • 
trezor (zdarma) • minibar (denne dopĺňaný) 
• SAT TV • rýchlovarná kanvica • wifi (zdar-
ma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so spr-
chou, resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • ne-
alkoholické, miestne alkoholické a vy-
brané prémiové importované nápoje • 
občerstvenie počas celého dňa • detské 
a vegetariánske menu • polnočné ob-
čerstvenie • minibar • hotelové animá-
cie • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne i na pláži • wifi

Cenník > 393

Delphin Imperial SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara

od 956 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 7 rokov od 2011 €

tug
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POLOHA » priamo na piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora v obľúbe-
nom letovisku Lara • cca 200 m od hotela 
nákupné možnosti • cca 15 km od letiska 
v Antalyi a asi 20 km od centra Antalye

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » veľkolepá vstupná hala s 
recepciou a posedením v lobby • 6 barov 
• hlavná reštaurácia s terasou • čajovňa • 6 
a´la carte reštaurácií (za poplatok) • bazén 
s toboganmi a šmykľavkami pre deti aj 
dospelých • 2 detské bazény • 3 vonkajšie 
bazény • vnútorný vyhrievaný bazén • ma-
sáže a spa centrum (za poplatok) • minik-
lub • junior klub • nákupná zóna • fitness 
centrum • detské ihrisko • tenisové kurty • 
vodné pólo • aerobic • boccia • šipky • plá-
žový volejbal • vodná gymnastika • basket-
bal • stolný tenis • hotelové animácie • wifi 
v lobby (zdarma)

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové  
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • SAT 
TV • trezor • klimatizácia • minibar (denne 
dopĺňaný) • telefón • vlasné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón s posedením • wifi 
(zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • miestne alkoho-
lické a nealkoholické nápoje, vybra-
né importované nápoje podávané v 
hotelovom areáli počas celého dňa • 
bohaté občerstvenie a snacky v hote-
lom vyhradených hodinách  • nočné 
občerstvenie • hotelové animácie • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky pri bazéne aj na pláži • wifi 

NÁŠ NÁZOR » i tento rok vám priná-
šame to pravé orechové v podobe 
5* hotelového komplexu Limak 
Lara De Luxe, ktorý patrí do zná-
mej hotelovej siete Limak. Fasci-
nujúce architektonické riešenie, 
profesionálne služby, blízkosť nád-
hernej piesočnatej pláže, nekoneč-
né množstvo športových aktivít 
pre deti aj dospelých, prvotriedna 
kuchyňa s množstvom tematicky 
ladených reštaurácií, ale aj vša-
deprítomná rodinná atmosféra 
- všetko spolu vytvára dokonalú 
mozaiku vašej nazabudnuteľnej 
dovolenky práve tu, v tomto výni-
močnom hotelovom areáli.

www.limakhotels.com

Cenník > 392

L imak Lara De Luxe SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara
od  858 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 1815 €

tug
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NÁŠ NÁZOR » aj v letnej sezóne 
2020 vám ponúkame tento jedi-
nečný hotelový komplex. Roz-
siahly areál plný exotickej zelene s 
množstvom tipov pre zábavu si vás 
podmaní nielen svojou príjemnou 
atmosférou a výnimočnou polo-
hou, ale aj vysokým štandardom 
ponúkaných služieb. V tomto ele-
gantnom rezorte, nachádzajúcom 
sa priamo na dlhej a širokej piesoč-
natej pláži v malebnom stredisku 
Kizilagac, si prídu na svoje nielen 
milovníci oddychu či športuchtiví 
nadšenci, ale aj tí, ktorých láka blíz-
kosť nákupných možností.

www.starlight.com.tr

www.sunrise.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 možností 
v stredisku Kizilagac • 15 km od historické-
ho centra Side (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi) • cca 
75 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » rozľahlý hotelový kom-
plex ponúka ubytovanie v útulných zá-
hradných vilkách, v hlavnej budove 
Sunrise a v hlavnej budove Starlight (za 
príplatok) • honosná vstupná hala s re-
cepciou a posedením • wifi v celom areáli 
hotela (zdarma) • hlavná hotelová reštau-
rácia s terasou • reštaurácia pre dospelých 
• reštaurácia pri vodopáde • bary a disko 

• 12 a´la carte reštaurácií (nutná rezervá-
cia vopred) • vonkajší bazénový komplex 
• aquapark • detský bazén • vnútorný ba-
zén • turecké kúpele a sauna • masáže 
a peeling (za poplatok) • relaxačný bazén • 
nákupná zóna • konferenčné miestnosti • 
amfiteáter • hotelový vláčik • detské ihris-
ko • detský miniklub • teenage klub • teni-
sové kurty • stolný tenis • fitness centrum 
• klzisko • lezecká stena • plážový volejbal 
• basketbal • futbalové ihriská • minigolf 
• biliard (za poplatok) • jazdiareň • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » komfortné dvojlôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky v hlavnej bu-
dove Sunrise/ Starlight (hl. budova Starlight 
- za príplatok), štandardné 2-lôžkové izby s 
1, resp. 2 prístelkami (vilky) • telefón • mini-
bar • klimatizácia • SAT TV • trezor • vlastné 
príslušenstvo (sprcha, resp. vaňa, WC a sušič 
na vlasy) • balkón • wifi pripojenie

Cenník > 390 

Star l ight & Sunrise Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Side

od 522 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1143 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • nealkoholické 
a lokálne alkoholické nápoje podáva-
né v areáli hotela i na pláži • detský bu-
fet v hlavnej reštaurácii • 24-hodinový 
all inclusive servis • bohaté občerstve-
nie a snacky vo vyhradených hodinách 
• polnočné občerstvenie • zmrzlina • 
turecké placky • káva, čaj a koláčiky, 
zeleninový a ovocný stánok vo vyhra-
dených hodinách • minibar (denne 
dopĺňaný nealko nápojmi) • medzi-
národné hotelové animácie • minik-
lub • klub pre teenagerov • slnečníky, 
ležadlá, matrace a plážové osušky pri 
bazéne aj na pláži • wifi internetové 
pripojenie v celom areáli

tzh
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POLOHA » komplex pozostávajúci 
z hlavnej budovy, novšej modernej bu-
dovy a 3-poschodových viliek roztrúse-
ných v krásnom areáli • priamo na brehu 
tyrkysového mora s vlastnou hotelovou 
piesočnatou plážou, pri vstupe do mora 
s prímesou drobných kamienkov (slneční-
ky, ležadlá, matrace zdarma, plážové osušky 
- výmena za poplatok) • v  letovisku Kizilot • 
iba 17 km od historického mesta Side (ľah-
ko dostupné miestnou kyvadlovou dopra-
vou) • cca 70 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » reprezentatívna vstupná 
hala s recepciou a posedením v lobby bare 
• hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 2 
a´la carte reštaurácie (1x za pobyt zdarma) 
• nový steak house (za poplatok) • 6 barov 
• 4 vonkajšie bazény • aquapark • relaxač-

ný bazén • detský bazén s vodným svetom 
• 2 detské bazény • bar na pláži • plážový 
bar len pre dospelých s vyhradenou čas-
ťou pláže • vnútorný bazén • turecké kúpe-
le a sauna (zdarma) • masáže a procedúry 
(za poplatok) • čistiareň (za poplatok) • wifi 
v lobby bare (zdarma) • obchodná zóna • 
amfiteáter • tenisové kurty • stolný tenis • 
plážový volejbal • futbalové ihrisko • mini-
golf • šipky • boccia • aerobik • fitness cen-
trum • biliard (za poplatok) • vodné športy 
(za poplatok) • miniklub • vynovené detské 
ihrisko s množstvom atrakcií

UBYTOVANIE » vkusné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1 až 2 prísteliek • rodinné izby  
až pre 5 osôb (na vyžiadanie) • klimatizácia • 
telefón • minibar • SAT TV • trezor (za popla-
tok) • vlastné hygienické (sprcha, resp. vaňa, 
WC a sušič na vlasy) • balkón s posedením

NÁŠ NÁZOR » nádherná záhrada 
plná exotických kvetov a paliem, 
nachádzajúca sa priamo pri mor-
skom brehu, ukrýva v sebe rozľah-
lý bazénový komplex s toboganmi 
a detským vodným svetom pre 
vaše ratolesti. Typická ukážka vku-
su, komfortu a elegancie, to je 
orientom nadýchaný hotelový re-
zort Club Calimera Serra Palace. 
Komplex predurčený na prežitie 
dovolenky snov s vysokou úrov-
ňou ponúkaných služieb, boha-
tým animačným a športovým 
programom, odporúčame predo-
všetkým rodinám s deťmi.

www.serrapalace.com.tr

Club Cal imera Serra Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 390

Side

od 534 € | 2 dospelí + 2 deti do 15 rokov od 1266 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

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 
v lobby bare • detské menu v hlavnej 
reštaurácii • zmrzlina • popoludňajšie 
snacky a občerstvenie • turecké placky 
• čaj, káva a koláčiky • nočné občer-
stvenie • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky pri bazéne aj na plá-
ži • hotelové animácie • miniklub • wifi 
pripojenie v lobby

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin vám ponúkame osvedče-
né hotelové animácie aj v slovenskom 
jazyku pre deti a dospelých.

tzh
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POLOHA » cca 200 m od prekrásnej, 
širokej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora vhodnej pre rodiny 
s deťmi (slnečníky, ležadlá a matrace zdar-
ma, plážové osušky za poplatok) • v leto-
visku Evrenseki-Side • iba 7 km od centra 
historického mesta Side s nákupnými 
a zábavnými možnosťami (ľahko dostup-
né miestnymi autobusmi, tzv. dolmušmi) 
•10 km od mesta Manavgat • cca 50 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » príjemné prázdnino-
vé vilky umiestnené uprostred krásnej 
hotelovej záhrady • priestranná vstup-
ná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
s terasou • a´la carte reštaurácia (1x za 
pobyt zdarma, nutná rezervácia vopred) 
• 3 bary (bar pri bazéne, plážový bar, Ser-
vice bar) • vonkajší bazén • samostatný 

bazén s 3 toboganmi • 2 detské bazény, 
jeden so šmykľavkami • turecké kúpele • 
spa centrum (masáže a peeling za popla-
tok) • sauna • obchodíky • konferenčná 
miestnosť • 2 tenisové kurty • stolný tenis 
• plážový volejbal • basketbal • minigolf • 
fitness centrum • vodné športy na pláži 
(za poplatok) • detské ihrisko • minidisko 
• medzinárodné hotelové animácie aj 
v slovenskom jazyku • wifi pripojenie v 
lobby bare (zdarma)

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 • mi-
nibar • telefón • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou, WC 
a sušič na vlasy) • balkón, resp. terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Serra Garden SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » nechajte sa vtiahnuť 
do prázdninovej letnej atmosféry 
tohto prekrásneho hotelového 
komplexu, ktorý prešiel v roku 2013 
úplnou rekonštrukciou, aby vám i 
v tejto sezóne opäť ponúkol svoje 
skvelé služby. Samotný fakt, že hotel 
je pod tým istým manažmentom 
ako luxusný hotel Club Calimera 
Serra Palace svedčí o tom, že dovo-
lenka v tomto kvalitnom areáli splní 
všetky vaše očakávania. Čakajú na 
vás skvelé dni plné zábavy a rela-
xu zároveň. Tento obľúbený rezort 
odporúčame rodinám s deťmi a 
všetkým, ktorí snívajú o nezabud-
nuteľnej rodinnej dovolenke.

www.serragardenhotel.com

Cenník > 387

Side

od 396 € | 2 dospelí + 2 deti do 15 rokov od 990 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • lokálne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela aj na pláži • poobed-
ňajšie občerstvenie vo vyhradených 
hodinách • turecké placky - gözleme 
• ľahšie polnočné občerstvenie • čaj, 
káva a koláčiky • minibar v izbe (na-
plnený pri príchode vodou a nealko-
holickými nápojmi) • medzinárodné 
hotelové animácie pre deti aj dospe-
lých aj v slovenskom jazyku • detský 
miniklub • slnečníky, ležadlá a matrace 
pri bazéne aj na pláži • wifi pripojenie 
v lobby bare

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas 
prázdninových mesiacov vám ponúkame 
osvedčené hotelové animácie v sprievo-
de slovenského animátora

tzh
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POLOHA » hotel sa nachádza v pokoj-
nej časti vyhľadávaného strediska Side 
• 400 m od širokej piesočnatej pláže s 
prímesou drobných kamienkov pri vstu-
pe do mora (ležadlá, slnečníky - zdarma, 
plážové osušky - výmena za poplatok) • 
cca 7 km od historického centra mes-
tečka Side (ľahko dostupné miestnou 
kyvadlovou dopravou, tzv. dolmušmi) • 
nespočetné možnosti výletov, spozná-
vania krajiny a okolia • pre histórie chti-
vých odporúčame návštevu starobylého 
Side - uvidíte pozostatky antických sta-
vieb divadla, veľkej baziliky či chrámy 
zasvätené Apollónovi a bohyni Athéne 
• ďalším významným mestom tejto ob-
lasti je bezpochyby Manavgat vzdialený 
cca 5 km od hotela  • pre romantikov je 
tu možnosť plavby tematickou loďou po 
rieke s rovnomenným názvom ústiacou 
až do mora • nákupné možnosti sú i pria-

mo v blízkosti hotela a v centre mesta 
Side •  hotel sa nachádza 65 km od letis-
ka 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 (nealko ná-
poje, pivo a snacky počas dňa) • vonkaj-
ší bazén s oddelenou časťou pre deti • 
bazén s toboganmi • turecké kúpele • 
sauna • spa centrum a masáže (za popla-
tok) • detské ihrisko • miniklub • fitness 
centrum • aerobik • minigolf • plážový 
volejbal • šipky • boccia • stolný tenis • 
wifi v lobby bare i na recepcii

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné 

Serra Park SSSSs

HOTEL

NÁŠ NÁZOR » príjemný, útulný 4* 
hotel Serra Park s výbornou polo-
hou je vhodný pre všetky vekové 
kategórie a rodiny s deťmi, ktoré 
obľubujú skôr menšie hotely s 
priateľskou, rodinnou atmosférou, 
krásne tyrkysové more, širokú pie-
sočnatú pláž a blízkosť nákupných 
možností. Poloha hotela, len 7 km 
od známeho a turistami obľúbené-
ho historického mesta Side a len 
na skok od pobrežného letoviska 
Manavgat dáva dovolenkárom 
príležitosť spoznať nielen tureckú 
kultúru, ale aj ich zvyky. Hotel Serra 
Park vám ponúka kvalitnú dovolen-
ku s výhodnou cenou.

www.serraparkotel.com

Cenník > 386

Side

od 342 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 783 €
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izby s dvoma oddelenými miestnosťa-
mi (na vyžiadanie) • SAT LCD TV • trezor 
(za poplatok) • klimatizácia • minibar • 
telefón • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. so sprchou, WC 
a sušičom na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou chut-
ných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • nealko a miestne alko nápoje 
podávané v areáli hotela aj na pláži 
• snacky, káva, zmrzlina vo vyhrade-
ných hodinách • polnočná polievka 
• medzinárodné animácie pre deti 
i dospelých • miniklub • slnečníky, le-
žadlá, matrace a plážové osušky pri 
bazéne a na pláži • minibar (naplnený 
vodou pri príchode do hotela) • wifi 
pripojenie v lobby a na recepcii

tzh
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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 8 km (ľahko dostupné miestnou kyvad-
lovou dopravou, tzv. dolmušmi) • cca 55 km 
od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » veľkolepá vstupná hala 
s recepciou • 2 hlavné reštaurácie s terasa-
mi • 3 a´la carte reštaurácie (nutná rezervá-
cia vopred) • 6 barov a kaviareň • vonkajší 
bazénový komplex  • vnútorný bazén 
• beauty centrum a kaderníctvo (za po-
platok) • sauna • turecké kúpele • masáže 

a peeling (za poplatok) • nákupná zóna • 
amfiteáter • diskotéka • wifi vo vyhrade-
ných priestoroch hotela (zdarma) • fitness 
centrum • plážový volejbal • stolný tenis • 
aerobik • vodná gymnastika • medzinárod-
né hotelové animácie • živá hudba • večer-
ný program s rôznou tematikou (turecký 
večer, latino večer, karaoke) • herňa • biliard 
(za poplatok) • zumba • šipky • minigolf • 
boccia • pestrá ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantné a s vkusom 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky (pre osoby 16+) • SAT LCD TV 
• trezor (zdarma) • klimatizácia • minibar 
(denne dopĺňaný vodou a nealkoholickými 
nápojmi) • rýchlovarná kanvica (čaj, káva 
k dispozícii) • telefón • vlastné hygienic-
ké príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou ale-
bo vaňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón 
s posedením

Alba Royal SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

 NÁŠ NÁZOR » doprajte si zaslúžený 
relax v mimoriadne pôsobivom 
dovolenkovom hotelovom kom-
plexe s bezchybnými službami 
a osobitým prístupom ku každé-
mu klientovi. Hotel orientovaný 
len na dospelú klientelu je záru-
kou strávenia výnimočných dovo-
lenkových chvíľ. Dokonalosť tohto 
nevšedného miesta, ktoré pôsobí 
ako balzam na dušu, umocňuje 
krásna piesočnatá pláž hýriaca 
všetkými odtieňmi zlatistej farby 
s romantickým západom slnka. 
Všadeprítomná elegancia i pr-
votriedny komfort vás ubezpečia 
o správnosti vášho výberu.

www.albahotels.com.tr

Cenník > 391

Side

od 663 € | 2 dospelí  od 1326 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané prémiové impor-
tované alkoholické nápoje podávané 
v areáli hotela i na pláži •  bohatá po-
nuka občerstvenia počas celého dňa • 
24-hod. all inclusive servis v lobby bare 
- podávané miestne alko a nealko ná-
poje • čaj, káva, koláče, wafle, palacin-
ky • zmrzlina • turecké placky • ľahšie 
polnočné občerstvenie • minibar (den-
ne dopĺňaný vodou a nealkoholickými 
nápojmi) • medzinárodné hotelové ani-
mácie s profesionálnymi animátormi a 
večerným programom • plážový bar • 
slnečníky, ležadlá a plážové osušky pri 
bazéne aj na pláži

tu



242

T U R E C K O

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 po-
hodovou atmosférou • cca 8 km od mesta 
Side s antickými pamiatkami, množstvom 
kaviarničiek a reštaurácií, v ktorých si mô-
žete nerušene vychutnať tie pravé turecké 
kulinárske špecialitky • 55 km od medziná-
rodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderná hotelová hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia s vonkaj-
šou terasou • 2 a´la carte reštaurácie (nut-
ná rezervácia vopred) • Lobby bar • Pool 
bar • Beach bar • Sunset beach bar • Disco 
bar • hlavný bazén s toboganmi • detský 
bazén s malými šmykľavkami • 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) • šipky • fitness 
centrum • biliard (za poplatok) • vod-
ná gymnastika • bowling (za poplatok) • 
nákupná zóna • amfiteáter • wifi v lobby 
a pool bare (zdarma) • široká ponuka vod-
ných športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • 2-lôžkové izby su-
perior s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek, 
ponúkajú veľkorysý priestor s balkónom a 
výhľadom na krajinu (za príplatok) • rodin-
né izby určené pre 4 osoby (za príplatok) • 
SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia 
• minibar (dopĺňaný denne vodou a nealko 
nápojmi) • rýchlovarná kanvica • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou, WC a sušičom na vlasy) • wifi 
(za poplatok) • balkón s posedením

Alba Queen SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » do tria prestížnych 
hotelov siete Alba Hotels patrí i skvelý 
a vami tak obľúbený prázdnino-
vý hotel Alba Queen. Výnimočná 
poloha tohto luxusom dýchajú-
ceho rezortu pri brehoch mora, 
nádherný areál poskytujúci všetko 
potrebné pre zábavu a oddych, 
elegantné a pohodlné ubytovanie, 
bohatý ultra all inclusive program, 
neutíchajúca zábava počas dňa, 
ale aj vo večerných hodinách, 
ústretový a ochotný personál 
a v neposlednom rade výnimočná 
kvalita všetkých hotelových slu-
žieb poskytujú záruku nezabudnu-
teľnej rodinnej dovolenky.

www.albahotels.com.tr

Cenník > 391

Side

od 579 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1257 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých a chutných švédskych 
stolov vrátane nealkoholických a al-
koholických nápojov • miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje počas 
celého dňa • 24-hodinový all inclusi-
ve servis v lobby bare • pestré občer-
stvenie a snacky počas dňa • káva, čaj 
v poobedňajších hodinách • turecké 
placky • možnosť 1x za pobyt navštíviť 
jednu z 2 a´la carte reštaurácií (nutná 
rezervácia vopred) • sladké koláčiky 
• pizza • ľahšie nočné občerstvenie • 
medzinárodné hotelové animácie pre 
deti aj dospelých • detský miniklub • 
plážový bar • slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky pri bazéne aj na pláži • 
wifi pripojenie v lobby a pool bare

tug
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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 mo-
dernom turistickom letovisku Çolakli 
v zóne luxusných hotelov • približne 8 km 
od centra známeho strediska Side • 55 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 toboganmi • 2 detské 

bazény • vnútorný bazén • turecké kúpele 
• sauna • masáže (za poplatok) • kaderníc-
tvo (za poplatok) • stráženie detí (za popla-
tok) • amfiteáter • detské ihrisko • miniklub 
• tenisové kurty • diskotéka • fitness cen-
trum • aerobik • minigolf • plážový volejbal 
• badminton • biliard (za poplatok) • stolný 
futbal (za poplatok) • minizoo • basketbal 
• wifi na recepcii a v lobby bare (zdarma), 
na izbe (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 prístelky • priestranné rodinné 
izby určené pre 4 osoby (za príplatok) • 
SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizá-
cia • minibar (denne dopĺňaný) • rýchlovar-
ná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchou, WC a sušičom na vlasy) • bal-
kón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Alba Resort SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » krásna zelená oáza 
s palmami, banánovnikmi a roz-
kvitnutými kvetmi obklopuje celý 
hotelový areál, ktorý pozostáva z 
9 hotelových budov. Jedinečné 
vybavenie, poloha a čarovná pláž 
s jemným pieskom hotel predur-
čujú na to, aby sa stal dokonalým 
prázdninovým domovom predo-
všetkým pre rodiny s deťmi. Sku-
točne málokde nájdete takú pestrú 
ponuku atrakcií pre najmenších ako 
práve v tomto hoteli. Je tu mnoho 
príjemných miest pre detskú zába-
vu - ihriská, bazény s toboganmi, 
ojedinelá minizoologická záhrada, 
miniklub a ďalšie atrakcie, nápadito 
roztrúsené po celom areáli.

www.albahotels.com.tr
Cenník > 390

Side

od 553 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1205 €
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou chutných švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v are-
áli hotela • 24-hodinový all inclusi-
ve v pool bare • pestré občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách • 
zmrzlina • káva, čaj a koláčiky o piatej 
• turecké placky • pizza • detské menu 
v hlavnej reštaurácii • ľahšie nočné ob-
čerstvenie • hotelové animácie aj v slo-
venskom jazyku • miniklub • minibar 
v izbe • slnečníky, ležadlá a plážové 
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 

tug
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POLOHA » hotelový komplex sa nachá-
dza v obľúbenej časti Side - Titreyengol 
• cca 250 m od nádhernej, pozvoľne sa 
zvažujúcej dlhej piesočnatej pláže s jem-
ným pieskom (slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zdarma) • hotelový zvoz na pláž 
(zdarma) • od historického Side cca 7 km 
(ľahko dostupné miestnou kyvadlovou do-
pravou tzv. dolmušmi) • cca 65 km od me-
dzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná a priestran-
ná vstupná hala s recepciou • lobby bar 
s posedením • hlavná hotelová reštaurácia 
s vonkajšou terasou • 2 a´la carte reštau-
rácie (1x za pobyt zdarma, nutná rezervá-
cia vopred) • bar na pláži • bar pri bazéne 
• diskotéka • cukráreň • vonkajší bazén • 
bazén so šmykľavkami a toboganmi • det-
ský bazén • vnútorný bazén s oddelenou 

detskou časťou • beauty centrum (masá-
že a peeling za poplatok) • sauna (zdarma) 
• turecké kúpele • kaderníctvo • nákupná 
zóna • amfiteáter • detské ihrisko • minik-
lub (deti vo veku 4-12 rokov) • wifi v lobby 
bare i na pláži (zdarma) • fitness centrum 
• plážový volejbal • stolný tenis • aerobik 
• vodná gymnastika • vodné pólo • joga • 
šipky • medzinárodné hotelové animácie • 
živá hudba počas večerov • herňa • biliard 
(za poplatok) • široká ponuka vodných 
športov na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 prí-
steliek • satelitný LCD TV • trezor (zdarma) 
• klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný 
vodou a nealkoholickými nápojmi) • wifi 
pripojenie (zdarma) • telefón • vlastné hy-
gienické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC a sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením

Port  River  Hotel  & Spa SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

 NÁŠ NÁZOR » vzhľadom k nespo-
četným pozitívnym reakciám si 
vám i toto leto dovoľujeme dať 
do pozornosti impozantný 5* Port 
River Hotel and Spa, patriaci do 
prestížnej medzinárodnej hotelo-
vej siete LRS, ktorý bol otvorený v 
roku 2015. Zaujímavá architektúra, 
svetoznáma stredomorská kuchy-
ňa, špičkové wellness centrum, 
ako aj nezabudnuteľný výhľad na 
rieku Manavgat a jazero Titreyen-
gol zaručene zregenerujú telo i 
dušu každého dovolenkára. Ne-
chajte sa zlákať našou ponukou a 
zažite spolu s nami dni ideálneho 
oddychu v Port River!

www.portriverhotel.com

Cenník > 388

Side

od 420 € | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1038€
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vrá-
tane nápojov • nealkoholické, miestne 
alkoholické a vybrané prémiové im-
portované alkoholické nápoje podá-
vané v areáli hotela • all inclusive servis 
v lobby bare od 10.00 do 24.00 hod. • 
bohatá ponuka občerstvenia počas 
celého dňa v areáli hotela aj na pláži 
• čaj, káva, koláčiky • zmrzlina • ham-
burgery • turecké placky (gözleme) • 
ľahšie polnočné občerstvenie • mini-
bar (denne dopĺňaný) • plážový bar 
(nealkoholické nápoje a pivo) • medzi-
národné hotelové animácie s profesio-
nálnymi animátormi • detský miniklub 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne aj na pláži • wifi pripojenie  
v lobby bare i na pláži

tzh
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NÁŠ NÁZOR » vítame vás v Lake 
River Side! Novinke tohto leta, ktorá 
leží v oblasti letoviska Side na brehu 
známej rieky Manavgat. Už z diaľky 
vás upúta honosná budova a pri 
vstupe do nej i celý areál lemovaný 
priestranným bazénom a uržiava-
nou záhradou s exotickou flórou. 
Rezort ponúka mnohé možnosti 
úplného oddychu a nefalšovanej 
zábavy. A po tom, ako sa presved-
číte o príjemnej atmosfére, vysokej 
kvalite ponúkaných služieb, pohos-
tinnosti personálu, výbornej kuchy-
ni, budete sa sem chcieť istotne 
vrátiť. Pretože nie je vôbec ťažké 
nechať sa Lake River Side očariť. 

www.lakeriversidehotel.com

POLOHA » hotelový komplex sa nachá-
dza pri rieke Manavgat • cca 750 m od 
nádhernej piesočnatej pláže s jemným 
pieskom (hotelový zvoz na pláž zdarma kaž-
dých 15 min) • asi 1,5 km od mnohých ná-
kupných centier, bazárov (možnosť využiť 
miestnú hromadnú dopravu, tzv. dolmuše) • 
7 km od historického mesta Side • 5 km od 
mestečka Manavgat • 65 km od letiska An-
talya • plážový servis • detské ihrisko 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » zrekonštruovaná vstup-
ná hala s recepciou • lobby bar • plážový 
bar (rozšírená ponuka jedál počas obeda) • 
bistro bar • disco bar • 3 a´la carte reštau-
rácie (1x za pobyt zdarma, nutná rezervá-
cia vopred) • spa a beauty centrum • fitness 
centrum • 2 vonkajšie bazény s toboganmi 
• detský bazén so šmykľavkou • vnútorný 
bazén • vnútorný detský bazén •  wifi v ho-

telovom areáli i na pláži (zdarma) • hote-
lové animácie • živá hudba • miniklub (pre 
deti 4-12 rokov) • vodné športy na pláži (za 
poplatok) • plážová párty (1x za týždeň)

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek • SAT TV • minibar • trezor • klima-
tizácia • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušičom na vlasy) • wifi

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alko a nealko nápoje, vybra-
né importované nápoje • snacky počas 
dňa • placky gözleme • káva, čaj, ko-
láčiky • zmrzlina • snack bar na pláži • 
nočná polievka a snacky • minibar •  ho-
telové animácie • slnečníky, ležadlá a 
plážové osušky • wifi pripojenie

Cenník > 387

Lake River  Side Hotel  & Spa SSSSSs

HOTEL.  KOMPLEX

Side

od  384 € | 2 dospelí + 2 dieti do 14 rokov od 966 €
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POLOHA » hotelový areál sa rozprestie-
ra približne 250 m od krásnej a širokej ho-
telovej pláže s jemným pieskom (ležadlá, 
slnečníky, matrace a plážové osušky zdar-
ma) • cca 8 km od mesta Side  - oblasť 
Titreyengol • cca 65 km od medzinárod-
ného 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) • tenisový 
kurt • miniklub • detské ihrisko • šipky • dis-
kotéka • plážový volejbal • fitness centrum 
• hotelové animácie • wifi (zdarma)

UBYTOVANIE » komfortné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek • rodin-
né izby (na vyžiadanie) • SAT TV • trezor 
• klimatizácia • rýchlovarná kanvica • mi-
nibar • telefón • vlastné hygienické prís-
lušenstvo (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, miestne alkoho-
lické a vybrané prémiové importované 
alkoholické nápoje počas celého dňa • 
24-hod. all inclusive v lobby bare • bo-
haté občerstvenie a snacky počas dňa 
• káva, čaj a koláčiky • nočné občer-
stvenie • cukráreň • hotelové animácie 
• hotelový zvoz na pláž • wifi • slneční-
ky, ležadlá, matrace a plážové osušky

NÁŠ NÁZOR » opätovne by sme radi 
upriamili vašu pozornosť na moder-
ný päťhviezdičkový hotelový resort 
Water Side Resort & SPA, ktorý si v 
predošlých sezónach získal srdcia 
mnohých spokojných klientov, a to 
vďaka svojim kvalitným službám a 
príjemnému personálu. Exotická zá-
hrada, komplex bazénov, atraktívne 
prostredie, bohatá a chutná strava 
a skvelý animačný tím ho predur-
čujú k tomu, aby sa stal ideálnym 
miestom pre strávenie tej najúžas-
nejšej letnej dovolenky. Navyše zo 
svojej priestranej slnečnej terasy 
ponúka návštevníkom prekrásny 
výhľad na malebnú rieku Manavgat.

www.watersideresorthotel.com

Cenník > 387

Water  Side Resort  & Spa SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

Side
od 449 € | 2 dospelí + 2 deti do 13 rokov od 1096 €
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T U R E C K O

NÁŠ NÁZOR » spoľahlivý, útulný, no 
hlavne osvedčený hotel Nerton 
nesmie chýbať v našej ponuke ani 
túto letnú sezónu, avšak s veľkou 
novinkou. Od roku 2020 si svoje 
dovolenkové chvíle plné oddychu 
v malebnej záhrade so šumom 
morských vĺn neďalekého morské-
ho brehu Stredozemného mora, 
môžu užívať len dospelí klienti.  
Stále však zostáva samozrejmosťou 
priateľský, vždy ochotný personál 
či typická turecká pohostinnosť a 
príjemná atmosféra. Pretože to sú 
tie pravé benefity, ktoré robia hotel 
tak úžasným miestom a zároveň 
zárukou vašej spokojnosti.

www.koala.sk

POLOHA » útulný hotel s vynikajúcou 
polohou priamo pri piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora (slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky na pláži zdar-
ma) • iba 15 minút chôdze od starobylého 
centra Side s množstvom nákupných 
a zábavných možností a pravou dovolen-
kovou atmosférou • cca 50 km od letiska 
v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením •  wifi v celom objekte 
(zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia s 
vonkajšou terasou •  a´la carte reštaurá-
cia (rybia, francúzska, talianska a mexická 
kuchyňa) • 2 bary • cukráreň s kaviarňou • 
vonkajší bazén • vnútorný bazén • fitness 
centrum • turecké kúpele (masáže a pee-
ling za poplatok) • sauna (zdarma) • kader-
níctvo (za poplatok) • stolný tenis • šipky • 
šach • biliard (za poplatok) • plážový volej-

bal • boccia • hotelové animácie • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
(pre osoby 16+) • klimatizácia • telefón • 
SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou) • 
trezor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

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 • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky pri bazéne 
a na pláži • wifi pripojenie

Cenník > 388

Nerton SSSSS

HOTEL

Side

od 481 € | 2 dospelí  od 962 €
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POLOHA » sympatický hotel nachá-
dzajúci sa iba 150 metrov od krásnej pie-
sočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora (slnečníky a ležadlá zdarma, 
plážové osušky za poplatok) • len 15 mi-
nút pešo od antického Side s tou pravou 
tureckou atmosférou (pešia dostupnosť 
pobrežnou promenádou) • približne 6 km 
od mesta Manavgat s možnosťou náku-
pov či posedenia v tureckých kaviarnič-
kách • 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 te-
rasou • pool bar a terrace bar • 2 vonkaj-
šie bazény, z toho 1 so toboaganom • 
relaxačný bazén •  detský bazén • masáže, 
turecké kúpele, sauna (za poplatok) • fit-

ness centrum • wifi pripojenie na recepcii 
a v lobby (zdarma) • obchodíky rôzneho 
druhu v blízkosti hotela • stolný tenis • šip-
ky • vodné športy na pláži (za poplatok) • 
bar pri pláži

UBYTOVANIE » komfortne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
• SAT TV • trezor (zdarma) • klimatizácia • 
minibar (dopĺňaný vodou) • telefón • wifi 
(za poplatok) • 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 švéd-
skych stolov vrátane nápojov • nealko-
holické a miestne alkoholické nápoje 
počas dňa • čaj, káva a koláčiky v po-
poludňajších hodinách • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne aj na pláži  

NÁŠ NÁZOR » mohli by sme za-
čať napríklad aj tým, že úchvatné 
antické Side snáď ani nemôže byť 
bližšie, a práve táto oblasť je medzi 
turistami mimoriadne žiadaná a 
populárna. Preto sme veľmi radi, že 
vám môžeme ponúknuť sympatic-
ký, menší 4* hotel Sun Beach Park 
s vynikajúcou polohou neďaleko 
krásnej piesočnatej pláže a iba na 
skok od historického centra mesta 
Side. Príjemné prostredie, kvalitná 
kuchyňa, srdečný a vždy usmiaty 
personál budú zárukou vašej spo-
kojnosti. Veríme, že sme vás pre-
svedčili o tom, že hotel Sun Beach 
Park je pre vás ako stvorený.

www.koala.sk

Cenník > 385

Sun Beach Park SSSSs 

HOTEL

Side
od 364 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 827 €
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NÁŠ NÁZOR » načerpajte novú 
energiu z lúčov tureckého slnka, 
neobvyklej scenérie hôr v pokoj-
nej časti letoviska Beldibi - Kemer, 
zo stromov a exotických rastlín 
tiahnucich sa pozdĺž celého areá-
lu. Hotelový komplex Champion 
Holiday Village pozostáva z niekoľ-
kých prázdninových viliek vsade-
ných do krásnej zelene lemujúcej 
cestičky, ktoré vás dovedú priamo 
k piesočnatej súkromnej pláži. Pre-
krásne zákutia tejto časti tureckej 
riviéry v kombinácii s prechádz-
kami, nádherným okolím a kvalit-
nými službami a vôňou mora sú 
zárukou dokonalého oddychu.

www.championholiday.com.tr

POLOHA » priamo na piesočnatej pláži, 
pri vstupe do mora premiešanej okruh-
liakmi • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
(zdarma) • v pokojnejšej časti letoviska Bel-
dibi • cca 45 km od letiska v Antalyi • 15 km 
od centra mesta Kemer (dostupné minibu-
som spred hotela každých 20-30 min.)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » priestranná hotelová hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia s terasou 
• 4 bary • 2 a´la carte reštaurácie • wifi (za 
poplatok) • bazén s 2 toboganmi • detský 
bazén • vonkajší bazén • relaxačný bazén • 
masáže, sauna, jacuzzi a beauty centrum 
(za poplatok) • turecké kúpele • nákupná 
zóna • fitness centrum • detské ihrisko • 
miniklub • tenisové kurty (osvetlenie a prí-
slušenstvo za poplatok) • vodné pólo • ae-
robic • boccia • šipky • plážový volejbal • 
stolný tenis

UBYTOVANIE » pohodlne zariadené 
2-lôžkové štandardné izby s možnosťou 1 
prístelky • väčšie 2-lôžkové izby s 2 prístel-
kami v podobe poschodovej postele (za 
príplatok) • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
klimatizácia • minibar • telefón • kúpeľňa 
so sprchou, WC a sušič na vlasy • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
nealkoholických a miestnych alkoho-
lických nápojov podávaných počas ce-
lého dňa • minibar (denne dopĺňaný 
vodou) • ľahšie občerstvenie vo vyhra-
dených hodinách • káva, čaj, koláčiky 
• turecké placky • ľahšie nočné občer-
stvenie • hotelové animácie • detský 
miniklub • slnečníky, ležadlá, matrace a 
osušky pri bazéne aj na pláži 

Cenník > 389

Champion Hol iday Vi l lage SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Kemer

od 488 € | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1174 €
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POLOHA » areál hotela ústi priamo na 
súkromnej hotelovej piesočnatej pláži s 
prímesou okruhliakov pri vstupe do mora 
• slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazéne 
(zdarma) • plážové osušky (zdarma, výmena 
osušiek 3x týždenne) • cca 90 km od letiska v 
Antalyi • približne pol hodiny autom do tu-
ristických miest Manavgat a Side

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• lobby bar s posedením • hlavná reštaurá-
cia s terasou • pool bar • vonkajší bazén s 
toboganom • detský bazén • detské ihris-
ko • miniklub • minidisko • turecké kúpele • 
masáž a peeling (za poplatok) • kaderníctvo 
• práčovňa (za poplatok) • požičovňa áut a 
bicyklov (za poplatok) • hotelové animácie 
• plážový volejbal • šipky • stolný tenis • ae-
robik • stolové hry • vodné atrakcie na pláži 
(za poplatok) • menšia nákupná zóna • ve-
černé show • wifi v lobby bare (zdarma)

UBYTOVANIE » účelne zariadené štan-
dardné 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky • vlastné hpríslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchovým kútom, resp. vaňa, WC, sušič na 
vlasy) • klimatizácia • SAT TV • telefón • tre-
zor (za poplatok) • minibar • balkón s po-
sedním • wifi (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane miestnych nápo-
jov • miestne alkoholické a miestne 
nealkoholické nápoje podávané v are-
áli hotela  • nočná polievka • káva, čaj 
a koláčiky • minibar (denne dopĺňaný 
vodou) • ľahšie popoludňajšie občer-
svenie v snack bare vo vyhradených 
hodinách • zmrzlina • wifi pripojenie v 
lobby bare • medzinárodné hotelové 
animácie • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky na pláži a pri bazéne

NÁŠ NÁZOR » menší hotel Maya 
World Beach s priateľskou atmo-
sférou sa nachádza v pokojnejšom, 
avšak čoraz viac turistami vyhľadá-
vanom stredisku Okurcalar. Kom-
plexne vybavený hotelový areál 
priamo na rozľahlej piesočnatej 
pláži prešiel v roku 2018 čiastoč-
nou rekonštrukciou a svoje služby 
z roka na rok stále vylepšuje. Či už 
si vyberiete leňošenie na pláži pri 
vlnách tyrkysového mora alebo 
aktívny oddych pri bazéne s ho-
telovým animačným tímom - v 
každom prípade bude výber dovo-
lenky v Maya World dobrou voľbou. 
A navyše tiež s výbornou cenou.

www.koala.sk

Cenník > 385

Maya World Beach SSSS

HOTEL

Alanya
od 351 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 801 €
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NÁŠ NÁZOR » kvalitné služby, vy-
nikajúca strava a pestrý hotelový 
animačný program čakajú na vás 
v krásnom zelenom areáli hotela 
Justiniano Park Conti. Kulisou toh-
to atraktívneho a vyhľadávaného 
hotelového komplexu, tvoreného 
hlavnou budovou a trojposcho-
dovými útulnými vilkami, sú vlny 
Stredozemného mora šumiaceho 
pri udržiavanej širokej piesočna-
tej pláži. Rozsiahly areál hotela 
ponúka nielen voľnosť pohybu po 
nádhernej záhrade, ale i detský 
miniklub pre vaše ratolesti či roz-
siahly bazénový komplex.

www.justinianohotels.com

POLOHA » priamo na širokej udržiava-
nej piesočnatej pláži, pri vstupe do mora 
premiešaná s drobnými kamienkami 
a s pozvoľným vstupom do mora (slneč-
níky, ležadlá a matrace zdarma) • plážové 
mólo • plážové osušky (za vratný depozit) 
• v stredisku Okurcalar • cca 25 km od Ma-
navgatu • 35 km od centra letoviska Ala-
nya • 90 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s terasou • 3 a´la car-
te reštaurácie • 4 bary • 2 vonkajšie bazé-
ny, jeden s toboganmi • cukráreň • detský 
bazén • vnútorný bazén • turecké kúpele 
(masáže za poplatok) • detské ihrisko • det-
ský miniklub • wifi v lobby bare (zdarma) • 
obchodík so suvenírmi • hotelové animá-
cie • tenisový kurt • fitness centrum • stol-
ný tenis • šipky • plážový volejbal • biliard

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) • telefón • klimatizácia • trezor (za 
poplatok) • minibar • SAT TV • vlastné prís-
lušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy ) • balkón alebo terasa

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 • čaj, káva 
a koláčiky • turecké placky • nočné ob-
čerstvenie • animácie pre deti aj do-
spelých • slnečníky, ležadlá a matrace 
pri bazéne aj na pláži • wifi pripojenie 
v priestoroch lobby a na recepcii

Cenník > 388

Just iniano Park Conti SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

od 462 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 15 rokov od 1023 €
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POLOHA » hotel sa nachádza len 2 km 
od strediska Avsallar • 26 km od Alanye 
(ľahko dostupné miestnom kyvadlovou 
dopravou, tzv. dolmušmi alebo taxíkom) •  
dobré nákupné možnosti v blízkych ulič-
kách hotela • priamo na piesočnatej pláži 
v malebnom zálive (slnečníky, ležadlá a 
plážové osušky zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » moderne zariadená 
vstupná hala s recepciou a posedením • 
lobby bar  • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • a´la carte reštaurácia (za po-
platok) • vonkajší bazén • bazén na stre-
che hotela s panoramatickým výhľadom 
na more (za poplatok) • bar pri bazéne • 
plážový bar • turecké kúpele, sauna a ma-
sáže (za poplatok) • fitness centrum • ka-
derníctvo • požičovňa áut • stolný tenis • 
vodná gymnastika • živá hudba 

UBYTOVANIE » štýlovo a príjemne za-
riadené štandardné 2-lôžkové izby (pre 
osoby 16+) • klimatizácia • trezor (zdarma) 
• minibar • SAT LCD TV • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC, 
sušič na vlasy) • balkón alebo terasa s po-
sedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
neskoré raňajky, obedy a večere for-
mou bohatých švédskych stolov vráta-
ne nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v are-
áli hotela • snacky v popoludňajšich 
hodinách • minibar (denne dopĺňaný 
vodou) • 24-hodinový all inclusive v 
pool bare • ľahšie nočné občerstvenie 
• turecké placky • káva, čaj a koláčiky • 
zmrzlina • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky pri bazéne a na pláži • wifi

NÁŠ NÁZOR » v letnej sezóne 2020 
vám ponúkame novinku, ktorá 
už netrpezlivo čaká na svojich 
návštevníkov. Hotelový komplex 
Numa Beach & Spa sa vám pred-
staví v modernom štýle v podobe 
interiérového dizajnu v spoloč-
ných priestoroch či v izbách. 
Svoju pokojnú dovolenku si tu 
vychutnajú najmä páry a dospelí, 
pretože komplex zaraďujeme do 
kategórie 16+. Okrem kvalitných 
služieb a vytúženeho relaxu vás 
okúzli bazén na streche s krásnym 
panoramatickým výhľadom na 
piesočnatú pláž a bezhraničné 
Stredozemné more.

www.numahotels.com

Cenník > 389

Numa Beach & Spa SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya
od 516 € | 2 dospelí  od 1032 €

tz
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POLOHA » moderný hotelový komplex 
cca 2 km od vyhľadávaného strediska Av-
sallar • nákupné možnosti aj v okolí hotela 
• priamo pri súkromnej, mierne sa zvažu-
júcej rozšírenej piesočnatej pláži nachá-
dzajúcej sa v malebnom zálive s novým 
plážovým mólom (slnečníky, ležadlá, mat-
race a plážové osušky zdarma) • cca 26 km 
od turistického mesta Alanye (ľahko do-
stupné miestnou kyvadlovou dopravou, tzv. 
dolmušmi) • 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 
servisom • disco bar • poolbar • plážový bar 
• cukráreň • diskotéka • 3 a´la carte reštau-
rácie (1x za pobyt zdarma, nutná rezervá-
cia), barbeque (za poplatok) • detský bazén 

so šmykľavkami • aquapark so 4 tobogan-
mi • vonkajší bazén • relaxačný bazén • 
vnútorný bazén • rozšírená trávnatá rela-
xačná zóna s lehátkami a slnečníkmi vedľa 
bazénov • kaderníctvo • spa centrum (za 
poplatok) • masáže a peeling (za poplatok) 
• sauna a turecké kúpele (za poplatok) • mi-
niklub (pre deti 4-12 rokov) • detské ihrisko • 
amfiteáter • minimarket • fitness centrum • 
wifi pripojenie v celom objekte (zdarma) • 
stolný tenis • aerobik • vodná gymnastika • 
plážový volejbal • denný a večerný hotelo-
vý animačný program

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek • SAT LCD TV • trezor (zdarma) • 
klimatizácia • minibar (denne dopĺňaný vo-
dou) • telefón • rýchlovarná kanvica (čaj, 
káva k dispozícii) • vlastné príslušenstvo 
(sprcha, resp. vaňa, WC a sušič na vlasy) • 
balkón s posedením • wifi pripojenie 

Numa Bay SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » sme právom hrdí, že aj 
v tohtoročnej sezóne vám môžeme 
ponúknuť hotelový komplex Numa 
Bay, ktorý privítal svojich prvých 
návštevníkov v lete roku 2017. 
Hneď pri príchode vás očarí svojím 
jedinečným štýlom a prepracova-
ným dizajnom. Čakajú na vás kom-
fortne zariadené izby a wellness 
centrum poskytujúce tie najlepšie 
služby je pripravené uspokojiť po-
žiadavky aj tých najnáročnejších z 
vás. Pravú tureckú kávu s domácimi 
maškrtami alebo osviežujúci letný 
drink si môžete vychutnať v štýlo-
vom lobby bare, kde si nájde svoje 
miesto každý z vás.

www.numahotels.com

Cenník > 389

Alanya

od 444 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 987 €
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

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 pré-
miové importované alkoholické nápo-
je podávané v areáli hotela i na pláži 
počas dňa • lobby bar s 24-hodinovým 
all inclusive servisom • bohaté občer-
stvenie a snacky počas dňa • čaj, káva 
a koláčiky • waffle • palacinky • zmrzli-
na • turecké placky • nočné občerstve-
nie • minibar v izbe (denne dopĺňaný 
vodou) • medzinárodné hotelové ani-
mácie • slnečníky, ležadlá, matrace a 
plážové osušky  pri bazéne aj na pláži • 
wifi internetové pripojenie v celom ho-
telovom objekte

tzg
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POLOHA » prázdninový hotelový are-
ál pozostáva z viacerých budov, ktoré sú 
rozmiestnené okolo bazénového kom-
plexu • cca 100 km od letiska v Antalyi • 
22 km od Alanye • len 2 km od menšie-
ho, ale sympatického mestečka Avsallar, 
ktoré priam prekypuje životom a ponúka 
nespočetné nákupné a zábavné mož-
nosti • v okolí hotela nájdete reštaurácie 
a kaviarne • len 50 m od dlhej piesočna-
tej pláže • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne a na pláži (zdarma) • plážové osušky 
(zdarma, výmena osušiek za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » elegantná a moder-
ná vstupná hala s recepciou • bazénový 
komplex pozostávajúci z vonkajšie-
ho hlavného bazéna, v strede ktorého 
je terasa na slnenie • relaxačný bazén • 
detský bazén • bazén so 4 toboganmi 

• vnútorný bazén • hlavná reštaurácia s 
vonkajšou terasou a posedením • 3 a´la 
carte reštaurácie (turecká, stredomorská a 
ázijská) • niekoľko barov • pool bar • be-
ach bar • disco bar • teenagerský klub • 
nákupná zóna • čistiareň (za poplatok) 
• wellnes a beauty centrum (masáže, pe-
eling a turecké kúpele) • požičovňa áut (za 
poplatok) • amfiteáter • fitness centrum 
• Park Alaiye (ľahko dostupný hotelovým 
podchodom) sa rozprestiera na ploche 
23.000m2 a ponúka širokú paletu špor-
tových aktivít a relaxu (nový aquapark, 
bazény,  detský bazén, tenisové kurty, det-
ské ihrisko, basketbalové ihrisko, plážový 
volejbal, lukostreľba, boccia, šipky, detský 
miniklub, detská snack reštaurácia a pa-
lacinky) • hotelové animácie a večerné 
show • wifi v celom areáli

UBYTOVANIE » pohodlne zariade-
né 2-lôžkové izby s 1, resp. 2 prístelkami 

Alaiye Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » aj tento rok zaraďu-
jeme do ponuky letných dovole-
niek našu minuloročnú novinku 
- úžasný hotelový komplex Alaiye 
Resort. Nachádza sa v obľúbenom 
stredisku Avsallar a jeho dominan-
tou je dlhá zlatistá piesočnatá pláž, 
právom ocenená Modrou vlajkou.  
Atraktivitu prostredia dotvára nie-
len zaujimavá architektúra budov 
smerujúcich k hlavnému bazénové-
mu komplexu, pôsobiaci hotelový 
interiér, chutná kuchyňa s bohatým 
all inclusive servisom, ale aj časť 
venovaná aktívnemu oddychu s 
rôznymi športoviskami či s novým 
aquaparkom pre deti a dospelých. 

www.alaiyehotels.com

Cenník > 388

Alanya

od 468 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1035 €
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• SAT TV • telefón • klimatizácia • minibar 
(denne doplnený vodou a džúsom) • trezor 
(za poplatok) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so  sprchou, resp. vaňou, WC a suši-
čom na vlasy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • alkoholické a ne-
alkoholické nápoje miestnej výro-
by podávané v hotelovom areáli a na 
pláži • polnočné občerstvenie • po-
poludňajšie snacky • zmrzlina • káva, 
čaj a koláčiky • palacinky • minibar v 
izbe • slnečníky, ležadlá a matrace pri 
bazéne a na pláži • plážové osušky 
(výmena za poplatok) • hotelové ani-
mácie a večerné show pre deti aj do-
spelých • wifi v celom areáli 

tug
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NÁŠ NÁZOR » svojou polohou pria-
mo na krásnej pláži sa nachádza 
hotelový komplex Galeri Resort 
predurčený na strávenie bezsta-
rostných dní plných horúceho 
slnka, vody a nevšedných zážitkov.  
Miestom, kde sa začína odvíjať letná 
zábava, je hotelový bazén s tobo-
ganmi a animačné pódium. Hote-
loví animátori vás vtiahnu do hry 
a prebudia športového ducha aj 
u tých, ktorí uprednostňujú leňo-
šenie a slnenie sa na pláži. Aktívne 
popoludnie môže pokračovať prí-
jemnou prechádzkou alebo náv-
števou miestneho bazáru plného 
obchodíkov s orientálnym tovarom.

www.galerihotel.com

POLOHA » hotel s priateľskou atmo-
sférou nachádzajúci sa priamo na peknej 
piesočnatej pláži pri vstupe do mora 
premiešanej drobnými kamienkami (sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma, 
výmena osušiek za poplatok) • cca 30 km 
od rušného centra Alanye • približne 
90 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotelová hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia • 3 a´la carte 
reštaurácie • lobby bar • snack bar • ame-
rický bar • disco bar • vonkajší bazén • 
detský bazén s toboganmi • wifi v lobby 
(zdarma) • turecké kúpele • sauna • masá-
že (za poplatok) • kaderníctvo • nákupná 
zóna • fitness centrum • stolný tenis • te-
nisové kurty • šipky • biliard (za poplatok) 
• vodné pólo • gymnastika • hotelové ani-
mácie • miniklub pre deti 4-12 rokov

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky • 
SAT TV • trezor (za poplatok) • klimatizácia 
• minibar • telefón • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a suši-
čom na vlasy) • wifi • balkón • väčšina izieb 
je s bočným výhľadom na more

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou švédskych stolov vrátane ná-
pojov • nealko, lokálne alko a vybra-
né importované alko nápoje, vybrané 
koktejly podávané v areáli hotela • 
detský bufet • turecké placky • káva, 
čaj a koláče • popoludňajšie občer-
stvenie • wafle, palacinky a zmrzlina • 
polnočný snack • hotelové animácie • 
ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazé-
ne • plážové osušky

Cenník > 389

Galer i  Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

od 481 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 1061 €
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POLOHA » priamo na nádhernej piesoč-
natej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
• v blízkosti letoviska Avsallar s množstvom 
obchodíkov či kaviarničiek • 25 km od cen-
tra Alanye • 100 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotel nachádzajúci sa 
priamo na brehu Stredozemného mora, 
ktorého pláž sa pýši tým najjemnejším 
pieskom • príjemná hotelová hala s recep-
ciou • wifi pripojenie na recepcii a v lob-
by (zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia 
s vonkajšou terasou • lobby bar • snack 
bar • 2 a´la carte reštaurácie • vonkajší ba-
zén • vnútorný bazén • masáže (za popla-
tok) • sauna • turecké kúpele • obchodíky 
so suvenírmi • detské ihrisko • detský ba-
zén • spoločenská miestnosť pre neskor-
ší check-out • 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 prí-
slušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, 
WC a sušič na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
švédskych stolov vrátane miestnych 
alko a nealko nápojov podávaných 
počas dňa • ľahšie občerstvenie počas 
vybraných hodín • čaj, káva,koláčiky 
• turecké placky • zmrzlina • večerné 
občerstvenie • hotelové animácie • sl-
nečníky, ležadlá, matrace a osušky pri 
bazéne a na pláži • wifi na recepcii

NÁŠ NÁZOR » Aska Just in Beach so 
svojim názvom verne vystihuje 
svoju dokonalú polohu priamo na 
nádhernej, širokej piesočnatej pláži 
obmývanej vodami Stredozemné-
ho mora. Nie nadarmo je pozvoľne 
sa zvažujúce pobrežie s azúrovým 
morom a čistým jemným pieskom 
označované symbolom Modrá 
vlajka. Pobyt v tomto kúzelnom 
hoteli odporúčame milovníkom 
čarovných zákutí, sladkého nič-
nerobenia a vyznávačom pravej 
plážovej dovolenky. Prijmite naše 
pozvanie a príďte sa o kvalitách 
tohto jedinečného hotela presved-
čiť osobne spolu s vašimi blízkymi.

www.koala.sk

Cenník > 389

Aska Just in Beach SSSSSs

 HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya
od 444 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 987 €
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NÁŠ NÁZOR » predstavte si kulisu, v 
ktorej vody Stredozemného mora 
obmývajú brehy nádherného pie-
sočnatého zálivu prechádzajúceho 
do zelenej záhrady. Presne táto 
kulisa sa stala domovom prázdnino-
vého rezortu Kemal Bay, ktorý vám 
s radosťou ponúkame aj v sezóne 
2020. Tu, na tomto éterickom mies-
te budete hýčkaní komplexnými 
službami a pravou tureckou pohos-
tinnosťou, a to všetko v kombinácii 
s elegantným ubytovaním a rôzno-
rodými voľnočasovými aktivitami. 
Nájdite si čas aj na návštevu ne-
ďalekej Alanye, centra turistického 
ruchu celého pobrežia.

www.kemalbayhotel.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 » vstupná hala s recepciou 
• hlavná hotelová reštaurácia • a´la carte 
reštaurácia • lobby bar • pool bar • plážový 
bar • vonkajší bazén  oddelenou častou 
s toboganmi • detský bazén • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne aj na pláži (zdarma) • 
turecké kúpele, masáže a peeling (za po-
platok) • detské ihrisko • miniklub • kon-
ferenčná miestnosť • wifi pripojenie vo 
vyhradených častiach • fitness centrum • 
plážový volejbal • šipky • hotelové animá-
cie • amfiteáter

UBYTOVANIE » moderne a elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej,  resp. dvoch prísteliek • klimatizá-
cia • telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• minibar  • vlastné príslušenstvo (kúpeľ-
ňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli 
i na pláži • ľahšie poobedňajšie občer-
stvenie a snacky • čaj, káva a koláčiky 
• detský miniklub • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky pri bazéne a na pláži 
• medzinárodné hotelové animácie 

Cenník > 387

Kemal  Bay SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Alanya

od 390 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 879 €
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POLOHA » 100 m od hotelovej pláže 
premiešanej pri vstupe s kamienkami • tra-
sa vedie cez podchod pod miestnou ko-
munikáciou ( ležadlá a slnečníky - zdarma, 
plážové osušky - za depozit) • menej ako 10 
minút od centra Alanye • takpovediac na 
každom kroku stretnete nefalšovaný turec-
ký denný aj nočný život (rýchle občerstve-
nia, čajovne, obchody s koreninami, bazary, 
kaviarne, reštaurácie, diskotéky, nočné bary a 
kluby) • 125 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s vonkajšou terasou • 5 
barov(jedinečný výhľad zo Skybaru na stre-
che hotela) • á la carte reštaurácia (nutná 
rezervácia) • vonkajší bazén so šmykľavka-
mi • turecké kúpele a sauna (zdarma) • spa 
centrum a masáže (za poplatok) • fitness 
centrum • miniklub • obchodíky • vodné 
atrakcie na pláži (za poplatok) • menšia ná-

kupná zóna • večerné show • wifi pripoje-
nie v lobby a na recepcii (zdarma)

UBYTOVANIE » komfortne a priestranne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 
2 prísteliek • SAT TV • trezor (zdarma) • klima-
tizácia • minibar • telefón • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a 
sušičom na vlasy) • balkón s posedením • wifi

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere a neskoré večere formou 
bohatých a chutných švédskych stolov 
vrátane nealkoholických a miestnych 
alkoholických nápojov • nočný snack • 
ľahšie popoludňajšie občerstvenie po-
čas vybraných hodín • káva, čaj, koláči-
ky • turecké placky • zmrzlina • minibar 
(dopĺňaný vodou) • medzinárodné ho-
telové animácie • živá hudba • slnečníky 
a ležadlá na pláži a pri bazéne

NÁŠ NÁZOR » dovoľte, aby sme vám 
predstavili nový diamant v našej 
ponuke. Hotel Diamond Hill Resort 
už vo svojom názve odkazuje na 
túto vzácnu horninu. O príjemný 
pobyt sa postará profesionálny per-
sonál pripravený splniť každú vašu 
požiadavku. Namiešanie osviežujú-
ceho drinku či malé občerstvenie i 
počas nočných hodín nie sú ničím 
nezvyčajným. Nesmieme opome-
núť ani okúzľujúcu piesočnatú pláž, 
na ktorú sa dostanete pohodlne 
bez toho, aby ste museli prechádzať 
cez cestu.  „Diamanty sú večné“ a 
my dúfame, že tento hotel to len 
potvrdí vašou spokojnosťou.

www.diamondhillresort.com.tr

Cenník > 386
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NÁŠ NÁZOR » Kaila Beach či Katya? 
Od tohtoročnej sezóny sa vám 
hotel Katya predstaví v novom 
šate s množstvom noviniek a 
s novým menom Kaila Beach. 
Komplex sa nachádza v srdci leto-
viska Oba na rušnom predmestí 
vyhľadávaného letoviska Alanye 
s palmovou promenádou lemujú-
cou pláž priamo do centra mesta. 
Do svojich príjemných vynove-
ných priestorov,  s novým aqu-
aparkom v areáli, pozýva najmä 
tých, ktorí preferujú rušnú dovo-
lenku spojenú s každodennými 
možnosťami nákupov a zábavy v 
neďalekých mestských uličkách. 

www.khotels.com.tr

POLOHA » pláž je s areálom hotelo-
vým komplexom spojená podchodom • 
hotel delí od piesočnatej pláže pri vstupe 
do mora premiešanej drobnými kamien-
kami len miestna komunikácia (slneční-
ky, ležadlá a matrace - zdarma, plážové 
osušky - za depozit) • v stredisku Oba • iba 
3 km od centra letoviska Alanya • približne 
135 km od letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• lobby bar • hlavná reštaurácia • 2 a´la car-
te reštaurácie • 3  bary • kaviareň • vonkajší 
bazén s novým aquaparkom • relaxač-
ný bazén • detský bazén so šmykľavkou • 
vnútorný bazén • turecké kúpele a sauna 
(zdarma) • masáže (za poplatok) • detské 
ihrisko • stolný tenis • fitness centrum • 
vodné športy (za poplatok) • amfiteáter • 
wifi (zdarma)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 1 alebo 2 prísteliek • klimatizácia 
• telefón • minibar • rýchlovarná kanvica 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • wifi pripo-
jenie (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kú-
peľňa so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič 
na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
chutných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané v hotelovom 
areáli • občerstvenie a snacky v popo-
ludňajších hodinách • čaj, káva a ko-
láčiky • zmrzlina • nočné občerstvenie 
• hotelové animácie pre deti aj dospe-
lých • miniklub • slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne a na pláži • wifi 

Cenník > 386
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POLOHA » priamo na hlavnej prome-
náde letoviska Alanya • hotel je od Kle-
opatrinej pláže vzdialený približne 60 m 
(plážový bar, slnečníky a ležadlá na pláži 
za poplatok) • cca 120 km od medzinárod-
ného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » príjemný hotel pozostá-
vajúci zo 7 blokov prepojených mostík-
mi a bazénom • vstupná hala s recepciou 
• hotelová reštaurácia • lobby bar • pool 
bar • vonkajší bazén • vnútorný bazén • 
detský bazén • slnečníky, ležadlá a matra-
ce pri bazéne (zdarma) • turecké kúpele 
• sauna • masáže (za poplatok)  • konfe-
renčná miestnosť • wifi pripojenie v lobby 
(zdarma) • kaderníctvo • fitness centrum • 
stolný tenis • biliard (za poplatok) • plážový 
volejbal • pestrá ponuka vodných športov 
na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderné zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 až 2 príste-
liek • klimatizácia • telefón • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • minibar (dopĺňaný vodou) 
• rýchlovarná kanvica • wifi pripojenie (za 
poplatok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 
so sprchou, resp. vaňou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, neskoré 
raňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje po-
dávané v hotelovom areáli počas dňa • 
poobedňajšie občerstvenie • čaj, káva 
a koláčiky v popoludňajších hodinách • 
nočné občerstvenie • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazéne • plážové osušky • 
wifi pripojenie v lobby

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 pohostinnos-
ti, komfortnému ubytovaniu a vy-
nikajúcim službám. Priam epická 
Kleopatrina pláž so svojím jem-
ným pieskom, dovezeným údaj-
ne až z delty Nílu, je iba naskok 
od hotela, čo z neho robí miesto 
s výnimočnou polohou.

www.tacpremierhotel.com

Alanya
od 354 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 13 rokov od 807 €

tzh
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NÁŠ NÁZOR » menší, ale veľmi 
útulný hotel s jedinečnou polohou 
oproti známej Kleopatrinej plá-
že, je už stálicou v našej ponuke 
hotelov v stredisku Alanya. V rámci 
svojej triedy vám ponúka kvalitné 
služby, chutnú stredomorskú stra-
vu, príjemný a ochotný personál. 
Tento obľúbený hotel s nezameni-
teľnou atmosférou uspokojí všet-
kých tých, ktorí sa rozhodnú stráviť 
svoju dovolenku pri pláži a zároveň 
v blízkosti centra zábavy za skvelú 
cenu. Hotel odporúčame klientom 
všetkých vekových kategórií, najmä 
však mladým ľuďom a aktívnejším 
dovolenkárom.

www.koala.sk

POLOHA » hotel s jedinečnou polo-
hou len 30 m od prekrásnej Kleopatrinej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora • 
pláž so zlatistým pieskom delí od hote-
la len pobrežná komunikácia (slnečníky, 
ležadlá a plážový bar za poplatok) • pri-
bližne 15 minút pešej chôdze od centra 
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) • cca 120 km 
od medzinárodného letiska v Antalyi

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » príjemná hotelová re-
cepcia so zmenárňou • trezor na recepcii 
(za poplatok) • hlavná hotelová reštaurá-
cia 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, na recepcii a pri bazéne (za poplatok) • 
živá hudba 

UBYTOVANIE » príjemne a účelne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 1 
alebo 2 prísteliek • klimatizácia • telefón • 
SAT TV • vlastné hygienické príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou chutných švédskych 
stolov vrátane miestnych alko a neal-
ko nápojov • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje podávané v ho-
telovom areáli počas celého dňa • čaj 
a káva v popoludňajších hodinách • sl-
nečníky a ležadlá  pri bazéne

Cenník > 385
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POLOHA » hotel sa nachádza približne 
15 minút pešo od centra strediska Alanya 
známeho svojimi typickými obchodíkmi, 
kaviarňami, barmi a reštauráciami • 115 
km od medzinárodného letiska v Antalyi 
a 60 km od starobylého letoviska Side • 
iba 30 m od nádhernej piesočnatej Kleo-
patrinej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora (plážový bar, ležadlá a slnečníky na 
pláži za poplatok), pláž od hotela delí iba 
miestna komunikácia

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • lobby bar • terasa • hlavná hotelo-
vá reštaurácia s vnútorným i vonkajším 
posedením • bar pri bazéne • fitness 
centrum • spa, sauna, masáže a turecké 
kúpele (za poplatok) • wifi pripojenie na 
recepcii a v lobby • vonkajší bazén (le-
žadlá zdarma) • plážový volejbal • široká 

ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok)

UBYTOVANIE » komfortne a veľmi 
vkusne zariadené 2-lôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) • 
minibar (dopĺňaný vodou) • možnosť prí-
pravy kávy či čaju v izbe • vlastné hygie-
nické príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC a sušičom na vlasy) • balkón

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou chutných a bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podávané v hotelovom areáli 
počas dňa • káva a čaj vo vyhradených 
popoludňajších hodinách • polnočná 
polievka • ležadlá a slnečníky pri bazé-
ne • wifi na recepcii a v lobby

NÁŠ NÁZOR » predstavujeme vám 
príjemný hotel Kleopatra Life, kto-
rý má nepochybne čo ponúknuť. 
Jeho snáď najväčšou devízou je 
poloha. Okrem toho, že leží blízko 
centra strediska Alanya, v ktorom 
to takpovediac žije nákupnými, 
gastronomickými i zábavnými 
možnosťami, iba niekoľko metrov 
od neho sa nachádza nádherná 
Kleopatrina pláž. Samozrejme 
sa má čím pýšiť i hotel sám. A to 
svojimi moderne zariadenými 
priestormi, kvalitnými službami, 
a v neposlednom rade i milým a 
ústretovým personálom, ktorý na 
vás už nedočkavo čaká. 

www.kleopatralife.com

Alanya
od 325 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rokov od 749 €
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NÁŠ NÁZOR » typicky mestský hotel 
K House vám prinášame ako jednu 
z našich noviniek. Jeho poloha je  
prispôsobená tak, aby ste sa pešo 
za krátky čas dostali do samotné-
ho centra mesta Alanya. Pretože 
keď mesto Alanya privíta noc, tak 
tunajšie podniky vítajú svojich 
zákazníkov. Zájdite si do jedného 
a objavíte nekonečné možnosti 
zábavy a vyžitia, do ktorého vás 
vtiahnu domáci s úsmevom a 
pohodou im vlastnou. Aj roman-
tické duše si tu nájdu svoje miesto. 
Podvečerné prechádzky po pláži 
pri dych berúcich západoch slnka 
si isto podmania nielen ich.

www.khotels.com.tr

POLOHA » piesočnatá pláž pri vstu-
pe do mora premiešaná kamienkami je 
vzdialená len 150 m a od hotela ju delí 
len miestna komunikácia • približne 3 km 
je vzdialené centrum mesta • nefalšova-
ný turecký denný aj nočný život (rýchle 
občerstvenia, čajovne, obchody s korenina-
mi, bazary, kaviarne, reštaurácie, diskotéky, 
nočné bary a kluby) • 135 km od medziná-
rodného letiska v Antalyii

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hotelová reštaurácia s terasou • pool bar • 
vonkajší bazén so šmykľavkou s oddelenou 
časťou pre deti (slnečníky a ležadlá zdarma) 
• plážový bar s nealko nápojmi • turecké 
kúpele a sauna (zdarma) • masáže a pee-
ling (za poplatok) • wifi • kaderníctvo • ob-
chodíky • požičovňa bicyklov a áut • fitness 
centrum • animačné programy 3x týžden-

ne • vodné športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » vkusne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • klimatizácia • SAT TV • minibar 
• wifi (zdarma) • telefón • trezor (za popla-
tok) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou, resp. vaňou, WC a sušičom na vla-
sy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, nesko-
ré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje podávané v ho-
telovom areáli • ľahšie občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách • 
čaj, káva a koláčiky • zmrlina • 3x do 
týždňa hotelové animácie • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži • wifi v 
celom hotelovom areáli

Cenník > 385
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POLOHA » príjemný rodinný hotel na-
chádzajúci sa iba 40 m od piesočnatej 
pláže s prímesou kamienkov pri vstupe 
do mora (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 ho-
telom vedúca popri pobreží až do centra Ala-
nye) • cca 130 km od 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 lobby (zdarma) • detský kútik • turec-

ké kúpele, sauna, masáže (za poplatok) • 
stolný tenis • biliard (za poplatok ) • vodné 
športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » pohodlne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 
prísteliek • klimatizácia • SAT TV • minibar 
(za poplatok) • telefón • trezor (za poplatok) 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, 
WC, sušič na vlasy) • balkón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou chutných švédskych 
stolov vrátane nápojov • miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje podá-
vané počas dňa v pool bare • káva, čaj 
a sladké pečivo v poobedňajších hodi-
nách • slnečníky a ležadlá pri bazéne • 
wifi pripojenie v priestoroch lobby

NÁŠ NÁZOR » hotel Grand Atilla si 
vás v ostatných rokoch získal nielen 
svojou skvelou polohou v blízkos-
ti peknej pláže, ale aj pokojnou 
rodinnou atmosférou a poctivými 
službami. Určite potešíme i milov-
níkov zábavy, tí si prídu na svoje 
vďaka večne pulzujúcemu cen-
tru zábavy v neďalekej Alanyi. Ak 
k tomu ešte pridáte chutnú tureckú 
kuchyňu a prívetivosť personálu, 
tak ste na tom správnom dovolen-
kovom mieste. Hotel je ideálnou 
voľbou pre mladých, ale aj starších 
dovolenkárov, ktorí si chcú plnými 
dúškami vychutnať svoju dovolen-
ku za veľmi prijateľnú cenu.

www.koala.sk

Cenník > 384
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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.

 rozloha 163 610 km2

 počet obyvateľov 10 400 000

 hlavné mesto Tunis

 mena tuniský dinár

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. 

 Mahdia Monastir

Sme radi, že vám vieme ponúk-
nuť obľúbené hotely v turisticky žia-
daných letoviskách Mahdia, Sousse, 
Monastir či v Port El Kantaoui. Hoci 
sa jedná o iný kontinent, za nece-
lé dve a pol hodiny lietadlom sa 
ocitnete v mieste s odlišnou tradí-
ciou a náboženstvom. Nájdete tu 
kľud na krásnych plážach s jemným 
pieskom, ale aj čarokrásne mestečká 
plné živej atmosféry, krivoľaké uličky 
presiaknuté vôňou jazmínu a mäto-
vého čaju.

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°

Prímorské mesto Sousse je tretie najväčšie 
mesto Tuniska. Odporúčame ho navštíviť 
každému, kto si chce urobiť obraz o všet-
kých 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 vyhľadávané prí-
morské stredisko s množstvom zábavy. 
Piesočnaté pláže sa tiahnu celé kilomet-
re na sever od mesta a to až k luxusnému 
prístavu Port El Kantaoui.

Sousse

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 piesočnatých 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 • reštaurá-
cie s tematickou kuchyňou • lobby bar • 
garden bar • pool bar • slnečníky, ležadlá 
a matrace 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 prí-
stelky • rodinné izby (za príplatok) • sat 
TV (ovládač za vratnú kauciu) • telefón • 
trezor na izbe (za vratnú kauciu) • klima-
tizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič 
na vlasy • malá chladnička • balkón, resp. 
terasa s príjemným posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

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 > 395

Pr imaSol  El  Mehdi SSSSs

HOTEL

 Mahdia

od 348 € | 2 dospelí + 2 deti do 12 rokov od 894€
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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 
rozlievaných nealkoholických a al-
koholických nápojov miestnej výro-
by podávané v jednotlivých baroch 
v areáli hotela 24 hodín • neskorý 
nočný snack • slnečníky a ležadlá na 
pláži i pri bazéne zdarma • bazénový 
svet • 1x za pobyt večera v a´la carte 
reštauráciách: tuniská, brazílska, me-
diteránska (nutná rezervácia vopred) 
• miniklub • medzinárodné hotelové 
animácie pre deti i dospelých

tyh



274

T U N I S K O

POLOHA » v bezprostrednej blízkos-
ti krásnej piesočnatej pláže • 2 km od 
mestečka Mahdie, prezývanej „Karibik 
Tuniska“ s nádherným pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora • 100 m od 
barov, reštaurácií a nákupných mož-
ností • 50 km od letiska Monastir • ho-
tel zabezpečuje pre svojich klientov 
turistický vláčik do centra Mahdie (za 
poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » hotelový komplex po-
zostáva z hlavného pavilónu a priľah-
lých budov • elegantná vstupná hala s 
recepciou a zmenárňou • hlavná reštau-
rácia s vonkajšou terasou • lobby bar 
• maurská kaviareň • pool bar • snack 
bar • wifi na recepcii zdarma • obchod 
so suvenírmi • konferenčná miestnosť 
• hotel disponuje tromi bazénmi: dva 

bazény sú vonkajšie a jeden krytý • det-
ský bazén • multifunkčné ihrisko • bi-
liard • wellness centrum (za poplatok) 
• diskotéka • medzinárodné hotelové 
animácie - večerné predstavenia a zá-
bavné programy pre deti i dospelých • 
vonkajšie ihrisko • stolný tenis • plážový 
volejbal • basketbal • šípky• lukostreľba 
• minigolf • petang • vodné športy na 
pláži (za poplatok) • miniklub pre deti 
od 4 do 12 rokov • plážové osušky (za 
poplatok) • beach bar, kde sa podávaju 
alkoholické a nealkoholické nápoje a 
snacky

UBYTOVANIE » útulne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky • klimatizácia • telefón • TV • tre-
zor (za poplatok) • vlastné príslušenstvo 
(kúpeľňa a WC) • sušič na vlasy • balkón, 
resp. terasa • rodinné izby (za príplatok) 

NÁŠ NÁZOR » hotel El Borj Mah-
dia nájdete v prekrásnom letovisku 
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. Oddychu 
pri bazéne a sladkému ničnerobeniu 
tu konkuruje skvelá poloha pria-
mo pri pláži ako 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 > 394

 E l  Borj  Mahdia SSSs

HOTEL

 Mahdia

od 270€ | 2 dospelí + 2 deti do 12 rok. od 738€
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere podávané formou 
švédskych stolov vrátane nápojov, 
podávané sú jedlá medzinárodnej i 
tuniskej kuchyne • neskoré raňajky 
• počas dňa podávané občerstvenie 
• lokálne alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje v baroch hotela vo vybra-
ných hodinách • slnečníky, ležadlá a 
matrace pri bazéne a na pláži zdar-
ma • denné športové aktivity a ve-
černé animácie • miniklub pre deti 
od 4 do 12 rokov • plážový bar, kde 
sa podávajú alkoholické a nealkoho-
lické nápoje, snacky

tyh
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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 zariadené 2-lôž-
kové izby v orientálnom štýle s možnos-

ťou 1 prístelky •  klimatizácia • telefón • TV 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa a WC) • 
trezor zdarma • chladnička • balkón, resp. 
terasa 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 • slneční-
ky a ležadlá pri bazéne a na pláži • mi-
niklub • maurská kaviareň

NÁŠ NÁZOR » kvalitný päťhviezdič-
kový hotel siete Iberostar je miestom 
na skutočný dovolenkový oddych. 
Jeho skvelá 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, večerné show, prispievajú 
k perfektnej dovolenke. Exkluzívny 
hotel je zárukou spokojnosti a prežitia 
vzácnych dovolenkových chvíľ v nád-
hernom Tunisku. Všetkým rovnako pri-
rastie k srdcu. Dovolenka v Iberostar 
Royal El Mansour vás o tom presvedčí.

www.iberostar.com

Cenník > 396

Mahdia

od 501 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 6 r. od 1101€

tug
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HOTEL

POLOHA » elegantný hotelový komplex 
ústiaci priamo na nádhernú 30 m dlhú-
piesočnatú pláž • nachádza sa v letovisku 
Sousse s nákupnými a zábavnými možnos-
ťami • 22 km od letiska Monastir

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • a´la carte reštaurácie 
• bar na pláži • lobby bar • snack bar • pool 
bar • maurská kaviareň • obchodná arkáda 
• 2 bazéný (z toho jeden s morskou vodou) • 
detský bazén • ležadlá a slnečníky na plá-
ži zdarma • detské ihrisko • miniklub • Spa 
centrum (za poplatok) • wifi zdarma • plá-
žový volejbal • tenisový kurt • lukostreľba • 
šípky • minigolf • stolný tenis • petang • fit-
ness centrum • aerobic • hotelové animač-
né a večerné programy • plážové osušky 
(za depozit) • vodné športy (za poplatok) • 
kozmetický salón • miniklub

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky •  SAT TV • telefón • kúpeľňa s 
príslušenstvom • chladnička • balkón, resp. 
terasa • trezor zdarma • možnosť prípravy 
kávy a čaju na izbe • wifi na izbe 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 • nočné ob-
čerstvenie • slnečníky a ležadlá zdarma 
• miniklub •  maurská kaviareň  • 1x po-
čas pobytu večera v a´la carte reštaurá-
cii • 24 hodinový all inclusive

NÁŠ NÁZOR » sme veľmi radi, že vám 
vieme ponúknuť exkluzívny hotel 
Mövenpick Resort, ktorý predstavuje 
kombináciu nezabudnuteľnej dovo-
lenky a večernej zábavy. Počas dňa 
sa môžete zúčastniť zaujímavých 
animačných programov pre deti i do-
spelých. Večer je potom stvorený na  
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. 
Vďaka svoje polohe ponúkne rezort 
nielen lenošenie na pláži, ale aj mož-
nosť zažiť kultúru orientu.

www.movenpick.com

Cenník > 396

Sousse
od 553€ | 2 dosp. od 1106 €

tug
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T U N I S K O
Riadh Palms SSSS

HOTEL

POLOHA » priamo pri krásnej piesoč-
natej pláži ocenenej Modrou vlajkou • 
nachádza 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 s výhľadom na 
more • klimatizácia • telefón • TV • kú-
peľňa s príslušenstvom • trezor a chlad-
nička  (zdarma) • balkón, resp. terasa 
s posedením •  rodinné izby na vyžiadanie 
(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 • 1x za pobyt večera 
v tematickej reštaurácii • neskorá ve-
čera • 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 2020. 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 > 395

Sousse

od 294€ | 2 dospelí +  1 dieťa do 12 rokov od 687 €

tyg



279Marhaba Resort SSSS

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 pozo-
stáva z hlavného pavilónu a priľahlých bu-
dov  Neptune a Club •  zmenáreň • hlavná 
reštaurácia • snack reštaurácia/bar pri pláži 
• snack reštaurácia/bar pri bazéne • koktail 
bar • lobby bar Marhaba • bar Neptune • bar 
Tennis • maurská kaviareň • nočný klub • 2 
bazény, z ktorých 1 má oddelenú časť pre 
deti • ležadlá a slnečníky zdarma • krytý ba-
zén • tobogan • detské ihrisko • obchod so 
suvenírmi • 8 tenisových kurtov • minigolf • 
plážový volejbal •  petang • fitness • squash 
• hammam a sauna ( 1x za pobyt zdarma) • 
miniklub • wifi v priestoroch lobby je zdar-
ma • plážové osušky (za vratný depozit)

UBYTOVANIE » štýlovo zariadené kli-
matizované 2-lôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky •  4 - lôžkové izby v hotelovej 
časti Neptune  • sat TV • telefón • kúpeľňa 
s príslušenstvom • chladnička • balkón, 
resp. terasa • trezor na recepcii (za popla-
tok) 

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 • v beach bare podávané  nápo-
je • v pool bare podávané snacky a ná-
poje • hotelové animačné programy 
pre deti i dospelých • slnečníky a le-
žadlá zdarma • miniklub  

NÁŠ NÁZOR » hotelový komplex 
Marhaba Resort odporúčame vyzna-
vačom plážovej dovolenky, ktorí túžia 
tráviť dni slnením na piesočnatej pláži 
a kúpaním v Stredozemnom mori. Zá-
zemie tohto pekného komplexu tvorí 
krásna záhrada s bazénmi, tobogany, 
detské ihrisko či rôzne ďalšie atrakcie, 
ktoré môžete objavovať prechádz-
kami po hotelovom areáli, vhodnom 
pre všetky vekové kategórie. V hote-
lovom komplexe je ihrisko, animátori 
organizujú celodenný program pre 
dospelých - cvičenie aerobiku, vod-
nopólové turnaje, športové zápolenie 
ale i tanečné zábavy a večerné show. 
Ak cestujete za zábavou a príjemným 
pohodlím v hoteli, tak potom Marha-
ba resort je tou správnou voľbou.

www.marhaba-resort.com

Cenník > 394 

Sousse
od 319 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 12 rok. od 737 €

tug
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T U N I S K O

POLOHA » 1,5 km od turistami čo-
raz viac vyhľadávaného centra známe-
ho strediska Port El Kantaoui s rôznymi 
obchodíkmi so suvenírmi, tematickými 
reštauráciami, kaviarňami a ďalšími dovo-
lenkovými atrakciami pre deti i dospe-
lých • priamo na širokej piesočnatej pláži 
s jemným pieskom a miernym vstupom 
do mora • 300 m od 36 jamkového gol-
fového ihriska • 15 min pešej chôdze od 
Aquaparku a zábavného parku, botanic-
kej záhrady spojenej s atraktívnou mini 
ZOO

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná recepcia s 
lobby barom La Source • hlavná reštau-
rácia Le Doyen • a´la carte reštaurácia Le 
Jasmin • pool snack - bar • beach bar, kde 
sa podávajú nápoje • disko bar • zmená-
reň • wifi pripojenie (v priestoroch recep-

cie zdarma) • beauty centrum • obchod 
so suvenírmi, butik, klenotníctvo • ba-
zén s oddelenou detskou časťou (osušky 
zdarma) • krytý bazén s oddelenou det-
skou časťou • posilňovňa • multifunkč-
né ihirsko (basketbal, volejbal, futbal) • 
konferenčná miestnosť • ranná gymnasti-
ka • aerobik • fitness • basketbal • plážový 
volejbal • futbal • 2 tenisové kurty • stolný 
tenis • minigolf • petang • lukostreľba • 
večerný animačný show program (súťa-
že, živá hudba, karaoke) • disko • miniklub 
pre deti 4-12 rokov s detským ihriskom • 
elektronické herné automaty (za popla-
tok) • biliard • bezmotorové vodné športy 
na pláži (windsurfing, plachtenie, kajaky) 
• masáže (za poplatok)

UBYTOVANIE » pohodlne a vkus-
ne zariadené 2 lôžkové klimatizované 
izby s možnosťou 1 prístelky • možnosť 
priestrannejších rodinných izieb (za 

NÁŠ NÁZOR » priamo pri priestran-
nej pláži vyrástol hotel na vysokej 
úrovni. Maurský štýl, prejavujúci sa 
v architektúre exteriéru a interiéru, 
vytvára priateľskú až domácku atmo-
sféru, ktorú väčšina klientov upred-
nostňuje pred veľkými neosobnými 
hotelmi. Vkusné ubytovacie časti v 
zelenej záhrade, kvalitný all inclusive, 
rozmanité animácie a atraktívne okolie 
dodávajú hotelu patričnú noblesu. 
Vyhľadávaný hotel, rozprestierajúci sa 
priamo na širokej obľúbenej piesočna-
tej pláži s miernym vstupom do mora, 
je postavený v modernom arabskom 
štýle. Je situovaný v jednom z najkraj-
ších stredísk tuniského pobrežia Port El 
Kantaoui, popretkávaného obchodík-
mi a s neopakovateľnou atmosférou. 

www.hotelabousofiane.com.tn

Cenník > 395

Le Solei l  Abou Sofiane SSSSs

HOTEL

Port EL Kantaoui

od 324 € | 2 dospelí + 1dieťa do 13 rok. od 747€
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príplatok) • malá chladnička dopĺňaná vo-
dou • trezor • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa s vaňou) • WC • sušič na vlasy 
• sat TV • telefón • balkón s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy, večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
neskoré raňajky • lokálne alkoholic-
ké, miešané a nealkoholické nápoje 
podávané v hotelovom režime • káva, 
čaj, sladké pečivo • zmrzlina • ľahké 
občerstvenie počas dňa • večere v a ´la 
carte reštaurácii 1 x za pobyt zdarma  
• neskorý nočný snack • show progra-
my • hotelové animácie • mini disko • 
ležadlá, matrace a slnečníky na pláži 
a pri bazéne • osušky zdarma

tyh
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T U N I S K O

POLOHA » priamo pri piesočnatej 
pláži • nachádza sa 15 km od známeho 
letoviska Sousse a necelých 8 km od vy-
hľadávaného letoviska Monastir • krátky 
transfer z letiska v Monastire • neďaleko 
18 jamkového golfového ihriska Flamin-
go Golf

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex sa 
skladá z troch trojposchodových budov 
• priestranná vstupná hala s recepciou 
a zmenárňou • hlavná reštaurácia • a´la 
carte reštaurácia • snack bar na pláži • 
hlavný bar • pool bar • piano bar • disko 
bar • maurská kaviareň • vonkajší bazén 
• slnečníky a ležadlá zdarma • detský 
bazén • bazén s toboganmi • vnútorný 
bazén • tenisové kurty • multifunkčné ih-
risko • SPA centrum (za poplatok jacuzzi, 
turecké kúpele, sauna) • kaderníctvo • te-

locvičňa • wi-fi pripojenie v priestoroch 
lobby zdarma • ranná gymnastika • ae-
robik • stolný tenis • dva tenisové kurty 
• multifunkčné ihrisko •  herňa • biliard • 
šípky • lekcie brušného tanca • minigolf • 
plážový volejbal, futbal, tanec a hry • lu-
kostreľba • šípky • petang • futbal • potá-
pačské centrum a vodné športy na pláži: 
windsurfing, plachtenie, pedále, vodné 
lyže, jazda na banáne, šnorchlovanie, 
potápanie • večerné programy a súťaže • 
šach • turnaje • koktejlové a spoločenské 
hry • plážové osušky zdarma

UBYTOVANIE »  2-lôžkové izby s 
možnosťou jednej prístelky • možnosť 
rodinných izieb (za príplatok) • klimati-
zácia • telefón • TV • kúpeľňa s príslušen-
stvom • sušič na vlasy • malá chladnička • 
balkón, resp. terasa s posedením • trezor 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

 NÁŠ NÁZOR » veľmi príjemne pô-
sobiaci hotel Bella Vista zariadený 
v tuniskom štýle, vás privíta svojím 
udržiavaným areálom. Nachádza sa 
priamo na pobreží Stredozemné-
ho mora na peknej pláži s jemným 
pieskom. Hotel je situovaný približne 
8 km od mestečka Monastir s ná-
kupnými možnosťami, reštauráciami 
a kaviarňami. V areáli hotela je vám 
k dispozícii niekoľko barov a terasa, 
kde si v pokoji vychutnáte šálku tunis-
kej kávy či čaju. V rozľahlej záhrade na 
vás čakajú dva bazény s toboganmi 
pre deti aj dospelých. K dispozícii je 
vám SPA centrum, ktoré ponúka za 
poplatok masáže, saunu a turecké kú-
pele. Malou pýchou hotela je detská 
dedinka s mini ZOO. 

www.bellavistatunisia.com

Cenník > 395

Le Solei l  Bel la  Vista SSSSs

HOTEL

Monastir - Skanes

od 332 € | 2 dospelí + 1dieťa do 13 rok. od 763€
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ULTRA ALL INCLUSIVE » sko-
ré aj neskoré raňajky, obedy a večere 
podávané formou švédskych stolov, 
vrátane nápojov, servírované sú jedlá 
tuniskej a medzinárodnej kuchyne • 
počas dňa podávané občerstvenie • 
neobmedzené množstvo miestnych 
nealkoholických, miešaných a alkoho-
lických nápojov v areáli hotela 24 ho-
dín • hotelový vodný park s toboganmi 
a šmykľavkami • slnečníky a ležadlá 
pri bazéne a na pláži zdarma • denné 
športové aktivity a večerné animácie 
• miniklub pre deti od 4 do 12 rokov • 
večera v a´la carte reštaurácii

tuh
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Hurghada
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 rozloha 1 001 449 km2

 počet obyvateľov 99 966 966

 hlavné mesto Káhira

 mena egyptská libra

Turistický raj rozpriestierajúci sa na pobre-
ží Červeného mora očarí každého  náv-
števníka svojou rozmanitosťou. V Dahare 
prevláda typická egyptská atmosféra, náj-
dete tu množstvo bazárov a trhov, navští-
viť môžte aj niektorú z mešít. Časť Sakkala 
vás uchváti pestrým výberom reštaurácií, 
kaviarní, barov a diskoték a rušným noč-
ným životom. Nádych európskych leto-
vísk má južné centrum, nachádzajúce sa 
v blízkosti hotelových komplexov lemujú-
cich celú dĺžku morského pobrežia. 

Moderné stredisko plné exotickej zelene 
sa nachádza asi 20 km južne od Hurgha-
dy. Buduje sa od roku 2007, pričom by sa 
postupne malo premeniť na najväčšie a 
najluxusnejšie letovisko v celom Egypte. 
Toto miesto je vhodné pre návštevníkov 
všetkých vekových kategórií a aj pre ro-
diny s malými deťmi. Je totiž celoročným 
rajom pre milovníkov vodných športov, 
predovšetkým potápania a šnorchlovania, 
keďže azúrovomodré more pod svojou 
hladinou skrýva  prekrásne koralové útesy.

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. 

Sahl 
Hasheesh
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Letoviská Hurghada, Makadi Bay,  Sahl Hasheesh a Soma Bay sú 
vďaka jedinečnému pomeru ceny a kvality služieb dlhodobými 

cestovateľskými hitmi našich dovolenkárov.

Ponúkame vám letné pobytové letecké zájazdy s odletmi z Bratislavy   
a Piešťan 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°

Malé prímorské letovisko s dovolenkový-
mi rezortami postavenými pri pobreží Čer-
veného mora, vytvára ideálne podmienky 
pre tých návštevníkov, ktorí počas svojej 
dovolenky vyhľadávajú pokoj a relax, pre 
rodiny s deťmi a tiež tých, ktorí si chcú pl-
nými dúškami vychutnávať dovolenkové 
ničnerobenie pod hrejivými lúčmi egypt-
ského slnka. Soma Bay je ideálne aj pre mi-
lovníkov vodných športov, ktorí si tu môžu 
vyskúšať svoje zručnosti pri windsurfingu 
alebo kitesurfingu; ako i pre hráčov golfu. 

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.

Soma Bay
Makadi 
Bay

Červené more
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Hilton Hurghada Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » obľúbený hotelový rezort na-
chádzajúci sa cca 8 km od centra letoviska 
Hurghada • pri vlastnej pláži • priamo pri 
hoteli sa nachádza dlhá promenáda s ob-
chodmi, kaviarňami a reštauráciami

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň a bankomat • lekár (na vyžia-
danie za poplatok) • konferenčná miestnosť 
• wifi v priestoroch recepcie (zdarma) • le-
káreň • hlavná reštaurácia • reštaurácie a´la 
carte (za poplatok) • viacero barov • 2 bazény 
(ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • detské 
ihrisko • miniklub • nákupná arkáda •  prá-
čovňa a čistiareň • Health Club (sauna, parný 
kúpeľ, masáže a rôzne procedúry za popla-
tok) • stolný tenis • tenis • plážový volejbal • 
fitnes • aerobik • šípky • hotelový animačný 
program • minidiskotéka pre deti • vodné 
športy na pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » v 2-podlažných vilkách 
s výhľadom na bazén alebo do exotic-
kej záhrady • komfortné, štandardne vy-
bavené dvojlôžkové izby s možnosťou 2 
prísteliek • trezor • telefón • SAT TV • mini-
bar (za poplatok) • kúpeľňa s vaňou, resp. 
sprchový kút a WC • wifi (za poplatok) 
• balkón alebo terasa • výhľad na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a ve-
čere podávané formou švédskych stolov 
vrátane miestnych nápojov • možnosť 
večere v reštaurácii a´la carte 1x za po-
byt na základe rezervácie vopred • vy-
brané alkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje, voda, káva, čaj a občerstvenie 
v baroch počas dňa • ležadlá, osušky a sl-
nečníky • animačný program • wifi v lob-
by • fitnes • vybrané športové aktivity

NÁŠ NÁZOR » do ponuky kvalitných 
all inclusive hotelov sme v tejto do-
volenkovej sezóne opäť zaradili vy-
hľadávaný hotelový komplex Hilton 
Hurghada Resort. Na každom kroku 
vás bude obklopovať vysoká pro-
fesionalita vyškoleného personálu, 
ktorý vám s úsmevom vyplní všetky 
vaše priania. Príjemnú atmosféru 
vašej letnej dovolenky znásobia 
kvalitné all inclusive služby, komfort-
né ubytovanie i upravená exotická 
záhrada popretkávaná chodníčkami 
vedúcimi k bazénu, slnečným tera-
sám a na krásnu piesočnatú pláž, po-
núkajucu relax i športové vyžitie. 

www3.hilton.com

Cenník > 398

Hurghada

od 449€  | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 997€

tug
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POLOHA » v Makadi Bay, pri širokej a 
dlhej pláži piesočnatej pláži s koralovým 
podložím a s vlastným mólom • 30 km od 
medzinárodného letiska v Hurghade

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » niekoľko 2- a 3-podlaž-
ných budov •  vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia •  2 a´la carte reštaurá-
cie •  reštaurácia na pláži •  niekoľko barov 
•  beduínska kaviareň •  3 bazény • 2 det-
ské bazény •   wifi v priestoroch recepcie a 
terasy (zdarma) • obchodíky • detský klub 
• telocvičňa • kúpele, kozmetický salón, 
kaderníctvo, masáže, sauna (za poplatok) 
•  zmenáreň • stolný tenis • minifutbal • plá-
žový volejbal • vodný aerobik • detský klub 
• hotelové animácie pre deti i dospelých 
• tenis a minigolf (za poplatok) • možnosť 
vodných športov na pláži (za poplatok) • 
konferenčná miestnosť

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou prístelky •  SAT-TV •  telefón •  klima-
tizácia •  trezor •  minibar (denne fľaša vody 
zdarma) •  vlastné príslušenstvo (kúpeľňa, 
WC) • balkón alebo terasa s posedením • 
výhľad na more (za príplatok) • wifi pripoje-
nie (za príplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • možnosť 
večere v a´la carte reštaurácii (1x za po-
byt) • plážová reštaurácia a bar •  vybra-
né miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje, popoludňajšie občerstvenie, 
káva, čaj v hotelom určených hodinách 
• ležadlá, osušky a slnečníky pri bazé-
noch a na pláži zdarma • wifi v priesto-
roch recepcie • animačný program 

NÁŠ NÁZOR » predstavujeme vám 
nádherný 5* hotelový komplex 
Stella Di Mare Beach Resort & Spa. 
Umiestnený v udržiavanej hotelo-
vej záhrade, je miestom, kde sa sny 
snúbia so skutočnosťou. Je to ozaj 
luxusný hotel s príjemnou atmo-
sférou a kvalitným servisom, ponú-
kajúci nielen množstvo športových 
a zábavných aktivít pre dospelých, 
ale nezabudlo sa ani na tých naj-
menších. Užite si teda pestrý výber 
gastronomických špecialít či bary 
s ponukou osviežujúcich nápojov, 
relax na pláži môžete vystriedať 
zapojením sa do športových aktivít a 
večer zavŕšiť v a´la carte reštaurácii.  

www.stelladimare.com

Cenník > 398

Stella Di Mare Beach Resort & Spa SSSSS

HOT.  KOMPLEX

Makadi Bay
od 432€  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1245 €

tzh
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E G Y P T
Caribbean World Soma Bay SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA »v pokojnom letovisku Soma 
Bay • cca 45 km od Hurghady • pri vlastnej 
piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora, ktorá je vhodná i pre rodiny s  
deťmi  • slnečníky, ležadlá a osušky zdar-
ma

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
a posedením •  lobby bar •  zmenáreň  a 
bankomat • internet (za poplatok) • konfe-
renčné centrum • lekár • nákupná arkáda 
• hlavná reštaurácia s detským kútikom • 
reštaurácia na pláži • a´la carte reštaurácie 
• viacero barov na pláži a pri bazénoch • 3 
bazény (ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) 
• detské ihrisko • plážový volejbal a futbal 
• stolný tenis • tenis • wellness centrum: 
sauna, parný kúpeľ,  jacuzzi a masáže (za 
poplatok) • fitness centrum • biliard (za po-
platok) šípky • boccia • hotelové animá-

cie • aquapark s tobogánmi • windsurfing 
centrum (za poplatok) 

UBYTOVANIE » luxusne vybavené 
priestranné 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1-2 prísteliek • individuálne nastavi-
teľná klimatizácia • LCD SAT TV • minibar 
(naplnenie za poplatok) • trezor • telefón • 
vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s WC, sušič 
vlasov) • 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 • nápoje a zmrzlina v hote-
lom vyhradených hodinách • ležadlá, 
osušky a slnečníky pri bazéne a na plá-
ži • trezor • denný a večerný animačný 
program • vybrané športové aktivity • 
hotelový aquapark s tobogánmi

NÁŠ NÁZOR » Caribbean World 
Soma Bay je prispôsobený tak, aby 
svojim klientom poskytol všetko, 
čo by si mohli zaželať, a vytvoril tak 
perfektnú atmosféru, kde sa radosť 
snúbi s relaxom už od prvej minú-
ty pobytu. Hostia môžu maximál-
ne využiť každú chvíľu strávenú v 
hoteli pri širokej škále voľnočaso-
vých aktivít a možnostiach zába-
vy. Neuveriteľné windsurfingové 
podmienky, ktoré ponúka Soma 
Bay, nespočetné možnosti šnorch-
lovania, hotelové bazény, či vlastný 
aquapark - to je len omrvinka z 
toho, čo môžete zažiť v tomto nád-
hernom rezorte. 

www.caribbeanworldresorts.com

Cenník >399

Soma Bay

od 481€  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1349 €

tuh
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POLOHA » hotelový komplex sa na-
chádza sa medzi letoviskami Hurghada 
a El Gouna (cca 10 km od El Gouny, 20 km 
od letiska), priestraný a udržiavaný areál 
pri piesočnatej pláži s koralovým podlo-
žím a mólom • slnečníky, ležadlá a plážo-
vé osušky zdarma • bar na pláži • sprchy 
na  pláži

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » komplex budov v hote-
lovej záhrade • vstupná hala s recepciou • 
7 reštaurácií • 9 barov • Mini a Junior Klub 
• 6 bazénov • Aquapark so šmykľavkami 
a tobogánmi • práčovňa a čistiareň (za 
poplatok) • zmenáreň • wellnes centrum: 
masáže, sauna, vírivka (za poplatok) • salón 
krásy a kaderníctvo (za poplatok) • wifi (v 
lobby zdarma) • stolný tenis • badminton • 
šipky •  minigolf • šachy • biliard (za popla-
tok) • plážové a loptové športy • telocvič-

ňa • aerobik • joga • detský klub • hotelové 
animácie pre deti i dospelých • diskotéka 

UBYTOVANIE » štandardné elegant-
ne zariadené 2-lôžkové izby s prístelkou •  
väčšie rodinné izby (za príplatok) •  klima-
tizácia • trezor • telefón • minibar (denne 
voda zdarma) • SAT TV • vlastné príslušen-
stvo (kúpeľňa, WC, sušič vlasov) • balkón, 
resp. terasa • wifi (za poplatok)

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » ra-
ňajky, obedy a večere formou švéd-
skych stolov vrátane nealkoholických 
a miestnych alkoholických nápojov • 
občerstvenie a nápoje v hotelom sta-
novenom čase (snacky, ovocie, kolá-
čiky, zmrzlina) •  káva a čaj • a´la carte 
reštaurácie •  ležadlá, osušky a slneč-
níky pri bazénoch a na pláži • plážový 
bar • wifi pripojenie

NÁŠ NÁZOR » Naša novinka, hotelo-
vý komplex Golden Beach Resort, 
umiestnený v palmovej hotelovej 
záhrade plnej exotických stro-
mov, je dobrou voľbou na super 
dovolenku. Reštaurácie s pestrou 
ponukou jedál (1 z nich otvorená 24 
hodín denne), bary s osviežujúcimi 
nápojmi či služby wellnes centra 
ocenia najmä dospelí dovolenkári, 
tí najmenší sa určite do sýtosti vy-
šantia v hotelovom Aquaparku či v 
komplexe bazénov a všetci spo-
ločne si môžu užiť prekrásnu pláž a 
úžasné Červené more s dychberú-
cim podmorským životom. 

www.goldenbeachresort.net

Cenník > 398

Golden Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Hurghada
od 410 €  | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od 919€

tuh
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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 carte reštaurácie 
(libanonská, talianska, ruská a čínska) • BBQ 
a plážová reštaurácia • 4 bazény (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • jacuzzi • det-
ský bazén a vodné šmykľavky • detský klub 
a detské ihrisko • nákupná arkáda • Health 
club (za poplatok) • animácie • plážový 
volejbal • vodné pólo • šach • detská dis-
kotéka • diskotéka (vstup voľný, nápoje  spo-
platnené) • vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » elegantné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • priestran-
nejšie rodinné izby pre 4 osoby (za prípla-
tok) • LED SAT TV • klimatizácia • telefón 
• trezor • minibar (za poplatok) • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou alebo so 
sprchovým kútom, WC , sušič na vlasy) • bal-
kón 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  nealkoholické a 
alkoholické nápoje v baroch a reštau-
ráciách počas dňa • možnosť večere 
v a´la carte reštaurácii 1 x za pobyt • le-
žadlá, osušky a slnečníky 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 > 397

Hurghada

od 360 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 918 €

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 > 399

Tropitel  Sahl  Hasheesh SSSSSS

HOT.  KOMPLEX

Sahl Hasheesh
od 429 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 a 6 r. od 1238 €

tuh
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E G Y P T
Sea Star Beau Rivage SSSSS

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » hotel je situovaný na okra-
ji Hurghady cca 2 km od časti Dahar • cca 
10 km od letiska v Hurghade • pri vlastnej  
piesočnatej pláži s neďalekým koralovým 
útesom vhodným na šnorchlovanie

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE»  Vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia  • 2 a´la carte reštaurácie 
• BBQ kútik • pizzeria (za poplatok) • bar pri 
bazéne • kaviareň otvorená 24 hod • orien-
tálna kaviareň • plážový bar •  disco bar • 
2 bazény (vyhradená časť pre deti) • detský 
klub •  detské ihrisko • nákupná arkáda • 
Health club – fitness, sauna jacuzzi, turecké 
kúpele, masáže (za poplatok) • bankomat 
• zmenáreň • služby práčovne a čistiarne • 
lekár (na vyžiadanie) • internet a wifi (za po-
platok) • plážové a vodné športy •  Potápač-
ské centrum a Aqua centrum (za poplatok) 
• biliard  a minigolf (za poplatok) 

UBYTOVANIE » Štandardné 2-lôžko-
vé izby s možnosťou prístelky • individuál-
ne nastaviteľná klimatizácia • telefón • SAT 
TV • wi-fi (za poplatok) • trezor • minibar (za 
poplatok) • rýchlovarná konvica • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa a WC, sušič vlasov) • 
balkón alebo terasa  

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • popoludní 
zmrzlina pre deti • káva a čaj • miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje 
a občerstvenie v časoch stanovených 
hotelom • 1 x za pobyt večera v a´la 
carte reštaurácii  (nutná rezervácia) • 
hotelový animačný program • slneční-
ky, ležadlá, plážové osušky pri bazéne 
i na pláži 

NÁŠ NÁZOR » tento príjemný 5* 
hotelový komplex Vám vo svojom 
areáli poskytne kvalitné ubyto-
vanie a služby za priaznivú cenu. 
Odporúčame všetkým vekovým 
kategóriám, nadšencom vyhrie-
vania sa pod egyptským slnkom 
na pláži, milovníkom potápania a 
šnorchlovania ako i klientom, ktorí 
chcú stráviť svoju dovolenku v 
blízkosti centra diania starej časti 
Hurghady – Dahar. Ten Vás počas 
osviežujúcej večernej prechádzky 
po priľahlých uličkách vtiahne do 
sveta typických egyptských ob-
chodníkov a bazárov, kde sa oplatí 
zjednávať.

www.seastarbeaurivage.com

Cenník >397

Hurghada

od 377€  | 2 dospelí + dieťa do 12 rokov  od 853€

tug
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POLOHA » v južnej časti Hurghady • pria-
mo pri vlastnej piesočnatej pláži s priestran-
nou lagúnou a s možnosťou šnorchlovania 
(ležadlá, osušky a slnečníky zdarma) • pred 
hotelom promenáda s obchodíkmi, kaviar-
ňami a lekárňou • cca 13 km od turistického 
centra Sakkala

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » viacero 2- a 3-podlaž-
ných ubytovacích častí • recepcia s posede-
ním • Piano lobby bar • hlavná reštaurácia 
• reštaurácie a la carte • 3 bazény (ležadlá, 
osušky a slnečníky zdarma) • bar pri bazéne 
• Grill bar • Sunset bar • plážový bar • detský 
bazén • detské ihrisko a detský klub • hote-
lové animácie: vodné pólo, aqua gym, plá-
žový volejbal, strečing • internetový kútik 
(za poplatok) • wifi vo verejných priesto-
roch (zdarma) • diskotéka • nákupná arkáda 
• tenis • stolný tenis • biliard (za poplatok) • 

futbal • fitnes • šipky • záhradný šach • aqua-
park s tobogánmi prevádzkovaný v hotelo-
vej réžii (zdarma) • lekár (na vyžiadanie) 

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • 
klimatizácia • telefón • minibar (naplnenie 
za poplatok) • SAT TV • vlstné príslušenstvo 
(kúpeľňa so sprchou a WC, sušič vlasov) • bal-
kón, resp. terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere podávané formou švéd-
skych stolov vrátane miestnych alko-
holických a nealkoholických nápojov • 
občerstvenie a nápoje v baroch rezortu 
počas dňa • popoludňajší čaj, káva, ko-
láče • ležadlá, osušky a slnečníky pri 
bazénoch a na pláži zdarma • trezor • 
animácie • hotelový aquapark s tobo-
gánmi zdarma

NÁŠ NÁZOR » hotelový komplex 
Desert Rose je ideálnym miestom 
trávenia letnej dovolenky predo-
všetkým pre rodiny s deťmi, ktoré 
sa môžu dosýta vyšantiť v hotelo-
vom aquaparku so šmykľavkami, 
tobogánmi a detským bazénom. 
Morská lagúna chráni pred vlna-
mi, zatiaľ čo zo strany otvoreného 
mora nechýbajú obľúbené kora-
ly pre priaznivcov šnorchlovania. 
Hotel poskytuje vďaka rozľahlému 
areálu všetkým návštevníkom nie-
len dostatok súkromia, ale aj veľa 
možností ako aktívne prežiť dni 
plné slnka a pohody. 

www.desertrose-resort.com

Cenník > 398

Desert Rose SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Hurghada
od 468€  | 2 dospelí + dieťa do 13 r.  od 1035 €

tuh 
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RabatLarache
Prímorské letovisko ležiace necelú hodinu 
jazdy od letiska v Tangieri s malým prísta-
vom má čo ponúknuť svojim návštev-
níkom. Námestie dýcha dovolenkovou 
atmosférou so zaplnenými kaviarňami a 
čajovňami. Nájdete tu stopy španielskej 
éry, v okolí námestia Slobody (Place de la 
Libération) v Novom meste. Najkrajšiu pláž 
nájdete v 7 km vzdialenom Port Lixus, do-
volenkovom rezorte s golfovým ihriskom. 
Archeologické nálezisko v Lixuse je voľne 
prístupné, odkrytá je z neho asi štvrtina.

To nie je len hlavné mesto krajiny, ale pre-
dovšetkým kráľovské mesto s rezidenciou 
obľúbeného panovníka – kráľa Muhame-
da VI. Je plné širokých bulvárov i krivo-
ľakých uličiek skrytých v starej medine s 
bazárom, kde kúpite naozaj všetko. Je to 
dychberúci kontrast medzi ultramoder-
ným a starobylým svetom Orientu. Leží na 
sútoku rieky Bou Regreg a Atlantického 
oceánu a vidieť tu môžete okázalé Kráľov-
ské mauzóleum a minaret Hassan, ale tiež  
Kasbu Oudaia - jednu z rabatských "oáz."

Naša minuloročná atraktívna novin-
ka je krajina kontrastov - exotické a 
dych vyrážajúce Maroko. Po vzhliad-
nutí jeho prírodných krás, návšteve 
kráľovských miest, okúpaní sa vo vo-
dách Atlantiku či ochutnaní typických 
marockých špecialít si túto nespúta-
nú krajinu isto-iste zamilujete. Prežite 
nezabudnuteľné leto a dobrodružnú 
dovolenku na vlastnej koži a využite 
šancu spoznať tento rozprávkový kus 
zeme. S nami sa to skutočne oplatí.

 rozloha 446 550 km2

 počet obyvateľov 36 353 000

 hlavné mesto Rabat

 mena marocký dirham
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Severoafrické Maroko delí od nášho kontinetu iba  
úzky Gibraltársky prieliv.  I vďaka tomu je táto krajina 

miestom mnohých kontrastov - či už kultúrnych, 
národnostných, náboženských, nielen však medzi 
Európou a ním samým. V marockom kráľovstve sa 

miesia viaceré vplyvy - africké, arabské, andalúzke, ba 
dokonca starorímske.  V tom je jeho veľké čaro. 

Aj keď krajina sa v očiach mnohých spája najmä s 
Oscarom ovenčeným filmom Casablanca, je zaujímavá a 

atraktívna i z iných dôvodov:  
Maroko - to  je i história zhmotnená v podobe štyroch 

kráľovských miest Rabat, Meknes, Marrakéš či Fez, 
ktoré je domovom najstaršej, nepretržite fungujúcej 

univerzity na svete. 
Maroko - to je i pestrá a veľmi chutná kuchyňa, spájajúca 

berberské, maurské, arabské a stredomorské  prvky.

I napriek jeho uvedeným kvalitám je Maroko pre nás 
takmer nepoznanou zemou. Vedeli ste napríklad, že 

národným športom je futbal, smútočnou farbou je biela, 
alebo  že symbolom lásky nie je srdce, ale pečeň?  Poďte 

sa o uvedenom presvedčiť s CK Koala tours!

Tangier
Tangier je hlavným mestom regiónu Tan-
gier – Tetouan a významným marockým 
prístavom. Len úzky pás mora tu oddeľuje 
španielske mestá od farebného, hlučného 
a životom prekypujúceho afrického sveta. 
Mesto sa môže pochváliť bohatou kultúrnou 
minulosťou vďaka zastúpeniu moslimov, 
kresťanov, berberov, ale tiež zahraničných 
umelcov, ktorí tu žili a tvorili. Tangier má viac 
tvárí: modernú, kozmopolitnú, bohémsku 
i orientálnu, ktorá nadchne všetkých tých, 
ktorí milujú atmosféru obchodíkov a čajov-

ní s vôňou mäty v zapadnutých farebných 
uličkách starej mediny. Môžete sa tu túlať 
hodiny a pozorovať ženy z horských kme-
ňov predávajúce ovocie a  zeleninu, či snívať 
o nekonečných afrických diaľkach ležiacich 
na juh od vás. K historickým zaujímavostiam 
mesta Tangier patrí pevnosť s bývalým sul-
tánskym palácom Dar el Makhzen, múzeum 
národného umenia a priľahlé záhrady. Hrob-
ku Ibn Battutu, cestovateľa, ktorý "predbe-
hol" Marca Pola nájdete priamo v uličkách 
starej mediny.

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 27° 28° 31 31° 28° 27°

Teplota vody 22° 24° 25° 25° 24° 22°

Tradičný marocký trh souq
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NÁŠ NÁZOR » možnosť okúpať sa vo 
vodách Atlantiku, zažiť atraktívnu 
klubovú dovolenku či spoznať krásy 
orientálneho a exotického Maroka 
vám ponúka all inclusive hotelový 
rezort Lixus Beach rozprestierajúci 
sa nad nádhernou a širokou piesoč-
natou plážou. V starostlivo udržiava-
nom areáli obklopenom exotickou 
zeleňou nájdete všetko potrebné 
k stráveniu oddychovej dovolen-
ky. Priestranné, v modernom štýle 
zariadené izby, možnosť ochutnať 
marockú kuchyňu či kopec zábavy 
v spoločnosti našich animátorov 
zaručujú dovolenku plnú nezabud-
nuteľných zážitkov.

www.lixusbeachresort.com

POLOHA » areál hotela sa rozprestiera 
priamo nad širokou a dlhou piesočnatou 
plážou (ležadlá a slnečníky zdarma, osušky 
za depozit) • pár minút chôdze od pláže 
cestičkou okolo hotela, prípadne priamo z 
areálu schodami • 12 km od mestečka La-
rache (1x za pobyt výlet zdarma) • hodina 
jazdy od medzinárodného  letiska v meste 
Tangier • 18-jamkové golfové ihrisko v tes-
nom susedstve hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotel zasadený uprostred 
upravenej zelene a vysokých paliem • mo-
derná priestranná vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia Tinjis • Alcazar bar (ná-
poje sú po 23.00 hod spoplatnené) • pool bar 
• Chiringuito bar na pláži • priestranný ba-
zén • detský bazén • terasa na slnenie • spa 
centrum, hamman, sauna, masáže (všetko 
za poplatok) • vnútorný bazén (za poplatok) 

• fitnes centrum (za poplatok) •  požičovňa 
bicyklov • animačné programy pre deti i 
dospelých • detské ihrisko • vonkajší detský 
miniklub • ležadlá a slnečníky na pláži i pri 
bazéne (zdarma) • wifi v priestoroch lobby 
(zdarma) • plážový volejbal • badminton • 
petang • ihrisko na loptové hry • tenisový 
kurt • šipky • biliard (za poplatok) • amfite-
áter • obchodík so suvenírmi • 18-jamkové 
golfové ihrisko (za poplatok) • nemotorové 
vodné športy na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » priestranné 2–lôžkové 
izby s možnosťou 1-2 prísteliek (rozklada-
cie lôžko pre 1-2 os.) • izby až pre 5 osôb (na 
vyžiadanie) • klimatizácia • kúpeľňa s príslu-
šenstvom • sušič na vlasy • LCD TV • trezor 
(za poplatok) • chladnička • balkón, resp. te-
rasa s posedením • pri izbách s balkónom 
možnosť výhľadu na more (za príplatok)  

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 403

L ixus Beach Resort SSSSs

HOTEL

Larache

od 438 € | 2 dospelí + 1 dieťa do 14 rokov od  975 €
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 ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vráta-
ne nápojov (voda, soft nápoje, víno a 
pivo podávané počas obedov a večerí) • 
neskoré raňajky podávané v bare Alca-
zar alebo pool bare • nealko a miestne 
alkoholické nápoje ako víno, pivo, whis-
ky, vodka, aperitívy, likéry, vybrané 
kokteily podávané v hotelovom režime 
• ľahšie snacky, káva, čaj o piatej • soft 
drinky podávané v bare na pláži  • sl-
nečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži • 
1x za pobyt výlet do mestečka Larache 
• Golden all inclusive (za príplatok) - 1x 
za pobyt masáž, 1x vstup do hamma-
mu a alkoholické nápoje v beach bare 
na pláži podávané v hotelovom režime

KLUBOVÁ DOVOLENKA » počas let-
ných prázdnin (júl/august) sa môžete tešiť 
na kopec zábavy, cvičenia, súťaží a hier so 
slovensky hovoriacimi animátormi. 

tyh
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Ras Al Khaimah

Dubaj

Fujairah
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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 pohľad 
na hotel Burj Al Arab by bolo neodpustiteľ-
né. Z diaľky sa vynára kamenná plachetnica, 
na ktorú sa hotel podobá, a všade naokolo 
sa vlní exotický Perzský záliv. Dubaj je ako 
babylonská veža, kde sa miešajú všetky ja-
zyky a národnosti. Štvrťou Deira sa rozpre-
stiera trh plný zaujímavých zákutí. Niekoho 
poteší tzv. „zlatý trh“, kde sa predávajú zla-
té výrobky, šperky, náhrdelníky či prstene 
od výmyslu sveta. O pár uličiek ďalej zase 
nájdete trh plný orientálnej arómy.

Abu Dhabi je rušné veľkomesto, ktoré ni-
kdy nespí. Toto mesto žije predovšetkým 
v noci. Vtedy 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 kon-
trastov, kde si príde každý na svoje a odne-
sie si odtiaľ nespočetné množstvo zážitkov. 
Mesto Abu Dhabi si dodnes zachovalo nie-
čo zo svojej starobylej minulosti. Navštívte 
nádherné paláce, mešity a najstaršiu štvrť 
Abu Dhabi, ktorá 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 VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 34° 35° 38° 39° 37° 34°

Teplota vody 26° 27° 27° 28° 29° 26°

V  Ras Al Khaimah  ešte stále vládne at-
mosféra, ktorá bola v oblasti v období 
pred ropným boomom. Tradičné športy, 
ako sú ťavie dostihy, majú svoje centrum 
práve tu. Veľkou výhodou  je dostupnosť 
Dubaja, ako aj severnej enklávy sultaná-
tu Omán - polostrova Mutsandam. Jeho 
zálivy obklopené skalnými útesmi sú pri-
rovnávané k nórskym fjordom. Určite zau-
jímavým zážitkom sú výlety do púšte, kde 
vám vodiči terénnych vozov ukážu ako sa 
jazdí z duny na dunu.

Jediný emirát zo SAE, ktorého pobrežie je 
iba v Ománskom zálive. Je prevažne hor-
natý, a tým má viac priemerných zrážok 
ako ostatné emiráty. Fujairah však so svo-
jimi  možnosťami ako stráviť skvelú do-
volenku určite nezaostáva za ostatnými 
emirátmi. A to napríklad vďaka mešite Al 
Bidyah, ktorá je to najstaršou v celých SAE. 
Taktiež možno podniknúť výlety do maleb-
ných kaňonov či dni plné pohody a zábavy 
stráviť potápaním sa v priezračnom mori. 
To všetko vám Fujairah ponúkne.

Ras Al 
Khaimah Fujairah

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 
miesto obchodu a rekreácie a zároveň to pravé 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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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 Coffee 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 • 
aerobik • 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 zrekonštruovanom blo-
ku hotelového areálu • SAT TV • klimatizácia 
• trezor (zdarma) • kúpeľňa s príslušen-
stvom • 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 bohatých švédskych stolov 
vrátane nápojov • lokálne alkoholické, 
miešané a nealkoholické nápoje v ba-
roch hotela vo vybraných hodinách • v 
pool bare popoludňajšie snacky (pizza, 
burgery, šaláty,..) • káva, čaj a koláče vo 
vyhradenom čase v areáli hotela • noč-
ný snack • plážové osušky • slnečníky a 
ležadlá pri bazéne a na pláži 

NÁŠ NÁZOR » fantastický areál hotela 
si vás zaručene získa hneď pri prvom 
kontakte s ním. Prijmite naše pozva-
nie a vychutnajte si plnými dúškami 
letné lúče na prekrásnej 800 metrov 
dlhej pláži.  Nechajte sa rozmazná-
vať kvalitnými službami all inclusive, 
kulinárskymi špecialitami hotela či 
štýlovo zariadenými izbami. Nechajte 
sa vtiahnuť do letnej atmosféry tohto 
prekrásneho hotelového komplexu a 
my vám zaručujeme, že tu prežijete 
nazabudnuteľnú dovolenku. V blíz-
kosti hotela sa nachádza Al Hamra 
Mall, takže dovolenku si môžete 
spestriť i nakupovaním. Dovolenka v 
hotelovom resorte Smartline Beach 
Resort vás určite očarí.

www.smartlinehotels.com

Cenník > 400, 402

Smart l ine Beach Resort SSSSS

HOTEL.  KOMPLEX

Ras Al Khaimah

od 570€ | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1538 €

tyh
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POLOHA » hotelový komplex je  situ-
ovaný na vyhľadávanom a obľúbenom 
ostrove Marjan Island • leží iba 15 minút 
jazdy od centra letoviska Ras Al Khaimah • 
v blízkosti sa nachádza nákupné centrum 
Al Hamra Mall • rozprestiera sa priamo pri 
krásnej, 450 m dlhej piesočnatej pláž s 
pozvoľným vstupom do mora 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná a moder-
ne zariadená vstupná hala s recepciou • 
kaviareň a lobby bar • pool bar • plážový 
bar • hlavná hotelová reštaurácia • 2 a‘la 
carte reštaurácie • vonkajší bazén a det-
ský bazén • spa centrum • fitness centrum 
• detské ihrisko • miniklub so športovými 
a zábavnými aktivitami pre deti • pestrá 
ponuka športových aktivít na pláži a vod-
ných športov (za poplatok) • v blízkosti 
komplexu sa nachádza najdlhšia zipline 

dráha na svete, ktorú ocenia najmä turisti 
vyhľadávajúci adrenalín

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s 
možnosťou 2 prísteliek • minibar • trezor 
• TV • telefón • žehlička a žehliaca doska 
• klimatizácia • wifi pripojenie (zdarma) • 
možnosť prípravy kávy na izbe • vlastné 
príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou, WC a sušičom na vlasy) • balkón • izby 
s výhľadom na more (za príplatok) 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • vybrané neal-
koholické a alkoholické nápoje v pool 
bare, lobby bare a hlavnej hotelovej 
reštaurácii vo vyhradených hodinách 
• plážové osušky • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne i na pláži

NÁŠ NÁZOR » tento rok vám svoje 
brány s nadšením otvára i úplne nový 
hotel Hampton ležiaci na známom a 
turistami obľúbenom ostrove Marjan 
Island. Na prvý pohľad vás istotne 
okúzli jeho dychvyrážajúca architek-
túra a po vstupe doň budete zaujatí 
originálnym terasovitým exteriérom, 
ktorý ponúka viacero foriem pravého 
dovolenkového oddychu. Je iba na 
vás, či čas budete tráviť slnením, špor-
tovými aktivitami alebo čítaním knihy 
pri lahodnej káve. Hampton, to je i 
vkusne, moderne a štýlovo zariadený 
interiér, ktorý si budete môcť dosýtos-
ti užiť, ak si našu novinku vyberiete  za 
cieľ tohtoročnej dovolenky v exotic-
kých emirátoch.

www.hilton.com

Cenník > 400, 402

Hampton by Hilton Marjan Island SSSSS

HOTEL.  KOMPLEX

Ras Al Khaimah
od 594€ | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1586 €

tyh
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od 762 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1922 €

Hilton Double Tree Marjan Island SSSSSS

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » luxusný hotelový komplex sa 
nachádza na  nádhernej 650 m dlhej pie-
sočnatej pláži v  letovisku Ras Al Khaimah 
• vzdialený od  medzinárodného letiska 
v Dubaji cca 50 minút • neďaleko sa nachá-
dza nákupné centrum Al Hamra Mall a Al 
Hamra Village • cca 15 minút od nákupné-
ho centra Manar Mall • v blízkosti golfové 
ihrisko a najdlhšia zipline dráha na svete

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » hotel so zaujímavou vý-
zdobou v  štýle čokoládových koláčikov 
cookies s  jedinečnou receptúrou, kto-
ré dostanete na  privítanie • pozostáva 
z hlavnej budovy a priľahlých krásnych vi-
liek • priestranná vstupná hala s recepciou 
v hlavnej budove • môže sa pýšiť jedným 
z najlepších spa centier v celých emirátoch 
- 7 liečebných a  oddychových miestnos-
tí, sauna, parné sauny, whirpool, masáže • 

24-hodinové fitness centrum s najmoder-
nejším zariadením • 7 reštaurácií a  barov: 
hlavná reštaurácia Al Marjan, kde sa podá-
va vynikajúca svetová kuchyňa a  lokálne 
špeciality, Sho Fee lounge - bar s arabský-
mi snackmi a  shishou, Lobby Lounge - 
kde sa servírujú snacky, káva, čaj a nápoje, 
Brasserie - európska kuchyňa excelentnej 
kvality, Vespa ristorante - štýlová talian-
ska reštaurácia s prvotriednymi receptami, 
The Anchore Pub - skvelé miesto na relaxá-
ciu, kde si vychutnáte kvalitné vína a dob-
ré jedlo, Boardwalk - pool bar - ideálne 
miesto pre občerstvenie s čerstvými džús-
mi a nealkoholickými kokteilmi • herňa • 5 
bazénov, z  toho 2 sú špeciálne pre deti • 
obchod so suvenírmi • zmenáreň • animá-
cie • ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazéne 
zdarma • wifi v priestoroch lobby zdarma

UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
2–lôžkové luxusné izby s  možnosťou 1-2 

NÁŠ NÁZOR » honosný päťhviezdičko-
vý rezort, 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, prepychovo za-
riadené izby a rozľahlý bazénový areál 
s kvalitnými službami a chutnou medzi-
národnou 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 
aj na nákupy do centier Al Hamra Mall 
a All Hamra Village, ktoré sa nachádzajú 
v pešej vzdialenosti od hotela.

www.hilton.com

Cenník > 401, 402

Ras Al Khaimah
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Hilton Double Tree Marjan Island SSSSSS

HOT.  KOMPLEX

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 nápo-
jov • pestré občerstvenie počas dňa • 
káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholic-
ké nápoje, džúsy, pivo, alkoholické ná-
poje miestnej výroby, víno, kokteily • 
hotelové animačné programy • detský 
miniklub • plážové osušky •  slnečníky 
a ležadlá pri bazéne a na pláži 

tyh
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od 756 €  | 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov od 1910 €

Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort SSSSSS

HOT.  KOMPLEX

POLOHA » rezort sa nachádza na vý-
chodnom pobreží emirátov • je zasadený 
medzi impozantné vrchy Hajar Mountains 
a Ománsky záliv • priamo na súkromnej 
piesočnatej pláži Al Aqah • asi 15 km od ry-
bárskej dedinky Dibba • 45 km od letiska 
Fujairah • Dubaj cca 90 min. autom • pri 
hoteli sa nachádza 200 m dlhá hotelová 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora, vhodná pre neplavcov i deti • le-
žadlá, slnečníky a plážové osušky (zdarma) 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • 4 reštaurácie » Al Majlis - hlavná 
reštaurácia ponúkajúca špeciality arab-
skej a medzinárodnej kuchyne, plážová 
reštaurácia Bahari Grill, panázijská Sen-
sasia a reštaurácia La Cucina s talianskou 
kuchyňou • Al Moltaqa - celodenný bar 
a kaviareň s terasou a výhľadom na bazén 

• nočný klub Bliss Disco • záhrada s tropic-
kou vegetáciou • zmenáreň • obchod so 
suvenírmi • salón krásy pre ženy • plne vy-
bavené fitness centrum • jacuzzi a well-
ness centrum so suchou a parnou saunou 
• komplex bazénov • detský bazén • detský 
kútik • tenisové kurty s nočným osvetle-
ním • centrum potápania a vodných špor-
tov • plážový bar Bahari • pestrá ponuka 
vodných atrakcií a športov (za poplatok) 
• plážový volejbal • biliard • stolný tenis • 
lukostreľba • pestré animačné programy 
pre deti i dospelých počas dňa i večerov 
vo forme zábavných a športových aktivít 
• široká ponuka fakultatívnych výletov a 
exkurzií

UBYTOVANIE » priestranné, elegant-
né a komfortne zariadené izby v maroc-
kom štýle • možnosť jednej alebo dvoch 
prísteliek • SAT TV • klimatizácia • minibar 
(za poplatok) • trezor (zdarma) • vlastné 

NÁŠ NÁZOR » na očarujúcej súkromnej 
piesočnatej pláži, medzi panorámou 
pohoria Al Hajar a priezračnými voda-
mi Ománskeho zálivu, sa rozprestiera 
obľúbený rodinný rezort známej siete 
hotelov Iberotel - Miramar Al Aqah 
Beach, postavený v orientálnom štýle, 
ponúkajúci okrem luxusného ubytova-
nia aj množstvo možností ako príjemne 
stráviť dovolenku. Spestrite si chvíle 
oddychu príjemnou prechádzkou 
v hotelovej záhrade, vychutnávaním vy-
nikajúceho jedla a nápojov či aktívnym 
oddychom v bazéne, tenisovom kurte 
alebo potápačskom centre, ktoré je 
k dispozícii a pripravené prichystať vám 
neopakovatelné zážitky z tejto jedineč-
nej destinácie. 

www.miramaralaqah.com

Cenník > 401, 402

Fujairah



ko
ala.sk

Iberotel Miramar Al Aqah Beach Resort SSSSSS

HOT.  KOMPLEX

príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou, WC) • možnosť prípravy kávy a čaju 
na izbe • wifi • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » chutné raňajky, 
obedy a večere servírované v hlavnej 
hotelovej reštaurácii Al Majlis formou 
bohatých švédskych stolov vrátane 
nápojov • nealkoholické nápoje: káva, 
čaj, balená voda, džús, sladené nápoje 
(cola, fanta, sprite) • alkoholické nápo-
je: víno a pivo • zmrzlina pre deti do 12 
rokov podávaná pri bazéne od 11:00 
hod. až do západu slnka • hotelové 
animačné programy pre deti a dospe-
lých • plážové osušky • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne a na pláži 

tyh



Paríž

Istanbul

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. 417 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.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9101 9102

Dátum odletu 15.05. 09.10.

Dátum príletu 18.05. 12.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 450 450

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9181 9182 9183

Dátum odletu 24.04. 09.10. 04.12.

Dátum príletu 27.04. 12.10. 07.12.

Počet nocí 3 3 3

Cena na osobu 399 399 380

1. DEŇ: odlet z Viedne resp. z Budapešti do Istan-
bulu - mesta dvoch kontinentov, ktoré spája Euró-
pu s Áziou. Transfer autobusom z letiska do centra 
mesta, ubytovanie v hoteli, večera, krátka večerná 
vychádzka po centre Istanbulu, nocľah.
2. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka najvýznam-
nejších pamiatok Istanbulu s  miestnym sprievod-
com, navštívite Modrú mešitu, Hipodrom, Egypt-
ský obelisk, byzantský chrám Aghia Sophia. Veľmi 
atraktívnou bude tiež plavba loďou (funguje ako 
MHD) z Európy do Ázie cez Bospor. Na najvyššom 
bode Istanbulu (Camlica) môžete ochutnať šálku 
pravého tureckého čaju. Návrat cez Bosporus Brid-
ge späť do hotela v európskej časti mesta. Večera 
a nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka mesta 
s miestnym sprievodcom. Uvidíte slávny sultánsky 
palácový komplex Topkapi, rozľahlú podzemnú 
vodnú nádrž Yerebatanská cisterna. Panora-
matická jazda autobusom popri Zlatom rohu so 
zastávkou pri akvadukte rímskeho cisára Valensa. 
Navštívite múzeum v  bývalom kláštore Chora 
s najkrajšími byzantskými mozaikami na svete a pa-
lác Dolmabahce s  jedinečnými klenotmi. Návrat 

do hotela, večera. Možnosť individuálnej prehliadky 
nočného Istanbulu, nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, dnes je na programe návšteva 
Veľkého bazára a  Egyptského bazára. V orientál-
nej atmosfére tu môžete obdivovať ručne tkané 
koberce, kožené výrobky, šperky, hodváb, cuk-
rovinky, rôzne druhy korenia a iné. To je ideálny 
záver zájazdu pre kúpu suvenírov, ktoré budú 
spomienkou na výnimočnú metropolu na dvoch 
kontinentoch. Transfer na letisko a odlet z Istanbu-
lu do Viedne resp. do Budapešti.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Istanbul a späť 
resp. Budapešť - Istanbul a späť.
UBYTOVANIE: 3 x v izbách s  vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom centre 
európskej časti Istanbulu.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky, večere).
OSTATNÉ: doprava po Istanbule podľa programu 
klimatizovaným autobusom, prehliadky s miestnym 
tureckým sprievodcom, služby slovenského sprie-
vodcu CK, program podľa popisu bez vstupov, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 
50 €/os., transfer z  Bratislavy na  letisko Viedeň - 
Schwechat a späť 20 €/os., transfer z Košíc na letisko 
Budapešť  a späť 65 €/os.

1. DEŇ: odlet do  Paríža, transfer do  hotela, pe-
šia prehliadka centra (Eiffelova veža s  výhľadom 
na  Champs – Elysées, Víťazný oblúk, Trocadero), pre-
chádzka po nábreží Seiny, návrat do hotela, ubyto-
vanie,  nocľah.
2. DEŇ: raňajky, prehliadka jedinečného zámku 
a  nádherných záhrad vo Versailles návšteva sve-
toznámej galérie Louvre, voľný program, večer ná-
vrat do hotela a nocľah.
3. DEŇ: raňajky, pešiu prehliadku začnete na Ná-
mestí Svornosti, prejdete sa po Latinskej  štvrti, uvi-
díte Notre Dame, moderné centrum G. Pompidou, 
uličky umelcov na Montmartre, svetoznámu Bazili-
ku Sacre Coeur, Place du Tertre a Pigalle s populár-
nym kabaretom Moulin Rouge. Možnosť plavby 
po Seine, návrat do hotela, nocľah.
4. DEŇ: raňajky, prehliadka centra: radnica, najstarší 
most Pont Neuf, väznica Conciergerie s celou Má-

rie Antoinetty. Možnosť návštevy Invalidovne s Vo-
jenským múzeom. Transfer autobusom na  letisko, 
odllet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Paríž a späť.
UBYTOVANIE: 3 x v izbách s  vlastným príslu-
šenstvom (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 počas celého zá-
jazdu, program podľa popisu bez vstupov a lístkov 
na MHD a metro, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os. City tax v hoteloch 
v Paríži 2 € za osobu a noc. 

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 150 €, plavba po Seine 
cca 14 €/os., vstupy cca 35 €/os., transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.



Skvosty Pobalt ia

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9381 9382

Dátum odletu 02.06. 22.09.

Dátum príletu 09.06. 29.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 950 950

1. DEŇ: odlet z Viedne do Tallinnu, pešia prehliad-
ka starého mesta (UNESCO): stredoveké mestské 
opevnenie, opera, hradný vrch Toompea (Dóm, 
estónsky parlament, Chrám sv. Alexandra Nevského, 
Dánske kráľovské záhrady). Obdivovať budeme Kos-
tol sv. Mikuláša, pôvodné domy rôznych cechov, 
veže a krásne Radničné námestie. Transfer do hote-
la, ubytovanie, nocľah. 
2. DEŇ: raňajky, navštívime parkový komplex 
Kadriorg s barokovým palácom postaveným 
cárom Petrom Veľkým (v r. 1718). Čaká nás 2. najväč-
šieho mesto Estónska – Tartu, známe univerzitou 
založenou v r. 1632 švédskym kráľom Gustávom 
II. Sprievodca  nám ukáže staré mesto s radnicou, 
ruiny dómu na vrchu Toomemägi, Kostol sv. Jána, 
Diabolský a Anjelský most a univerzitu. Ubytovanie, 
večera a nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, cesta povedie cez národný park 
Gauja. Údolie rovnomennej rieky hralo v stredoveku 
významnú úlohu ako križovatka križiackych ciest a 
je miestom s najväčšou koncentráciou hradov vo 
východnej Európe. Navštívime jeden z najkrajších 
- Turaida, ktorý začali stavať v roku 1214 na príkaz 
rižského biskupa. Pozrieme si ruiny hradu Sigulda 
(hrad Livónskeho rádu Rytierov meča) z roku 1207. 
Večer príchod do Rigy, ubytovanie v hoteli, večera, 
nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, prehliadka Rigy a jej okolia - pre-
chádzka historickým centrom mesta (UNESCO): 
svetoznámy Rižský dóm s jedným z najcennejších 
organov sveta. Panorámu Rigy budeme obdivo-

vať z vyhliadkovej platformy Kostola sv. Petra. 
Uvidíme Prašnú bránu, opevnenie, Švédsku bránu, 
Radničné námestie, rižský hrad, parlament, fantas-
tickú budovu rižskej Opery. Popoludní navštívime 
etnografické múzeum pri jazere Jugla (z r. 1924, 
najstaršie a najväčšie múzeum tohto druhu v Európe) 
s ukážkami historických stavieb, ľudového umenia, 
remesiel a vidieckeho života v regiónoch Lotyšska 
od 16.st. Návrat do Rigy, večera, nocľah. 
5. DEŇ: raňajky, pozrieme si najznámejšie lotyšské 
kúpeľné mesto Jurmala pri Baltickom mori (33 km 
piesočnatých pláží bolo miestom dovolenky Chruščo-
va a Brežneva). Presunieme sa do Litvy, kde navštívi-
me barokovo – rokokový palác a park Rundale (z 
dielne architekta Rastrelliho – tvorcu Zimného paláca v 
Petrohrade). Budeme pokračovať k známej Hore krí-
žov, kde  zhromaždili pútnici viac než 100000 krížov. 
Po príchode do prístavného mesta Klaipeda nasle-
duje ubytovanie, večera a nocľah. 
6. DEŇ: raňajky, výlet na polostrov Kuršská kosa 
(UNESCO). Preplavíme sa trajektom a budeme ob-
divovať divokú prírodu, piesočné duny (výška 4 - 70 
m) porastené lesmi i nádherné pláže, kde sa pokúsi-
me nájsť jantár. Vrátime sa do Klaipedy a prejdeme 
autobusom do hlavného mesta Vilnius. Ubytovanie, 
večera a nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, pešia prehliadka centra staré-
ho mesta Vilnius (UNESCO) - Katedrála a priľahlé 
námestie s prezidentským palácom, radnica, uni-
verzita, veža a hrad Gediminas, Kostol sv. Kazimíra. 
Navštívime 30 km vzdialený národný historický 

park Trakai na myse medzi 3 jazerami. Vládne mu 
hrad spätý so stredovekým hrdinom Gediminasom. 
Po prehliadke cesta do lotyšskej metropoly Riga. 
Ubytovanie, večera, nocľah.
8. DEŇ: raňajky, dopoludnia voľno, alebo možnosť 
návštevy famóznej štvrte Art Nouveau ako najkraj-
šej ukážky tejto architektúry na svete. Popoludní 
transfer na letisko a odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Tallinn a Riga - 
Viedeň.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha, WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ: transfery autobusom podľa progra-
mu, program podľa popisu bez vstupov, prehliadky 
s  miestnym sprievodcom, služby sprievodcu CK, 
DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os., City tax 2 €/os./noc.
PRÍPLATKY: za  1/1 izbu 230 €, Balíček vstu-
pov 80 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os.
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získate na všetky poznávacie zájazdy 
za ULTRA SKORÝ NÁKUP 
zľavu 5%



Izrael  a  Mŕtve more

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9411 9412

Dátum odletu 08.05. 08.11.

Dátum príletu 15.05. 15.11.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 830 830

1.DEŇ: odlet z Viedne do Tel Avivu. Transfer auto-
busom na sever Izraela do oblasti Galilea, ubytova-
nie v hoteli, večera a nocľah. 
2.DEŇ: raňajky, na úvod navštívime bývalé rímske 
hlavné mesto provincie Beit Shean, ktoré bolo v 1.st. 
aj jedným z miest Dekapolisu. Dnes je ťažiskom ar-
cheologický národný park, kde dostaneme obraz, 
ako vyzeralo rímske mesto pre 30 – 40 tisíc obyvate-
ľov. Najkrajším objektom je rímsky amfiteáter v Beit 
Shean (kandidát UNESCO), ktorý slúži i v súčasnosti. 
Budeme pokračovať údolím rieky Jordán ku Ge-
nezaretskému jazeru a ďalej až na Golanské výšiny. 
Navštívime kibuc, pozrieme si vinárstvo na Golan-
ských výšinách a ochutnáme miestne víno. Uvidí-
me mestá Kafarnaum a Tabgha. Návrat do hotela, 
večera a nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazaretu a Baziliky 
Zvestovania, cesta k hore Carmel a popri drúzskych 
dedinkách do prístavného mesta Haifa na pobreží 
Stredozemného mora. Očarí vás panoramatický 
výhľad na prístav a záhrady Báhai (UNESCO). Navští-
vime aj staroveké prístavné mesto Acre (UNESCO) a 
cestou okolo hory Tabor sa vrátime do hotela, ve-
čera a nocľah. 
4.DEŇ: raňajky, pozrieme si pravdepodobné 
miesto krstu Ježiša Krista – Yardenit a navštívime 
prírodný park Gan Hashlosha (Sachne). Najväčšou 
atrakciou parku sú prírodné bazény, ktoré sú na-
pájané prameňmi so stálou teplotou vody 28 st. C. 
Zrelaxovaní v teplých prameňoch sa presunieme 
údolím rieky Jordán do Jericha, ktoré drží dve sve-

tové prvenstvá: je najnižšie  ležiacim mestom sveta  
a je  zároveň najstarším  trvalo obývaným mestom 
sveta. Okrem iného je mesto známe i produkciou 
najlepších datlí na svete. Nasledovať bude zastávka 
na kúpanie v Mŕtvom mori a transfer do hotela v 
Betleheme, večera a nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema začne na 
Olivovej hore a v Getsemanskej záhrade. Odtiaľ prej-
deme do Starého mesta (UNESCO), ktoré je obohna-
né hradbami a má 4 štvrte:  židovskú, moslimskú, 
kresťanskú a arménsku. Pre židov je tým posvätným 
miestom Múr nárekov, kde sa i vy môžete pridať k 
tisícom ľudí, ktorí doňho vkladajú svoje prosby. Pre 
moslimov je to mešita Al-Aksa na Chrámovej hore. 
A pre kresťanov je to tajomný Boží hrob v Bazilike 
Božieho Hrobu na Golgote, ku ktorej vystúpime po 
trase Ježišovej krížovej cesty Via Dolorosa. Plní úch-
vatných dojmov sa vrátime do hotela v Betleheme, 
večera a nocľah. 
6.DEŇ: raňajky, panoramatická prehliadka nového 
Jeruzalema, návšteva pamätníka holokaustu Yad 
Vashem. Nádherné exponáty vrátane zvitkov od 
Mŕtveho mora sú uchované v Izraelskom múzeu, 
kde na záver uvidíme model druhého jeruzalem-
ského chrámu. Odchod do Betlehema, prehliadka 
Baziliky Narodenia Ježiša Krista, Jaskyne Mlieka a Polí 
pastierov, návrat do hotela, večera a nocľah. 
7.DEŇ: raňajky,  prvou zastávkou bude nálezisko 
historických zvitkov v Qumrane pri Mŕtvom mori. 
Po jeho pobreží prídeme k pevnosti Massada (UNE-
SCO), na ktorú sa vyvezieme lanovkou. Massada je 

symbolom odporu židovského ľudu proti rímskej 
nadvláde. Po zostupe z Massady sa okúpeme v 
Mŕtvom mori a overíme si tisícročnú pravdu, že tu 
sa nedá ani utopiť ani plávať. Návrat do hotela v Bet-
leheme, večera a nocľah
8.DEŇ: raňajky, transfer na letisko, odlet 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 (švédske stoly).
OSTATNÉ: doprava po Izraeli klimatizovaným au-
tobusom, služby miestneho sprievodcu (slovensky/
česky), program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 230 €/os. V Izraeli sa platí ob-
služné 40 USD/os. a vstupy 150 USD/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 275 €/os., transfer z Brati-
slavy na letisko Viedeň – Schwechat a späť 20€/os.
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Izrael  a  Petra

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9401 9402 9403 9404

Dátum odletu 01.05. 14.06. 15.10. 15.11.

Dátum príletu 08.05. 21.06. 22.10. 22.11.

Počet nocí 7 7 7 7

Cena na osobu 950 950 950 950

1.DEŇ: odlet z Viedne do  Tel Avivu.
2.DEŇ: prílet do Tel Avivu krátko po polnoci, trans-
fer autokarom do Betlehema, ubytovanie v hoteli, 
nocľah. Po neskorých raňajkách nasleduje prehliad-
ka Betlehema, počas ktorej navštívime Baziliku naro-
denia Ježiša Krista, Jaskyňu Mlieka a Polia pastierov. 
Popoludní nás čaká kúpanie v Mŕtvom mori. Vzhľa-
dom na vysoký obsah minerálov v Mŕtvom mori 
nežijú žiadne živočíchy. Ani vy si v ňom nezaplávate, 
ale na vlastnej koži pocítite jeho slanosť a hustotu. 
V podvečer návrat do Betlehema, večera a nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, prehliadka Jeruzalema. Prvými 
obyvateľmi mesta boli Kanaánci v dobe bronzo-
vej. Dnes je Jeruzalem najväčším mestom Izraela a 
posvätným mestom troch náboženstiev – kresťan-
stva, judaizmu a islamu. V jeho srdci leží hradbami 
obohnané Staré mesto (UNESCO). Má štyri štvrte – 
židovskú, moslimskú, kresťanskú a arménsku. Počas 
pešej prehliadky navštívime Getsemanskú záhradu, 
Olivovú horu i Múr nárekov, kde  môžete vložiť svoje 
prosby. Prejdeme po trase Ježišovej krížovej cesty - 
Via Dolorosa na Kalváriu. Tu s pokorou v srdci navští-
vime Baziliku Božieho Hrobu. Návrat do Betlehema, 
večera, nocľah. 
4.DEŇ: raňajky, odchod z Betlehema na pevnosť 
Massada (UNESCO). Bola postavená Herodesom 
Veľkým v 1.st. pr. Kr. a počas prvej židovskej vojny 
sa stala symbolom hrdinského odporu Židov proti 
Rimanom. Na Massadu sa vyvezieme lanovkou, z 
ktorej je krásny výhľad na pevnosť i Mŕtve more. Ná-
sledne si  navštívime továreň na výrobu kozmetiky 

Ahava (možnosť nákupu) a urobíme krátku zastávku 
v obľúbenom letovisku Eilat pri Červenom mori. Tu 
prekročíme hranice Jordánska a budeme pokra-
čovať v ceste do Petry. Ubytovanie v hoteli v Petre, 
večera, nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, prehliadka Petry s miestnym sprie-
vodcom. Petra bola hlavným mestom Nabatejské-
ho kráľovstva a kvôli farbe skál je nazývaná aj ružo-
vo - červeným mestom. Prístup do Petry je cez 1,2 
km dlhú roklinu Siq, ktorá vedie k známej klenotnici 
Al-Khazneh. Tá bola pôvodne postavená ako mau-
zóleum kráľa  Aretasa IV. v 1. st. a od roku 2007 je 
jedným z nových 7 divov sveta. Návrat do hotela, 
večera, nocľah. 
6.DEŇ: raňajky, odchod z Petry cez Madabu – 
známu byzantskými chrámami a mozaikou mapy 
Jeruzalema k vrchu Nebo, odkiaľ Mojžiš po prvýkrát 
uvidel Zasľúbenú zem a na tomto mieste je prav-
depodobne aj pochovaný. Cez hraničný prechod 
Allenby Bridge sa vrátime do Izraela. Zastavíme sa v 
Jerichu - najnižšie ležiacom meste na Zemi s najstar-
ším osídlením. Transfer do Betlehema, ubytovanie, 
večera, nocľah. 
7.DEŇ: raňajky, čaká nás prehliadka nového Jeru-
zalema: izraelský parlament Knesset, Knesset Meno-
rah (bronzová menora vážiaca 4 tony – v parku Gan 
Havradim) a Izraelské múzeum, v ktorom sú uložené 
zvitky s textami od Mŕtveho mora, ako i množstvo 
historických a umeleckých exponátov. Napokon si 
pripomeniete tienistú stránku histórie návštevou 
múzea holokaustu Yad Vashem. Popoludní zastáv-

ka na kúpanie v Mŕtvom mori. Návrat do Betlehema, 
večera, nocľah. 
8.DEŇ: raňajky, odchod autobusom z Betlehema 
na panoramatickú prehliadku Tel Avivu a starobylé-
ho prístavu Jaffa. Transfer na letisko, odlet do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (švédske stoly).
OSTATNÉ: doprava po  Izraeli klimatizovaným 
autobusom, služby slovensky/česky hovoriaceho 
miestneho sprievodcu, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky 230 €/os. V Izraeli sa platí: 
obslužné 50 USD/os., izraelské vstupy 50 USD/os., 
vstup do Petry, víza a obojstranné hraničné vstupné 
a výstupné poplatky 150 USD/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 240 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
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Rím De Luxe

Rím Klasik

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9301 9302

Dátum odletu 16.05. 17.10.

Dátum príletu 19.05. 20.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 450 450

1.DEŇ: odlet z Viedne do Ríma, transfer autobu-
som na prehliadku centra mesta, ktorá začne v je-
dinečnej  pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore 
a  bude pokračovať v Lateránskej Baziliky sv. Jána. 
Odchod na ubytovanie v hoteli, večera a nocľah. 
2.DEŇ: raňajky v hoteli, transfer autobusom 
na prehliadku Vatikánu s návštevou nádhernej Ba-
ziliky sv. Petra, popoludní nasleduje panoramatický 
okruh po Ríme (Circus Maximus, Kapitol, Konštantínov 
víťazný oblúk, Bazilika sv. Pavla za hradbami, opátstvo 
Tre Fontane). Návrat do hotela, večera a nocľah.
3.DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka Ríma  s 
miestnym sprievodcom, kde návštívite katakom-
by sv. Kalixta, ležiace pozdĺž Via Appia. Následne 
prehliadka Vatikánskych múzeí a  svetoznámej 
Sixtínskej kaplnky s freskami od Michelangela, 
transfer autobusom do hotela, večera a nocľah.
4.DEŇ: raňajky, transfer na prehliadku Baziliky sv. 
Klementa, kde sú uložené relikvie sv. Cyrila. Násled-
ne pešia prehliadka centra  mesta s miestnym sprie-
vodcom, kde vás uchvátia najznámejšie pamiatky 
antického Ríma: Koloseum a Forum Romanum. 
Budete pokračovať na Benátske námestie, Panthe-

on, zastavíte sa pri údajne najkrajšej rímskej fontáne 
Fontana di Trevi, prejdete na Španielske schody a 
námestie Piazza Navona). V závislosti od letových 
časov individuálne voľno a 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 príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli v širšom centre Ríma.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ: doprava po Ríme klimatizovaným au-
tobusom, prehliadky so slovensky /česky hovoria-
cim miestnym sprievodcom, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a  servisné poplatky 165 €/os., City tax v  Ríme 
4-7 € /os./noc (výška závisí od hotela, platí sa priamo 
v hoteli). 
PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 105 €, Balíček 
vstupov 80 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Vie-
deň - Schwechat a späť 20 €/os.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA: Zájazd typu De 
Luxe je komfortný - presuny v Ríme sú zabezpečené 
talianskym autokarom. V cene zájazdu sú zahrnuté 
prehliadky s  miestnym talianskym sprievodcom 
a polpenzia.

1.DEŇ: odlet z Viedne do Ríma, transfer autobu-
som z  letiska do  hotela (odloženie batožiny), pre-
hliadka pamätihodností v centre mesta: Španielske 
námestie so známymi Španielskymi schodmi vedú-
cimi k jedinečnému neskororenesančnému kostolu 
Trinitá dei Monti, malebná a najznámejšia rímska 
fontána - Fontana di Trevi a  populárne námestia 
Piazza di Colonna a Piazza do Popolo. Večer návrat 
do hotela, nocľah.
2.DEŇ: raňajky, dopoludnia prehliadka nádher-
nej Baziliky svätého Petra vo Vatikáne s  hrobkami 
mnohých pápežov (napr. i Jána Pavla II.), popoludní 
možnosť návštevy Vatikánskych múzeí a prípadne 
aj svetoznámej Sixtínskej kaplnky so skvostnými 
freskami od Michelangela (najznámejšie sú „Posledný 
súd“ a „Stvorenie Adama“). Kaplnka (rozmermi pripo-
mína Šalamúnov chrám v Jeruzaleme) je miestom 
voľby nového pápeža počas konkláve. Prejdeme sa 
pri nádherných rímskych fontánach a večer sa vráti-
me do hotela.
3.DEŇ: raňajky, pokračovanie v  prehliadke pa-
miatok v centre Ríma: Anjelský hrad  (postavený ako 
mauzóleum, bývalá väznica a kasárne) a most s nád-
hernými sochami anjelov od uznávaného sochára 

Berniniho, Justičný palác, Piazza Navona, Pantheon, 
Benátske námestie s  pamätníkom Viktora Ema-
nuela II. Popoludní sa ponoríte do krás antického 
Ríma a prezriete si Koloseum a Forum Romanum s 
Kapitolom. Deň zavŕšite návštevou Baziliky sv. Petra 
v okovách a Santa Maria Maggiore, návrat do hotela 
a nocľah.
4.DEŇ: raňajky, v závislosti od letových časov, 
dopoludnia dokončenie prehliadky centra, alebo 
individuálne voľno. Transfer autobusom na  letisko 
a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Rím a späť. 
UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 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 CK 
počas celého zájazdu, program podľa popisu bez 
vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-

né a  servisné poplatky 165 €/os., City tax v  Ríme 
4-7 € /os./noc (výška závisí od hotela, platí sa priamo 
v hoteli). 
PRÍPLATKY: za jednolôžkovú izbu 105 €, transfer 
z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 
€/os.
POZNÁMKA: Prehliadky v rámci programu sú 
peši alebo MHD v Ríme za poplatok.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9311 9312

Dátum odletu 13.06. 10.10.

Dátum príletu 16.06. 13.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 695 695
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Kyjev a Černobyľ

Moldavsko a Odesa

Termíny a ceny 5-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9291 9292

Dátum odletu 28.05. 01.10.

Dátum príletu 01.06. 05.10.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 730 730

1.DEŇ: odlet z Viedne do Kyjeva, panoramatická 
prehliadka s miestnym sprievodcom. Čakajú nás 
najkrajšie pamiatky mesta (Zlatá brána z 11.st., Ka-
tedrála sv. Sofie, Park Ševčenka, univerzita, Katedrála 
sv. Volodymyra, Námestie nezávislosti, atď.). Prejdeme 
sa aj po hlavnej  ulici Kreščatik (1,2 km) od Námestia 
Európy cez svetoznámy Majdan až k Námestiu Bes-
sarábie a trhu. Ubytovanie, večera v hoteli alebo v 
miestnej reštaurácii, nocľah. 
2.DEŇ: raňajky,  dnes navštívime skanzen vo voľ-
nej prírode Pyrohiv (múzeum architektúry a života na 
Ukrajine v 16.-20.st.) s množstvom hospodárskych, 
sakrálnych a obytných stavieb a záhrad. Popoludní 
prehliadka nádhernej kyjevskej Katedrály sv. Sofie 
(UNESCO)  z 11.st. Návrat do hotela, večera a nocľah. 
Program dňa v termíne*: raňajky, celodenný výlet 
na miesto havárie jadrovej elektrárne v Černobyle. 
Prídeme na hlavné námestie, pozrieme si pamätník 
záchranárom a pôjdeme aj do „mesta duchov“ Pri-
pyat, kde sa prejdeme okolo hotela, školy, škôlky a 
obchodného strediska. Uvidíme mesto, ktoré 50000 
obyvateľov opustilo za 24 hodín a kde stále cítiť 
duch sovietskeho temna ZSSR z 80. rokov. Urobíme 
výlet okolo jadrovej elektrárne s fotozastávkou pri 

reaktore č. 4 (so sarkofágom) a budeme len 100 m 
od hlavného objektu zóny. Návrat ho Kyjeva, večera 
a nocľah
3.DEŇ: raňajky, celodennú prehliadku mesta s 
miestnym sprievodcom začneme v impozantnej 
Kyjevsko-pečerskej lavre (UNESCO). Kláštor bol zalo-
žený v roku 1051 a jaskyne začali slúžiť na pochová-
vanie mníchov. V komplexe je viac než 100 budov, 
celkom 23 chrámov, z toho 6 v podzemí. Presu-
nieme sa k soche Matka Vlasti (súčasť Múzea Veľkej 
vlasteneckej vojny). Socha z nerezu meria 62 m (s 
piedestálom 102 m), celková hmotnosť je 650 t. Čaká 
nás plavba po rieke Dneper, podvečer urobíme 
vychádzku na „kyjevský Montmartre“ a prejdeme 
po historickej štvrti Podil. Návrat do hotela, večera 
a nocľah. 
4.DEŇ: raňajky, individuálne voľno. Transfer na le-
tisko a popoludní odlet do Viedne.. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Kyjev a späť.
UBYTOVANIE: 3 x v izbách v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky, večere).

OSTATNÉ: transfery podľa programu, všetky 
vstupy podľa programu, plavba loďou po Dne-
pri, prehliadky s  miestnym sprievodcom, služby 
sprievodcu CK, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 105 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

1.DEŇ: odlet z Viedne do Kišineva, transfer do ho-
tela, ubytovanie, večera, nocľah. 
2.DEŇ: raňajky, prehliadka Kišineva: socha vojvo-
du Štefana Veľkého, zvonica a Katedrála Narodenia 
Pána, Víťazný oblúk, Centrálne námestie, vládne 
budovy, parlament, v Parku Štefana Veľkého Alej 
klasikov s bustami osobností Moldavska. Navštívi-
me mladé ambiciózne vinárstvo Chateau Vartely s 
kvalitným vínom z regiónu Orhei - ochutnávka vína 
a obed. Pokračujeme do kláštora Curchi (1773-75) - 
jeden z dôležitých monumentov moldavskej Bes-
sarábie a centrum duchovného života. Návrat do 
hotela, nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, ochutnávka 4 druhov vína v „pod-
zemnom vínárskom meste“ Cricova. V labyrinte 
ciest a tunelov v podzemí (120 km) je 1,25 milióna 
fliaš. Svoje kolekcie tu majú aj A. Merkelová i V. Putin. 
Navštívime múzeum vo voľnej prírode Orhei Vechi 
- kláštorný a jaskynný komplex. Posilníme sa obe-
dom v tradičnom štýle - typické jedlá „mamaliga“, 
„zeama“, „placinte“, „sarmale“. V dedine Clisova Noua 
si pozrieme výrobu kobercov. Návrat do Kišineva, 
večera, nocľah.

4.DEŇ: raňajky, návšteva vinárstva Castel Mimi (zal. 
1900) v nádhernom zámku - ochutnávka vína. Pre-
hliadka hlavného mesta neuznanej Pridnesterskej 
moldavskej republiky Tiraspol nás zavedie do čias 
ZSSR. Po obede si pozrieme pevnosť Tighina (16.st.) 
a pamätník 2. sv. vojny v meste Bender. Odchod do 
Odesy, ubytovanie, večera a nocľah.
5.DEŇ: raňajky, prehliadka Odesy: Primorsky 
bulvár, radnica, budova Opery, Palác Voroncova, 
archeologické múzeum, symbol Odesy - Potem-
kinove schody. Obed, odeské katakomby - jeden z 
najdlhších labyrintov dlhý takmer 2500 km. Transfer 
na letisko a odlet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Kišinev a Odesa 
- Viedeň.
UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a obedy) 
a 3 x večere.
OSTATNÉ: transfery autobusom podľa progra-
mu, všetky vstupy podľa programu, 3 x návšte-

va vinárstva s ochutnávkou vína, prehliadky s miest-
nym sprievodcom, služby sprievodcu CK, DPH  
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 140 €., transfer z Bratisla-
vy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9261 9262*

Dátum odletu 15.05. 25.09.

Dátum príletu 18.05. 28.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 550 650
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Petrohrad 

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9211* 9212* 9213

Dátum odletu 22.05. 05.06. 12.09.

Dátum príletu 26.05. 09.06. 16.09.

Počet nocí 4 4 4

Cena na osobu 890 1050 850

1. DEŇ: odlet z Viedne (priamy let) do Petrohradu 
- druhého najväčšieho ruského mesta, ktoré leží na 
40 ostrovoch a spája ho až 300 mostov. Po prílete 
nasleduje transfer autobusom do hotela, večera 
a nocľah. V termíne 9212* odlet z Viedne do lotyš-
skej Rigy, prehliadka centra mesta podľa rovnakého 
programu ako je prvý deň zájazdu Petrohrad a krásy 
Karélie.
2. DEŇ: raňajky (v termíne 9212* ráno prelet z Rigy do 
Petrohradu). Na programe je celodenná prehliadka 
mesta s  miestnym sprievodcom. Pozriete si výni-
močnú galériu Ermitáž, ktorá eviduje viac ako 3 
milióny artefaktov svetového kultúrneho dedič-
stva. V 400 sálach budete môcť obdivovať unikátne 
umelecké diela, ktorých pôvod siaha od praveku až 
po súčasnosť. V bezprostrednom susedstve Ermi-
táže na brehu rieky Neva uvidíte pamätný Zimný 
palác. Ten bol niekdajším sídlom ruských cárov, do-
časnej ruskej vlády (február 1917) a symbolom VOSR. 
Zaujímavou je Kazaňská katedrála postavená 
v r. 1801 - 1811 a inšpirovaná rímskou Bazilikou sv. 
Petra. Počas plavby po rieke Neva vás nadchnú 
majestátne paláce, záhrady a  monumenty mesta. 
Navštívite aj Kostol preliatej krvi, kde bol zavraž-
dený cár Alexander II. Nasleduje návrat do hotela a 
večera. Deň ukončíte jedinečným polnočným výle-
tom spojeným s prechádzkou po nábrežiach, počas 
ktorej uvidíte známe otváranie mostov (umožňujúce 
vplávanie veľkých lodí), návrat do hotela, nocľah.
3. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka s miestnym 
sprievodcom, transfer autobusom do  mestečka 
Puškin, kde navštívite svetoznámu bývalú letnú re-

zidenciu ruských cárov Carskoje selo. Je to naozaj 
prenádherný architektonicko-parkový komplex 
palácov, záhrad, jazier, fontán, sôch a iných pamäti-
hodností. Prehliadka jedinečného Paláca Kataríny 
I. so skvostnou Jantárovou komnatou Petra I. za-
nechá vo vás nezabudnuteľné dojmy. Nasleduje ná-
vrat do Petrohradu a prehliadka Katedrály sv. Izá-
ka s pozlátenou kupolou a nádherným výhľadom 
na mesto. Pokračujeme v panoramatickej prehliad-
ke centra s miestnym sprievodcom. Jej vyvrchole-
ním bude návšteva unikátnej Petropavlovskej 
pevnosti a  katedrály s  hrobkami cárskej rodiny 
Romanovcov. Návrat do hotela, večera a nocľah.
4. DEŇ: raňajky, transfer autobusom do Petrodvor-
ca, alebo „Petropaláca“, ktorý si pozriete s miestnym 
sprievodcom. Mnohí ho nazývajú „ruským Versail-
les“. Ide o úchvatný palácový a  parkový komplex. 
V minulosti bol letnou rezidenciou Petra Veľkého. 
Navštívite Veľký palác, ktorý štýlom reprezentuje 
baroko i nádherný park s fontánami. Najobdivo-
vanejšou je veľká kaskáda. Tvorí ju 64 fontán, 3 vo-
dopády a 225 sôch.  Víťazstvo Petra I. nad Švédmi 
v roku 1709 v bitke pri Poltave, ktorým získalo Rus-
ko vzácny prístup k Baltskému moru, pripomína 
súsošie Samsona, ktorý zabíja leva. Sám imperátor 
Peter I. sa spolupodieľal na projektoch Petrodvorca 
a dohliadal na práce na svojej rezidencii. Návrat do 
hotela v Petrohrade, večera a nocľah.
5. DEŇ: raňajky, transfer na letisko a odlet z Pet-
rohradu (priamy let), dopoludnia prílet do Viedne. V 
termíne 9212* let s prestupom v Rige 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: priamy let Viedeň – Pet-
rohrad a späť (v termíne 9212* s prestupom v Rige).
UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* /4* hoteli v širšom centre 
Petrohradu (v termíne 9212* 1 x v Rige a 3 x v Petrohra-
de).
STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a servíro-
vané večere vrátane nápojov - minerálka, káva/čaj).
OSTATNÉ: doprava autobusom podľa programu, 
prehliadky s miestnym sprievodcom, služby sloven-
ského sprievodcu CK, program bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 250 €. Balíček vstupov 
120 €/os. Vstupné e-víza do Petrohradu sú aktuálne 
zdarma - poplatok za vybavenie v CK 20 €/os., trans-
fer z Bratislavy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 
20 €/os.
UPOZORNENIE: Počas termínov označených 
* máte jedinečnú možnosť zažiť legendárne Biele 
noci.
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Petrohrad a Karél ia  + Riga 

Termíny a ceny 5-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9221* 9222

Dátum odletu 22.05. 28.08.

Dátum príletu 26.05. 01.09.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 950 950

1. DEŇ: odlet z Viedne do Rigy (Lotyšsko), polden-
ná prehliadka Starého mesta (UNESCO) s miestnym 
sprievodcom. Uvidíme Kostol sv. Petra a Kostol sv. 
Jakuba, Rižský Dóm so známym organom. Prejde-
me okolo Prašnej brány k hradbám so Švédskou 
bránou ku Radničnému námestiu, Domu Černo-
hlavcov, parlamentu a nádhernej Rižskej opere. 
Ubytovanie, večera, nocľah.
2. DEŇ: skoré raňajky v balíčku a odlet do Pet-
rohradu. Transfer a prehliadka centra s miestnym 
sprievodcom začne na Nevskom prospekte cez 
Palácové námestie, navštívime Ermitáž a následne 
Katedrálu sv. Izáka. Prejdeme k pamätníku Petra 
Veľkého (Medený jazdec) a pochutíme si na skorej 
večeri. V podvečer nás čaká vlak Lastočka a po tra-
se Murmanskej železničnej magistrály (cca 5 hod.) 
prídeme do Petrozavodska (metropola Republiky 
Karélia), ležiaceho na západnom brehu Onežského 
jazera. Ubytovanie v hoteli a nocľah.
3. DEŇ: po raňajkách nás čaká prehliadka centra 
Petrozavodska a výlet na ostrov Kiži s miestnym 
sprievodcom. Petrozavodsk založil v roku 1703 cár 
Peter Veľký, ktorého socha dotvára atmosféru prí-
stavu a pobrežnej promenády. Tu môžete v stán-
koch ochutnať povestný osviežujúci kvas a pirôžky. 
Predpoludním sa preplavíme cez Onežské jazero na 
ostrov Kiži, kde sa zachoval vzácny súbor viac než 70 
sakrálnych  stavieb (UNESCO). Najznámejším je dre-
vený Kostol Premenenia (z roku 1714), ktorý obdivujú 
milovníci umenia z celého sveta. Unikátnych je jeho 
22 cibuľovitých kupol a tajomná posvätná atmosfé-
ra. Môžeme tiež vidieť skanzen historických stavieb 

z celej Karélie. Večer návrat loďou do  Petrozavodska, 
večera a nocľah.
4. DEŇ: raňajky, celodenný výlet s miestnym sprie-
vodcom za nádhernou prírodou Karélie. Začneme 
pri vodopáde Kivač s poetickým názvom „sever-
ský bohatier“ a prechádzkou po parku a malom 
skanzene v čarokrásnej severskej prírode. Po spo-
ločnom obede budeme pokračovať do letoviska 
Marcialne Vody (prvé ruské letovisko založené v roku 
1719 Petrom Veľkým) kde ochutnáme liečivú vodu z 
3 prameňov. V Petrozavodsku nás čaká Centrum 
šungitu (kombinácia múzea, šungitovej produkcie 
a oddychu). Tu navšívime šungitovú jaskyňu a 
predajňu s výrobkami zo šungitu. Šungit je čierny, 
lesklý nekryštalický mineraloid, obsahujúci až 98 % 
uhlíka a jeho najväčšie ložiská sú práve v Karélii. Vek 
šungitu sa odhaduje na 2 miliardy rokov, jeho vlast-
nosti nie sú stále dostatočne objasnené a pripisujú 
sa mu liečebné účinky. Skorá večera v hoteli a cesta 
vlakom do Petrohradu (príchod o 23:00). Ubytovanie 
a autobusový výlet na nočné otváranie mostov na 
rieke Neva. Návrat do hotela a nocľah.
5. DEŇ: raňajky, odchod autobusom na prehliad-
ku Petrodvorca, ktorý si prezrieme s miestnym 
sprievodcom. Tento palácový a parkový komplex 
mnohí nazývaju „ruským Versailles“ bol letnou rezi-
denciou Petra Veľkého. Navštívime barokový Veľký 
palác a lahôdkou bude prechádzka v unikátnom 
parku s fontánami. Nádherná je Veľká kaskáda 
pozostávajúca z 225 sôch, 64 fontán a 3 vodopádov. 
Napoludnie transfer na letisko a následne odlet do 
Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Riga, Riga – Pet-
rohrad a Petrohrad – Viedeň (s prestupom v Rige).
UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC), z toho 1 x v 3* hoteli v širšom 
centre Rigy, 2 x v 4* hoteli na brehu Onežského ja-
zera na okraji Petrozavodska a 1 x v 3* širšom centre 
Petrohradu.
STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a večere s 
nápojmi – minerálka, káva/čaj) a obed pri vodopáde 
Kivač.
OSTATNÉ: doprava podľa programu, loď z Pet-
rozavodska na ostrov Kiži a späť, vlak z Petrohradu 
do Petrozavodska a späť, prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 220 €/os., Balíček vstu-
pov 120 €/os, vstupné víza do Ruska 70 €/os. (ex-
presné vybavenie víz 105 €/os.), transfer z Bratislavy 20 
€/os.
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Moskva a Petrohrad + Riga

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 7-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9231* 9232

Dátum odletu 10.06. 16.09.

Dátum príletu 16.06. 22.09.

Počet nocí 6 6

Cena na osobu 1370 1270

1.DEŇ: dopoludnia odlet z Viedne do Rigy (hlavné 
mesto Lotyšska), transfer do centra, pešia prehliadka 
Riga Old Town (UNESCO) s miestnym sprievodcom 
(Hlavné námestie, kostol sv. Petra, Švédska brána, Rad-
ničné námestie, rižský hrad, opera) a navštívite kated-
rálu Rižský Dóm s jedným z najcennejších historic-
kých organov na svete. Návrat do hotela, večera a 
nocľah.
2.DEŇ: raňajkový balíček, transfer na letisko a odlet 
do Moskvy. Autobusová panoramatická prehliadka 
mesta, kde uvidíte Park víťazstva s pamätníkom ve-
novaným víťazstvu Červenej armády v II. svetovej 
vojne. 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 postavené Stalinom. Siedmou sestrou, 
ktorá bude priamo za vami, je Lomonosovova uni-
verzita. Samozrejme neobídete Červené námestie a 
obchodný dom GUM, pozriete si Katedrálu Kris-
ta Spasiteľa a Katedrálu Vasilija Blaženého a 
prejdete sa po prospekte Arbat. Transfer do hotela 
autobusom, ubytovanie, večera a nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka unikátne-
ho moskovského Kremľa (palácový a  chrámový 
komplex, Uspensky sobor, Blagoveščenskij sobor, Kated-
rála sv. Archanjela Michala s hrobkami cárskych rodín), 
najznámejšie delo  (Car Puška) či 200 tonový zvon 
(Car Kolokol), navštívite aj Zbrojnicu s cárskymi po-
kladmi. Návrat do hotela, večera a nocľah. 
4.DEŇ: raňajky, prehliadka svetoznámej Treť-

jakovskej galérie. Popoludní návrat do  hotela 
metrom,  pozriete si najkrajšie stanice a budete ob-
divovať ich výzdobu. Večera v hoteli, transfer auto-
busom na vlakovú stanicu a cesta nočným vlakom 
do Petrohradu.
5.DEŇ: ráno príchod do Petrohradu, raňajky v ka-
viarni, panoramatická autokarová prehliadka a ďalej 
navštívite Petropavlovskú pevnosť a katedrálu 
s hrobkami cárskej rodiny Romanovcov, Katedrálu 
sv. Izáka, Ermitáž a Zimný palác. Plavba po rie-
ke Neva bude nezabudnuteľným zážitkom a uvi-
díte nádherné pamiatky mesta z inej perspektívy. 
Transfer do hotela, večera a nocľah. 
6.DEŇ: raňajky, prehliadka bývalej rezidencie rus-
kých imperátorov v Petrodvorci, uvidíte barokový 
Veľký Palác a nádherný  park s  fontánami (cel-
kom 134). Najobdivovanejšou je Veľká kaskáda, ktorú 
tvorí 64 fontán, 3 vodopády a 225 sôch s ústredným 
súsoším Samsona zabíjajúceho leva. Ďalej navštívite 
Oranienbaum s Čínskym palácom a  parkom 
a opevnené mesto Kronštadt, ktoré sa nachádza 
na ostrove vo Fínskom zálive.  Návrat do hotela a 
večera. Výlet na známe nočné otváranie mostov a 
prechádzka po nábreží.
7.DEŇ: raňajky, prehliadka paláca a parku v Pav-
lovsku, letného sídla vladárov Carskoje selo, náv-
števa Paláca Kataríny I. s Jantárovou komna-
tou a parku. Transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Riga, Riga - 

Moskva a Petrohrad - Viedeň .
UBYTOVANIE: 5 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom v 3* hoteli, 1 noc vo vlaku (lôžko v štvorlôžko-
vom kupé 2. triedy).
STRAVOVANIE: 6 x polpenzia (raňajky a večere). 
OSTATNÉ: doprava v Lotyšsku a v Rusku klima-
tizovaným autobusom, plavba po rieke Neva, pre-
hliadky s  miestnym sprievodcom a  slovenským 
sprievodcom, program bez vstupov, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 300€. Balíček vstupov 
145 €/os., poplatok za vstupné víza do Ruskej fede-
rácie 70 €/os. (expresné vybavenie víz 105 €/os.), trans-
fer z Bratislavy na letisko Viedeň - Schwechat a späť 
20 €/os. Na vyžiadanie dvojlôžkové kupé 1. triedy v 
nočnom vlaku - príplatok cca 75 €/os.
UPOZORNENIE: Počas termínu označeného  * 
zažijete jedinečné Biele noci v Petrohrade.
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Moskva a malý z latý kruh Ruska

Termíny a ceny 4-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9251 9252

Dátum odletu 18.06. 01.10.

Dátum príletu 21.06. 04.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 750 750

1. DEŇ: odlet z Viedne do Moskvy, panoramatic-
ký okruh mestom, kde uvidíte Červené námestie, 
Kremeľ, Park víťazstva, Biely dom, Novodevičský 
konvent, vyhliadku Vrabčie hory, Lomonosovovu 
univerzitu a nádhernú Katedrálu Krista Spasiteľa. 
Prechádzka po prospekte Arbat a plavba loďou 
po rieke Moskva, počas ktorej uvidíte mesto z inej 
perspektívy a určite Vás nachne jeho celková ma-
lebná panoráma. Transfer do hotela,  ubytovanie, 
večera a nocľah. 
2. DEŇ: raňajky v hoteli, celodenná prehliadka 
mesta s miestnym sprievodcom. Prezriete si najzná-
mejší symbol Moskvy - palácový komplex Kremeľ 
s jeho typickými hradbami z červených tehál a 20 
vežami. V súčasnosti je centrom ruskej štátnosti, síd-
lom prezidenta a pamiatkou UNESCO (Chrám Zves-
tovania Panny Márie – Blagoveščenskij sobor, Katedrála 
Nanebovzatia Panny Márie – Uspensky sobor, Katedrá-
la sv. archanjela Michaela s hrobkami cárskych rodín). 
Uvidíte i najznámejšie delo Car Puška, zvon Car Ko-
lokol (200 t) a Zbrojnicu s neoceniteľnou zbierkou 
cárskych pokladov, korunovačných klenotov, zbraní 
a šperkov. Očarí Vás návšteva dominanty Červené-
ho námestia - Katedrály sv. Vasilija Blaženého 
(postavená v roku 1561 na rozkaz prvého ruského cára 
Ivana Hrozného). Dnes je v katedrále múzeum,  jedi-
nečné nástenné maľby a pôsobivá zbierka starých 
ruských ikon. Prechádzkou po Červenom námestí 
a prehliadkou niekoľkých staníc metra známych 
svojou unikátnou výzdobou zakončíme dnešný 
program. Návrat do hotela, večera a nocľah.

3. DEŇ: raňajky, odchod autobusom na dvojdňo-
vú prehliadku pamätihodností Zlatého kruhu Ruska. 
Zahájime ju v jednom z najstarších miest – Vladimir, 
ktoré je miestom 3 pamiatok UNESCO. Uvidíte Zlatú 
bránu a navštívite Katedrálu sv. Dimitrija s nád-
herne zdobeným exteriérom. Vrcholom progra-
mu bude prehliadka Katedrály Nanebovzatia 
Panny Márie (Uspensky sobor), ktorá je svätyňou 
pravoslávnej cirkvi a unikátnou pamiatkou kde sa 
zachovali fresky slávneho ruského ikonopisca An-
dreja Rubľova. V neďalekej dedinke Bogolyubovo sa 
prejdeme okolo komplexu budov z roku 1158 vráta-
ne sídla vojvodu a majestátneho kláštora Bogoly-
ubsky. Napokon uvidíte i skvostný Chrám na Nerli 
(UNESCO), pravdepodobne jeden z najkrajších v 
Rusku s dokonalým tvarom a vonkajšou dekoráciou. 
Popoludní transfer autobusom do Suzdalu, ktorý je 
považovaný za najkrajšie miesto na ruskom „Zlatom 
kruhu“. Absolvujete panoramatickú prehliadku a 
budete obdivovať pamiatku UNESCO - suzdaľský 
Kremeľ s jeho skvostnými pamätihodnosťami 
(Chrám Premenenia Pána, Katedrála Narodenia Panny 
Márie, atď.). Transfer do hotela, večera a nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, presun autobusom do historické-
ho centra ruského pravoslávia - Sergiev Posad. Po 
krátkej panoramatickej prehliadke navštívite najuc-
tievanejší Kláštor Svätej Trojice (Sergieva Lavra 
- UNESCO), ktorý bol svedkom mnohých dôležitých 
historických udalostí, od krstu Ivana Hrozného až po 
rôzne vojny. Popoludní transfer autobusom na letis-
ko do Moskvy a následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Moskva a späť.
UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC), z toho 2 x v 3* hoteli v širšom 
centre Moskvy a 1 x v 3* hoteli v Suzdale a okolí.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ: doprava autobusom počas celého 
programu, plavba po rieke Moskva, prehliadky s 
miestnym  sprievodcom, služby slovenského sprie-
vodcu CK, program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 120 €, Balíček vstupov 
80 €/os., vstupné víza do Ruskej federácie 70 €/os.(-
expresné vybavenie 105 €/os.), transfer z Bratislavy na 
letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
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Mýtický Peloponéz

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9361 9362

Dátum odletu 07.05. 06.10.

Dátum príletu 14.05. 13.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 830 830

1. DEŇ: odlet z Viedne do Atén (priamy let), transfer 
do oblasti Marathonas a prehliadka miesta bitky 
Grékov proti Peržanom v roku 490 pr. Kr. Následne 
navštívite mesto Téby - symbol boja za slobodu 
mestských štátov proti nadvláde Alexandra Mace-
dónskeho. Ubytovanie v hoteli v okolí mesta Delfy, 
večera a nocľah. 
2. DEŇ: raňajky, prehliadka archeologickej lo-
kality Delfy (UNESCO), miesta panhelénskej svä-
tyne s najvýznamnejšou veštiarňou v starovekom 
Grécku a miesto konania Pýthijských hier (umelecká 
obdoba športových hier v Olympii). Prechod na polo-
strov Peloponéz cez skvostný mostný komplex An-
tirio – Rio so zastávkou v prístavnom meste Patras. 
Ubytovanie v okolí bývalého náboženského, kultúr-
neho a športového centra antiky - Olympie, večera 
a nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, prehliadka archeologickej loka-
lity v Olympii (UNESCO) - miesto konania prvých 
olympijských hier a múzeum. Popoludní prejdete 
do Pylosu na prehliadku Nestorovho paláca, 
ktorý je najzachovalejším palácom z mykénskeho 
obdobia na Peloponéze a je opísaný v Homéro-
vých eposoch Ilias a Odyssea. Výhľad na nádherné 
pobrežie Costa Navarino. Transfer na ubytovanie v 
okolí najdôležitejšieho mesta oblasti - Kalamata, ve-
čera , nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, dopoludnia navštívite archeo-
logický areál s mnohými nádherne zachovanými 
stavbami veľkého klasického mestského štátu Mes-
sene (UNESCO). Popoludní nasleduje krátka pre-

hliadka Kalamaty známej produkciou najkvalitnej-
ších olív a olivového oleja. Cesta na juhovýchod cez 
malebné letoviská Kardamyli a Stoupa do oblasti Li-
meni/Areopoli, ubytovanie v hoteli, večera a nocľah.
5. DEŇ: raňajky, návšteva nádhernej prímorskej 
jaskyne Diros vrátane plavby člnom po pod-
zemnej riečke vlievajúcej sa do mora. Popoludní 
cesta cez Gythion do mesta Monemvasia (prezý-
vaného „grécky Gibraltar“), kde vás očarí historické 
centrum a jediný nepretržite obývaný hrad v Euró-
pe, postavený na skalnom masíve v mori, prístupný 
jediným mostom z pevniny. Následne transfer na 
ubytovanie v oblasti Mystras/Sparta, večera a noc-
ľah. 
6. DEŇ: raňajky, prehliadka archeologickej loka-
lity Mystras (UNESCO), ktorá je nádhernou ukážkou 
opevneného byzantského mesta z 13.st. Pokračova-
nie cesty do neďalekej Sparty (bývalý prominentný 
mestský štát antického Grécka známy svojim vojen-
ským „sparťanským“ štýlom života a výcviku), kde si 
prezriete zvyšky historického náleziska a hrob 
spartského kráľa Leonidasa. Popoludní budete po-
kračovať do prvého hlavného mesta moderného 
Grécka, Nafplia, ubytovanie v oblasti Nafplio/Tollo, 
večera a nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, dopoludnia navštívite unikátny 
amfiteáter v Epidaure (UNESCO) a svetoznáme 
Mykény (UNESCO) ako centrum gréckej civilizácie v 
rokoch 1600 – 1100 pr. Kr. Popoludní budete nasle-
dovať apoštola sv. Pavla do antického Korintu a cez 
Korintský prieplav sa dostanete do hlavného mesta 

- Atény. Ubytovanie, večera, večerná prechádzka po 
historickej štvrti Plaka a nocľah v hoteli. 
8. DEŇ: raňajky, panoramatická prehliadka Atén, 
transfer na letisko a odlet do Viedne (priamy let). 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Atény a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch po trase zájazdu.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky, večere o 
3 chodoch v hoteloch alebo tavernách vrátane vody a 
miestneho vína v karafe).
OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autobusom 
podľa programu, diaľničné poplatky, poplatok za 
prejazd mostom Antirio – Rio, služby slovensky 
alebo česky hovoriaceho miestneho sprievodcu, 
program podľa popisu bez vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné popl. 165 €/os., City tax v Grécku 2 €/
os. a noc
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 140 €. Balíček vstupov 
100 €/os., transfer z Bratislavy do Viedne a späť 20 
€/os.
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Sedem divov Is landu

Termíny a ceny 7/6-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9281 9282 9283 9284 9285 9286 9287 9288 9289*

Dátum odletu 13.06. 20.06. 27.06. 20.07. 25.07. 08.08. 25.08. 10.09. 17.09.

Dátum príletu 19.06. 26.06. 03.07. 26.07. 31.07. 14.08. 30.08. 15.09. 22.09.

Počet nocí 5 5 5 5 5 5 4 4 4

Cena na osobu 1170 1500 1170 1430 1170 1170 1100 1300 1300

Ubytovanie chatky hotel chatky hotel chatky chatky chatky hotel hotel

Stravovanie v cene raňajky polpenzia raňajky polpenzia raňajky raňajky raňajky polpenzia polpenzia

1.DEŇ: vo večerných hodinách odlet z Prahy (od-
let z Košíc možný za príplatok v termínoch okrem 25.8., 
v termíne 17.9. odlet z Viedne za príplatok). Prílet do 
Keflaviku v nočných hodinách. Transfer na ubytova-
nie a nocľah. 
2.DEŇ: raňajky, dnes nás čaká vrchol islandského 
putovania - tzv. „zlatý trojuholník“. Navštívime sídlo 
biskupstva v osade Skálholt, ďalej oblasť Geysiru s 
aktívnym gejzírom Strokkur ( ktorý vyvrhuje každých 
5 minút horúcu vodu do výšky 20 m). Uvidíme impo-
zantný vodopád Gullfoss na rieke Hvítá, kde voda 
padá v dvoch stupňoch až do hĺbky 32 m a zastaví-
me sa v národnom parku Þingvellir (UNESCO), kde sa 
rozostupuje európska a americká litosférická doska. 
V 10. stor. tu založili najstarší parlament sveta Alþing. 
Okolo geotermálnej elektrárne Nesjavellir návrat na 
ubytovanie.
3.DEŇ: raňajky, výlet na vulkanické Vestmannské 
ostrovy (ležia 12 km od Islandu a sú centrom rybolovu 
a hniezdiskom vtákov) Tu môžeme vystúpiť na aktív-
nu sopku Eldfell (naposledy explodovala v roku 1973). 
Návrat na ubytovanie, nocľah. Zájazdy od 25.8., 10.9. 
a 17.9. nemajú tento deň v programe, sú o 1 deň 
kratšie. 
4.DEŇ: raňajky, vydáte sa do atraktívnej geoter-
málnej oblasti Landmannalaugar - rozprávkovo fa-
rebná oblasť uprostred divokých hôr je kvôli sviežej 
farebnosti prezývaná „dúhové hory“. Zo strediska 
v srdci oblasti na okraji lávového poľa sa ponúka 
pestrá paleta peších výletov rôznej náročnosti. Uni-
kátom je možnosť kúpeľa a dobitie energie v prírod-

nej lagúne s termálnou vodou na sútoku horúcej a 
chladnejšej riečky. V prípade nezjazdnosti ciest ale-
bo zlého počasia navštívime namiesto Landman-
nalaugaru podobne farebnú geotermálnu oblasť 
pri Hveragerði vrátane možnosti kúpania v teplej 
riečke. Návrat na ubytovanie, nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, cestou po južnom pobreží uvidí-
te zasnežený vrchol sopky Hekla,  a pri vychádzke 
pozdĺž kaskády vodopádov až ku 60-metrovému 
vodopádu Skógafoss. Na najjužnejšom myse Dyr-
hólaey uvidíte skalnú bránu a pri mestečku Vík vstú-
pite na čiernu sopečnú pláž s čadičovou jaskyňou. 
Cestou späť sa zastavíme pri splaze ľadovca Sólhei-
majökull a pod sopkou Eyjafjallajökull sa prejdete k 
vodopádu Seljalandsfoss. V tiesňave uvidíte vodo-
pád Gljúfrafoss.
6.DEŇ: raňajky, dopoludnia sa môžete zúčastniť 
plavby za pozorovaním veľrýb, navštíviť expozície 
vulkanológie, architektonický skvost Islandu – kul-
túrny dom Harþa. Popoludní krátka prehliadka hlav-
ného mesta Islandu – Reykjavik, kde uvidíte radnicu 
„pri rybníku“, parlament, moderný kostol Hallgrím-
skirkja a vodojem Perlan. Večer kúpanie v  termál-
nych kúpeľoch Modrá lagúna (vstup nutné objednať 
pri prihlásení na zájazd), pres ostatných doporučí 
sprievodca iný program podľa počtu záujemcov. 
Transfer na letisko, okolo polnoci plánovaný odlet 
do Prahy, za príplatok do Košíc, alebo v termíne * do 
Viedne.
7.DEŇ: v ranných hodinách prílet podľa termínov 
do Prahy, do Košíc, alebo v termíne * do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Praha - Keflavik a späť, 
(odlet z Košíc za príplatok, v termíne 17.9. odlet z Viedne 
za príplatok).
UBYTOVANIE: 5 x (4 x v termínoch 25.8., 10.9. a 
17.9.) v izbách s vlastným príslušenstvom v chatkách, 
v penzióne alebo v hoteli (podľa termínu). 
STRAVOVANIE: 5 x raňajky (4 x v termínoch 25.8.a 
10.9. a 17.9.), večere o dvoch chodoch: 4 x v termí-
noch od 20.6. a 20.7. a 3 x v termínoch od 10.9.a 17.9.
OSTATNÉ: doprava autobusom alebo mik-
robusom na Islande podľa programu, trajekt na 
Vestmannské ostrovy a späť (okrem termínov 25.8., 
10.9. a 17.9.), služby sprievodcu CK (slovensky/česky), 
DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: vstupné cca 12000 ISK/os. (asi 100 €) 
vrátane „veľrybieho safari“, Modrá lagúna 75 €/os. 
(vrátane uteráku a 1 nápoja), 4 x večera o 2 chodoch 
150 €/os (v termíne 25.8.: 3 x večera 115 €/os). V termíne 
17.9. transfer z Bratislavy do Viedne a späť 20€/os.
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Klenoty Nórska a Is landu

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 9-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9491 9492 9493 9494

Dátum odletu 04.06. 10.07. 13.08. 20.08.

Dátum príletu 12.06. 18.07. 21.08. 28.08.

Počet nocí 7 7 7 7

Cena na osobu 1480 1480 1520 1560

1. DEŇ: v podvečer odlet z Prahy do nórskej met-
ropoly Oslo. Transfer na ubytovanie, nocľah.
2. DEŇ: raňajky, prehliadka Osla začne na polo-
strove múzeí Bygdøy kde našla svoj trvalý domov 
polárna loď Fram. Môžete si pozrieť aj plť Kon Tiki a 
papyrusovú loď Ra II výskumníka Thora Heyerdahla. 
Prejdeme sa po pešej zóne Karl Johans Gate a bu-
deme obdivovať skvostnú modernú budovu Opery 
na brehu Oslofjordu. Navštívime športový areál Hol-
menkollen s nádhernou vyhliadkou na Oslo. V pod-
večer transfer údolím Hallingdalen na ubytovanie, 
večera a nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, dopoludnia prechádzka v nená-
ročnom teréne najväčšej európskej náhornej ploši-
ny Hardangervidda. Cestou k fjordom sa zastavíme 
pri vyhliadke na vysoké vodopády Vøringfosses. 
Odvezieme sa k ramenu fjordu Hardangerfjorden 
nad ktorým prejdeme po viac než kilometrovom 
závesnom moste Hardangerbrua. V podvečer sa 
ubytujeme v hoteli priamo na brehu fjordu, večera, 
nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, dnes pôjdeme kráľovstvom fjor-
dov, hôr a vodopádov, navštívime farmu s chovom 
lososov priamo na vode fjordu. Krátka prechádzka 
nás zavedie za vodnú clonu vodopádu Steindalsfos-
sen. Popoludní prehliadka Bergenu - druhého naj-
väčšieho nórskeho mesta (centrum s rybím trhom a 
uličkami s farebnými hanzovnými domami na nábreží 
Bryggen - UNESCO). Na vyhliadku Fløyen je možné 
vyjsť peši, alebo sa odviezť pozemnou lanovkou. 
Ubytovanie, večera a nocľah.

5. DEŇ: skoré raňajky, odchod na letisko a odlet na 
Island. Prehliadka hlavného mesta Reykjavik (radni-
ca, parlament a moderný kostol Hallgrímskirkja, vodo-
jem Perlan). Ubytovanie v dvojlôžkových chatkách, 
alebo v penzióne v meste Selfoss, večera a nocľah.
6. DEŇ: raňajky, cestou po južnom pobreží možno 
uvidíme sopku Hekla a pod svetoznámou sopkou 
Eyjafjallajökull sa prejdeme pri vodopáde Selja-
landsfoss, kde sa dá vstúpiť za jeho vodnú stenu. V 
tiesňave uvidíme vodopád Gljúfrafoss a do tretice 
urobíme krátku vychádzku pozdĺž kaskády vodopá-
dov na rieke Skóga neďaleko šesťdesiatmetrového 
vodopádu Skógafoss. Na najjužnejšom myse Islan-
du Dyrhólaey budeme  obdivovať skalnú bránu, pri 
mestečku Vík navštívime čiernu sopečnú pláž a za-
stavíme sa pri splaze ľadovca Sólheimajökull. Návrat 
na ubytovanie, večera a nocľah.
7. DEŇ: raňajky, dnes nás čaká tzv. zlatý trojuholník. 
Navštívime biskupstvo v osade Skálholt. Ďalej pôj-
deme do oblasti Geysir s aktívnym gejzírom Strok-
kur. Uvidíme vodopád Gullfoss na rieke Hvítá. Po-
poludní sa zastavíme v národnom parku Þingvellir 
(UNESCO). V tejto oblasti sa rozostupuje európska a 
americká litosférická doska a tu bol v 10. st. založený 
najstarší parlament sveta – Alþing. Návrat na ubyto-
vanie, večera a nocľah.
8. DEŇ: raňajky, dopoludnia vychádzka na so-
pečný polostrove Reykjanes, uvidíme geotermál-
ne pole Krísuvík, útesy pri majáku Reykjanesvíti a 
horúce pramene Gunnuhver. Na záver sa môžeme 
vykúpať v svetoznámych termálnych kúpeľoch 

Modrá lagúna (vstup je nutné objednať už pri prihláse-
ní na zájazd), pre ostatných doporučí sprievodca iný 
program podľa počtu záujemcov. Po polnoci odlet 
priamym letom do Prahy. 
9. DEŇ: ráno prílet do Prahy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Praha – Oslo (*Bergen), 
Bergen (*Oslo) – Keflavik – Praha.
UBYTOVANIE: 7 x v dvojlôžkových izbách s 
vlastným príslušenstvom  (sprcha a WC), z toho 4 x  
v turistických hoteloch v Nórsku a 3 x na Islande v 
chatkách (jún a júl) a penzióne (august).
STRAVOVANIE: 7 x raňajky a 6 x večere (jeden až 
dva chody bez nápojov). 
OSTATNÉ: doprava autobusom podľa programu, 
miestne trajekty, služby česky alebo slovensky ho-
voriaceho sprievodcu CK, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os. 
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 420 €, vstup do Modrej 
lagúny 75 € /os. (vrátane uteráku a 1 nápoja), vstupné 
v Nórsku minimálne, na Islande cca 3000 ISK/os. (cca 
25 €/os.).
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Najkrajš ie  miesta a  f jordy Nórska  

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9481 9482

Dátum odletu 30.06. 26.08.

Dátum príletu 05.07. 31.08.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 1050 999

1. DEŇ: dopoludnia odlet z Viedne priamym le-
tom do Osla (hlavné mesto Nórska). V centre mesta 
budeme obdivovať svetoznámu radnicu a skutočný 
skvost  modernej architektúry - belostnú budovu 
Opery na brehu Oslofjordu. Prejdeme sa v parku 
Frogner, kde je umiestnených 212 sôch Gustava Vi-
gelanda. Z legendárneho športoviska Hollmenkol-
len s novým skokanským mostíkom nakoniec pek-
ne uvidíme celé mesto a vody Oslofjordu.  Odchod 
na ubytovanie a nocľah. 
2. DEŇ: raňajky, dopoludnia prehliadka Osla. Na 
polostrove múzeí Bygdøy našla svoj trvalý domov 
polárna loď Fram, na ktorej se plavili polárni doby-
vatelia Nansen, Amundsen a Sverdrup k severnému 
a južnému pólu. Môžete si prezrieť aj plť Kon Tiki a 
papyrusovú loď Ra II. cestovateľa a bádateľa Thora 
Heyerdahla. Na poludnie sa vydáme dlhým údolím 
Hallingsdalen na západ. Po prejazde okrajom naj-
väčšej európskej náhornej plošiny Hardangervidda 
sa zastavíme pri vodopádoch Voringfossen. Zíde-
me ku malebnému fjordu Hardangerfjorden, nad 
ktorým prejdeme po viac než kilometrovom mos-
te Hardangenbrua. Ubytovanie v  hoteli priamo na 
brehu fjordu, večera, nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, dnes sa vydáme pozdĺž brehov 
Hardangerfjordu cestou s malebnými, priam až 
pohľadnicovými scenériami. Krátko sa prejdeme 
pri vodopáde Steindalfossen, za ktorého vodnú ste-
nu vedie turistický chodník. Cieľom cesty je druhé 
najväčšie mesto Nórska - Bergen. Uskutočníme pre-
hliadku centra, ktorého neopakovateľnú atmosféru 
tvorí rybí trh, hanzovné domy na nábreží Bryggen 

(UNESCO) a stará štvrť drevených domov Gamle 
Bergen. Vydáme sa tiež na vyhliadku Fløyen, kam je 
možné (podobne ako na  Petřín) vyjsť peši alebo sa 
vyviezť pozemnou lanovkou. Odchod na ubytova-
nie mimo Bergen, večera, nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, trajektom preplávame cez druhý 
najdlhší fjord sveta Sognefjorden. Pokračovať bu-
deme malebnými scenériami nórskej prírody, po-
zdĺž fjordov, údoliami i cez hory. Cestou urobíme 
zastávku, pri ktorej budeme obdivovať jeden zo 
splazov najväčšieho ľadovca európskej pevniny 
Jostedalsbreen. V podvečer vyplávame na fjord 
Geirangerfjord (UNESCO) a okrem iného uvidíme 
vodopády Sedem sestier. Ubytovanie v hoteli, ve-
čera a nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, dnes ešte využijeme trajekt cez 
fjord a potom sa vydáme údolím plným jahodo-
vých a malinových plantáží a vystúpame na vrchol 
Trolej cesty. Tu sa prejdeme po moderných vyhliad-
kach na údolie Isterdalen a okolité hory Biskup, Kráľ 
a Kráľovná. Úchvatné zážitky nás potom čakajú pri 
klesaní 11 zákrutami po preslávenej ceste Trollstigen 
(Trolí rebrík). z nadmorskej výšky 900 m takmer na 
nulu. Od najvyššej kolmej steny Európy – Trollveg-
gen (Trolia stena) sa vydáme pozdĺž mnohých perejí 
a vodopádov divokej rieky Rauma, vinúcej sa hlbo-
kým údolím Romsdalen do mesta Dombas. Večer 
prídeme do olympijského mesta Lillehammer, a 
ešte neskoro večer budeme pokračovať na ubyto-
vanie, nocľah v hoteli. Večera bude zabezpečená 
buď popoludní, alebo večer. 

6. DEŇ: raňajky, v závislosti od letových časov in-
dividuálne voľno. Transfer na letisko v Oslo odkiaľ 
popoludní odletíme na priamom lete do Viedne. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Oslo a späť (pria-
me lety)
UBYTOVANIE: 5 x  v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v turistických hoteloch po trase 
zájazdu. 
STRAVOVANIE: 5 x raňajky a 4 x večere (jeden až 
dva chody bez nápojov). 
OSTATNÉ: doprava autobusom alebo mikrobu-
som podľa programu, vnútroštátne trajekty, vstup-
né do múzea Fram, vyhliadková plavba po  fjorde 
Geirangerfjord, služby slovenského alebo českého 
sprievodcu, program podľa popisu bez vstupov, 
DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: za  1/1 izbu 240 €, vstupy cca 500 
NOK/os. (asi 60 €/os.), transfer z Bratislavy na letisko 
Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
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Portugalsko

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9391 9392

Dátum odletu 01.07. 14.10.

Dátum príletu 06.07. 19.10.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 850 850

1. DEŇ: odlet z Viedne do Lisabonu (s prestupom), 
prehliadka hlavného mesta začne v Zona de Be-
lém, uvidíte Mosteiro dos Jerónimos (UNESCO -19. 
stor.), kde sú pochovaní králi, princovia, spisovatelia 
a aj známy moreplavec Vasco da Gama. Navštívime 
vežu Torre de Belém (UNESCO) - súčasť obranného 
opevnenia mesta Lisabon. Novším monumentom 
je Padrão dos Descobrimentos, venovaný portu-
galským objaviteľom na čele s Henrichom More-
plavcom. Nevynecháte ani lietadlo, ktoré prvýkrát 
preletelo Atlantický oceán z Lisabonu do Rio de 
Janeiro. Následne sa necháte unášať krásou vnútor-
nej výzdoby Kostola Sv. Hieronyma. Transfer do 
hotela, večera a nocľah.
2. DEŇ: raňajky, presun do mestečka Sintra 
(UNESCO) s jeho prekrásnym palácom Palácio da 
Pena (UNESCO) - v súčasnosti využívaný vládou na 
oficiálne štátne záležitosti. Pokračovať budete do 
stredovekého mestečka Óbidos známeho vďaka 
opevnenému hradu a tradičnému višňovému likéru 
Ginjinha. V prímorskom Nazaré nás očarí nádher-
ný výhľad z útesov na Atlantik. Prehliadka gotického 
kláštora Batalha (UNESCO) zo 14. st. a následne 
transfer do pútnického mesta Fatima, známeho 
zjavením Panny Márie. Individuálne voľno, možnosť 
účasti na večernom náboženskom programe. Uby-
tovanie v hoteli, večera a nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, na úvod prehliadka areálu Sanktu-
ária vo Fatime a oboch bazilík, presun do mesta Co-
imbra, kde sa spája študentský život so starovekou 
dobou. Navštívime svetoznámu Univerzitu Coim-

bra – a v prípade možnosti aj knižnicu Biblioteca Jo-
anina, kde je 250.000 vzácnych exemplárov. Mesto 
robia zaujímavým i dve  katedrály - Sé Velha (12.stor.) 
a Sé Nova. Deň ukončíme v meste Aveiro (Portugal-
ské Benátky) plavbou po kanáloch a ochutnáv-
kou tradičného pečiva Ovos Moles. Ubytovanie v 
hoteli, večera a nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, celodenný výlet na sever do ko-
lísky štátnosti - mesta Guimarães (tu bola podpísa-
ná nezávislosť Portugalska), pozrieme si historické 
centrum (UNESCO) a krásny hrad v Guimarães. 
Presun do majestátneho mesta Braga s nádher-
nou Katedrálou a Chrámom Bom Jesus do Monte. 
Ubytovanie v hoteli v okolí Porta, večera a nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, deň je venovaný druhému najväč-
šiemu portugalskému mestu - Porto. Počas panora-
matickej prehliadky centra mesta (UNESCO) uvidíte 
mestskú radnicu, železničnú stanicu São Bento 
(známa modrými kachličkami s historickými udalosťa-
mi mesta). Katedrála Sé do Porto (12.stor.), nádherná 
zvonica Torre dos Clérigos, barokový Kostol Sv. 
Františka - jeho celé vnútro je zdobené pravým 
zlatom. Zážitkom bude plavba loďou medzi 6 
mostami po rieke Douro, ktorú zavŕšite návštevou 
portskej pivnice. Tu sa dozviete o histórii a výro-
be vína a na záver bude pripravená ochutnávka 
dvoch druhov portského vína. Návrat do hotela, 
večera a nocľah.
6. DEŇ: raňajky, v závislosti od letových časov in-
dividuálne voľno. Transfer na letisko a odlet z Porta.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Lisabon a Porto 
- Viedeň.
UBYTOVANIE: 5 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 5 x polpenzia (raňajky a večere 
bez nápojov).
OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autobusom 
podľa programu, plavba po rieke Douro, vstup do 
portskej pivnice s ochutnávkou dvoch druhov vína, 
ochutnávky Ginjinha a Ovos Moles, vstup do univer-
zity v Coimbre (vstup do knižnice len v prípade kladnej 
odpovede zo strany univerzity), prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovenského sprievodcu CK, 
program podľa popisu bez ďalších vstupov, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os, City tax v Portugal-
sku 3 €/os./noc.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 190 €, Balíček vstupov 
80 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 
20 €/os.
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Í rsko -  zelený ostrov

Termíny a ceny 6-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9371 9372

Dátum odletu 02.06. 01.09.

Dátum príletu 07.06. 06.09.

Počet nocí 5 5

Cena na osobu 950 950

1. DEŇ: odlet z Viedne do hlavného mesta Írskej 
republiky - Dublin, ležiaceho pri ústí rieky Liffey 
do Írskeho mora. Transfer autobusom smerom na 
západ ostrova do okolia mesta Athlone v centrál-
nej časti Írska. Ubytovanie v hoteli a nocľah.
2. DEŇ: raňajky, tento deň strávime v oblasti 
Connemara s úžasne rozľahlou a divokou krajinou, 
ktorej dominujú dva horské hrebene národného 
parku. Navštívime opátstvo Kyllemore Abbey, 
romantickú stavbu na brehu jazera, s krásnymi 
záhradami  obohnanú hradbami. Na programe 
je i prechádzka v národnom parku Connemara. 
Odchod autobusom do mesta Galway, ktoré je 
považované za centrum kultúry a zábavy západ-
ného pobrežia Írska. Krátka prehliadka mesta, od-
chod na ubytovanie, večera a nocľah.
3. DEŇ: raňajky, dnes sa na úvod presunieme 
oblasťou Burren, rozľahlou mesačnou krajinou, 
ktorá je tvorená zvrásneným vápencovým po-
vrchom a je domovom viac než 2000 vzácnych 
rastlín a kvetov. Čaká nás jedno z najznámejších 
miest Írska, a to ikonické a úchvatné útesy Cliffs 
of Moher. Útesy sa týčia až do výšky 200 m a na 
dĺžke asi 8 km poskytujú nádherné výhľady na At-
lantický oceán a členité západné pobrežie ostro-
va. Neskôr sa zastavíme v typickej írskej rybárskej 
dedinke a neďaleko Limericku navštívime Bunrat-
ty Castle (15. st.) s malým skanzenom. Transfer na 
ubytovanie, večera a nocľah.
4. DEŇ: raňajky, dopoludnia sa zastavíme v ma-
lebnom rybárskom mestečku Dingle a uskutoč-

níme okružnú jazdu „Ring of Dingle“ po pobreží 
rovnomenného polostrova s krásnymi výhľadmi 
na more, úžasnými scenériami, strmými pastvi-
nami a divokými útesmi. Počas dňa navštívime 
najlepšie zachovaný ranokresťanský chrám v 
Írsku Gallarus Oratory, starý viac než 1000 rokov 
a tvarom pripomínajúci obrátenú loď. Následne 
sa zastavíme na nádhernej piesočnatej pláži Inch, 
ktorá lemuje pobrežie na okraji prírodného prí-
stavu Castlemaine. Tu uskutočníme nenáročnú 
prechádzku po okolí. Transfer na ubytovanie, ve-
čera, nocľah.
5. DEŇ: raňajky, na úvod sa prejdeme krásnym 
parkom a záhradami opátstva Mucross House na 
brehu jazera Lough Leane, kde môžeme dôjsť až 
k malému vodopádu Torc Waterfall. Budeme mať 
možnosť pozrieť si zaujímavý skanzen Mucross 
Farm. Vrcholom dňa bude návšetva najzacho-
valejšieho románskeho chrámu Rock of Cashel 
v grófstve Tipperary. Tento chrám bol koruno-
vačným miestom írskych kráľov v 10. st. Miesto 
je pamätné aj tým, že ho už v roku 450 navštívil 
sv. Patrick – patrón Írska. Odchod na ubytovanie, 
večera a nocľah.
6. DEŇ: raňajky, deň začneme prehliadkou írskej 
metropoly Dublin. Navštívime národnú katedrálu 
írskej cirkvi – St. Patrick´s Cathedral, ktorá bola v 
aktuálnom tvare a veľkosti dokončená v rokoch 
1220 – 1259. Je najväčším chrámom, a vďaka 
veži o výške 43 m je aj najvyšším kostolom celé-
ho Írska. Uvidíme tiež ďalšie známe miesta, írsku 
univerzitu Trinity College (s jej slávnou knižnicou), 

nábrežie rieky Liffey, O´Connell Street a ďalšie. Za-
ujímavou bude i prechádzka po malebnej štvrti 
Temple Bar, ktorá je novým kultúrnym centrom 
mesta, ale i centrom nočného života. Individuál-
ne voľno, následne transfer na letisko a popolud-
ní odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Dublin a späť.
UBYTOVANIE: 5 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 5 x raňajky a 4 x večere (bez 
nápojov).
OSTATNÉ: doprava autobusom po Írsku podľa 
programu bez vstupov, služby slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY:  letiskové, bezpeč-
nostné a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 210 €, vstupné cca 60 
€/os. transfer z Bratislavy na letisko Viedeň a späť 
20 €/os.
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Uzbekistan

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9441 9442

Dátum odletu 15.05. 09.10.

Dátum príletu 22.05. 16.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 1290 1290

1. DEŇ: odlet z Viedne (s prestupom) do uzbeckej 
metropoly Taškent s históriou už takmer 2000 rokov. 
2. DEŇ: prílet v nočných hodinách, transfer do ho-
tela, ubytovanie, oddych a neskoré raňajky. Prehliad-
ka Taškentu - snúbi sa tu čaro orientu so súčasnos-
ťou - komplex na námestí Khast Imam s madrasou 
Barak Khan s múzeom islamskej literatúry a najstar-
ším Koránom na svete, Piatková mešita Tellya She-
ikh a madrasa Muyi Mubarak (kde je podľa legendy 
uložená časť vlasov proroka Mohameda), mauzóleum 
Kaffal Shashi (jeden z prvých imámov a učiteľ islamu), 
bazár Chorsu. Presun metrom do novej časti mesta, 
kde uvidíte novú mešitu Minor z r. 2014 (kapacitou 
2400 osôb najväčšia v Strednej Ázii). Prejdete sa po 
Námestí nezávislosti a Amir Timur, uvidíte pamätník 
zemetrasenia z roku 1967. Večera v reštaurácii, návrat 
do hotela, nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, transfer z hotela na letisko, od-
let do mesta Urgench. Cesta do Khivy, v minulosti 
rozdelenej na 3 časti (citadela Kunya Ark, predmestie 
Dishan Kala a vnútorné mesto Ichan Kala). Pešia pre-
hliadka komplexu pamiatok, mešít, minaretov, mad-
ras a palácov. Ichan Kala je múzeum pod otvoreným 
nebom, kde aj dnes žije 300 rodín. Je tu viac než 
60 monumentov - najznámejšie sú madrasa Kelte 
Minar a Muhammad Amin Khan, mešita Juma (s 
unikátnou akustikou s 212 stĺpmi), palác Tash Khauli 
(bývalý hárem), mauzóleum Pakhlavan Makhmud, 
mešita a minaret Islam Khodja s nádherným výhľa-
dom. Návrat do hotela, večera, nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, cesta autobusom alebo vlakom 

po trase Veľkej hodvábnej cesty, ktorá spájala Khivu 
a Bucharu cez púšť Kyzyl Kum.  V prípade autobusu 
zastávka na brehu rieky Amu Darya, (oddeľuje Kyzyl 
Kum od púšte Kara Kum v Turkmenistane). Obed vo 
forme pikniku po trase, alebo po príchode vlaku do 
Buchary. Príchod do Buchary, ubytovanie, večera a 
nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, prehliadka Buchary - plnej histo-
rických skvostov. Najpôvabnejším je komplex Poi 
Kalyan s mešitou Kalyan, unikátny rezervoár vody 
Lyabi Khauz, madrasa Kukeldash, mauzóleum Isma-
ila Samaního, starý bazár Tok-i-Zargaron, madrasa 
Chor Minor so 4 minaretmi a pevnosť Ark. Večera v 
tradičnej miestnej rodine. Návrat do hotela, nocľah. 
6. DEŇ: raňajky, cesta autobusom do mesta Sha-
khrisabz - rodisko dobyvateľa Timura - palác Ak Sa-
ray, Dorut Tillavat komplex a mešita Kok Gumbaz. 
Ďalej cesta do Samarkandu. Večera v reštaurácii, 
ubytovanie, nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, prehliadka Samarkandu - „raja 
Orientu“. Prechádzka po námestí Registan - je vraj 
najkrajším 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 mauzóleum Timu-
rovych synov a vnukov – Gur Emir a mešitu Bibi 
Khanuma, nekropolis kráľov a vládcov Shakhi Zinda 
s pomyselným hrobom Kusam ibn Abbása (bratran-
ca proroka Mohameda). Je málo miest na svete, kde 
sa spolu modlia židia, moslimovia a kresťania a jed-
ným z nich je hrob starozákonného proroka Daniela 

v Samarkande. Večera v reštaurácii, návrat do hotela, 
nocľah.
8. DEŇ: skoré ľahké raňajky (alebo raňajkový balí-
ček), transfer na letisko a odlet do Viedne (s prestu-
pom).

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Taškent, Taškent 
- Urgench a Samarkand - Viedeň.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch. 
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (7 x raňajky, 6 x ve-
čere a 1 x obed formou pikniku).
OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, 
všetky vstupy podľa programu, prehliadky s 
miestnym sprievodcom, služby slovenského sprie-
vodcu CK, DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os, obslužné 40 €/os. 
(platí sa v Uzbekistane).
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 180 €, transfer Bratislava - 
letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os. 
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Libanon - ŠVAJČIARSKO BLÍZKEHO VÝCHODU

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9271 9272

Dátum odletu 31.05. 11.10.

Dátum príletu 07.06. 18.10.

Počet nocí 6 6

Cena na osobu 1190 1190

1. A 2. DEŇ: popoludní odlet z Viedne do Bejrútu 
(s prestupom), po polnoci prílet do hlavného mesta 
Libanonu, transfer do hotela, nocľah. Po neskorých 
raňajkách  prehliadka centra Bejrútu: námestie Nej-
me, kde leží budova parlamentu i ikonická hodino-
vá veža z r. 1930. Malebný je pohľad na dve skalné 
formácie v mori nazývané „holubie skaly“. Uvidíte 
Libanonské národné múzeum, novopostavenú 
mešitu Mohamad Al-Amin aj Katedrálu sv. Juraja 
(1894), ktorej stavba je inšpirovaná rímskou Bazilikou 
Santa Maria Maggiore.  Prechádzka po promenáde 
pri zálive Zaytouna, kde je vybudovaná moderná 
obchodno – prístavná a oddychová zóna. Návrat 
do hotela, večera a nocľah.
3. DEŇ: raňajky, prehliadka nádhernej krasovej 
jaskyne Jeita (dĺžka 2,2 km), ktorá bola finalistom pri 
voľbe 7 prírodných divov sveta. Z mesta Jounieh 
sa vyvezieme za 9 minút lanovkou do dedinky Ha-
rissa k soche Panny Márie – patrónky Libanonu. Je 
tu úžasný výhľad na Jounieh a Stredozemné more. 
Návšteva jedného z najstarších obývaných miest 
sveta – Byblos (UNESCO). Pred 5000 rokmi bolo cen-
trom obchodu s papyrusom, jeho slávu pripomí-
najú zvyšky pohanských chrámov, kráľovské hrobky, 
mestské hradby. Pokračovať budeme do Annanya 
- „Lurd Blízkeho východu“ ku hrobu sv. Charbela. 
Návrat do hotela, večera, nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, celodenný výlet začne v bývalom 
centre ummájovských kalifov - Anjar (UNESCO), kde 
uvidíte zachované pozostatky palácového mesta z 
8.st. Prejdete údolím Bekaa a navštívite najzachova-
nejší rímsky antický chrámový komplex v Baalbeku 

(UNESCO) z 1.-3.st. Po ochutnávke vína vo vinárskej 
oblasti Ksara návrat do hotela. Večera, nocľah. 
5. DEŇ: raňajky, prechod cez údolie Kadisha (UNE-
SCO). Sú tu jedny z najstarších kresťanských klášto-
rov na svete. Nádherné cédrové lesy, ktorých drevo 
bolo použité na stavbu jeruzalemských chrámov, 
budete obdivovať pri Bshare (UNESCO). Navštívite 
rodnú dedinku sv. Charbela - Bekaa Kafra i kláštor 
maronitov sv. Antona z Kozhaya. Návrat do hotela, 
večera, nocľah. 
6. DEŇ: raňajky, návšteva prírodnej oblasti Cho-
uf, ktorú nezasiahol stavebný rozmach a uchováva 
libanonskú prírodu v plnej kráse. V rezervácii rastie 
20% z celkového počtu cédrov v krajine, z ktorých 
mnohé majú aj 2000 rokov. V Beiteddine - bývalom 
sídle emirátu, uvidíte palác z 18. st. emira Bashira II., 
ktorý sa stal neskôr letnou prezidentskou reziden-
ciou. Pokračujete do Deir al-Qamar, mestečka s 
horským šarmom, ktoré symbolizuje náboženskú 
diverzitu Libanonu. Mešita, kresťanský chrám i sy-
nagóga  ležia neďaleko seba na hlavnom námestí. 
Návrat do hotela, nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, objavíte dva starobylé fénické prí-
stavy a perly histórie krajiny. Tretie najväčšie libanon-
ské mesto Sidon (kandidát UNESCO) je známe svojim 
morským križiackym hradom. Navštívite Tyre, kde 
je najvýznamnejším svedkom histórie hipodrom 
zaradený do zoznamu UNESCO. Mesto je známe z 
mytológie ako rodisko Európy, fénickej ženy, ktorú 
uniesol Zeus v podobe bieleho býka.  Zastavíte sa 
v Maghdouche pri veži Panny Márie z Mantary, kde 

čakala na Ježiša, keď učil v Sidone a Tyre. Návrat do 
hotela, večera. 
8. DEŇ: po polnoci transfer na letisko a odlet z Bej-
rútu (s prestupom) do Viedne.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Bejrút a späť.
UBYTOVANIE: 6 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprch, WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 6 x polpenzia (raňajky a večere 
bez nápojov).
OSTATNÉ: doprava autokarom podľa programu, 
program podľa popisu vrátane všetkých vstu-
pov, prehliadky s  miestnym sprievodcom, služby 
slovenského sprievodcu CK, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os., obslužné 50 €/os. 
(platí sa sprievodcovi na mieste) 
PRÍPLATOK: za 1/1 izbu 250 €, transfer z Bratisla-
vy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
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Azerbajdžan

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 9471 9472

Dátum odletu 07.05. 03.10.

Dátum príletu 14.05. 10.10.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 1050 1050

1.-2. DEŇ: popoludní odlet z Viedne, po polno-
ci prílet do Baku, transfer do hotela, ubytovanie, 
nocľah. Po neskorých raňajkách prehliadka Baku: 
starobylé centrum mesta Icheri sheher (UNESCO), 
kde leží očarujúci palácový komplex Shirvanshakhs, 
symbol mesta Dievčenská veža, Kervansaray a zau-
jímavé múzeum miniatúrnych kníh. Z parku Upland 
sa budeme kochať v nádhernej panoráme mesta a 
dominánt celého zálivu vrátane 3 ikonických mra-
kodrapov v tvare plameňa Flame Towers. Večera, 
návrat do hotela, nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, vydáme sa na západ cez vinársku 
oblasť Shamakhi kde si pozrieme mešitu Juma (naj-
staršia v Azerbajdžane i na celom Kaukaze), uvidíme 
mauzóleum šejka Diri Baba (r. 1402), prejdeme sa 
po starobylom meste Lahij (známe výrobky z medi). 
Čaká nás cesta na jednej z najdlhších lanoviek sveta 
z Gabaly, obdivujúc nádherné kaukazské scenérie, 
do strediska Tufandag. Ubytovanie v hoteli v Gaba-
le, večera, nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, dnes sa vydáme na celodenný vý-
let do okolia Sheki (najstaršie mesto krajiny a obchod-
né centrum na Hodvábnej ceste, známe špeciálnou 
halvou). Upúta vás letný palác Shaki Khans (kandidát 
UNESCO) s nádhernou fasádou zdobenou mozaika-
mi a freskami, interiérovou výzdobou a okennými 
vitrážami. Pokračujeme do dedinky Kish na pre-
hliadku starobylého chrámu kaukazsko - albánskej 
cirkvi, ktorého základy položil už v 1.storočí apoštol 
Eliseus. Na priľahlom pohrebisku uvidíte pod skle-
nou kupolou zvyšky kostier nezvyčajne vysokých 
ľudí (2 – 2,2 m) nekaukazskej rasy. Návrat do Gabaly, 

večera a nocľah. 
5. DEŇ: raňajky, transfer autobusom do Baku, uby-
tovanie v hoteli. Popoludní si urobíme fotografova-
nie pri Centre Heydara Alijeva, ktoré je vďaka svoj-
mu mimoriadne atraktívnemu modernému dizajnu 
jedným zo symbolov Baku. Večera a nocľah. 
6.DEŇ: raňajky,  dnes sa vypravíme pozdĺž Kaspic-
kého mora do archeologickej lokality Gobustan, kde 
sa zachovalo asi 6000 skalných kresieb a rytín, z kto-
rých väčšina je datovaná do mladšej doby kamen-
nej a doby medenej. Toto unikátne skalné umenie 
a pamiatky osídlenia v Gobustane sú zapísané na 
zozname svetového dedičstva UNESCO. V prípade 
priaznivého počasia sa na off-road vozidlách pre-
pravíme k prírodnému fenoménu - „bahenným vul-
kánom“. Ďalej navštívime „chrám ohňa“ Ateshgah, 
ktorý bol miestom zoroastriánskych bohoslužieb. 
Napokon nás čakajú „horiace hory“ - ďalšia prírod-
ná zvláštnosť - miesta kde horí večným plameňom 
plyn prirodzene unikajúci z hornín. Návrat do hotela, 
večera a nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, celodenný výlet na sever krajiny 
začneme  v nádhernej oblasti Guba známej produk-
ciou jabĺk. Ďalej uvidíme zaujímavé skalné útvary 
Beshbarmag, vodopád Masdargah, kaňon Qudyal-
chay a v prípade dobrej viditeľnosti  aj lietajúce orly 
nad severným Kaukazom. Cieľom cesty je dedinka 
Khinalug, ktorá je nielen jedným z najstaršie obýva-
ných regiónov na svete (viac než 5000 rokov), ale aj 
jednou z európskych najvyššie položených usad-
lostí (viac než 2350 m n.m.). Budeme stáť v úcte nad 

skromnými kamennými obydliami tejto malebnej 
dedinky a v pokore rozjímať nad úchvatnou hor-
skou scenériou tohto regiónu. Návrat autobusom 
do Baku, večera a nocľah. 
8. DEŇ: raňajky, v závislosti od letových časov 
transfer na letisko a odlet z Baku

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Baku a späť (s 
prestupom).
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 4* hoteloch po trase zájazdu. 
STRAVOVANIE: 7 x raňajky a 6 x večere vrátane 
vody.
OSTATNÉ: doprava autobusom podľa programu, 
program podľa popisu vrátane všetkých vstu-
pov, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby 
slovensky alebo česky hovoriaceho sprievodcu CK, 
DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: 1/1 izba 220 €, vstupné víza do Azer-
bajdžanu 35 €/os., Bratislava - Viedeň a späť 20 €/os. 
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Gruzínsko a Arménsko

Termíny a ceny 10-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 9461 9462 9463*

Dátum odletu 07.06. 13.09. 29.09.

Dátum príletu 16.06. 22.09. 08.10.

Počet nocí 9 9 9

Cena na osobu 1050 1050 1050

1. - 2.DEŇ: odlet z Viedne (v termíne 9463* aj z 
Košíc) do metropoly Gruzínska – Tbilisi. Prílet po pol-
noci, transfer do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, 
prehliadka Tbilisi kde uvidíme kostol Metekhi so so-
chou V. Gorgasali, Katedrálu Najsvätejšej Trojice (Sa-
meba), vyvezieme sa lanovkou na pevnosť Narikala 
a peši zídeme do starej štvrte Abanotubani so sír-
nymi kúpeľmi, Shota Rustaveli Avenue a veľa iných. 
Popoludnie venujeme jednému z najstarších miest 
Gruzínska - Mtskheta, kde navštívime Katedrálu Sve-
titskhoveli (11.stor.) a kláštor Jvari (6. stor.). Návrat do 
hotela, večera, nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, dnes nás čaká horská etapa: 
prehliadka hradného komplexu Ananuri na rieke 
Aragvi, cesta do Kazbegi cez horský priesmyk Jvari 
(2379 m n.m.) a jazda na terénnych vozidlách (4x4) na 
prehliadku Chrámu Svätej Trojice v Gergeti vo výške 
2170 m pod horou Kazbegi (5047 m). Návrat do Tbi-
lisi, večera a nocľah.
4. DEŇ: raňajky, vydáme sa do rodného mesta J.V. 
Stalina - Gori, kde si prezrieme jeho múzeum a ďalej 
navštívime prehistorické jaskynné a skalné mesto 
Uplistsikhe. Prehliadka mesta Kutaisi, návšteva 
dvoch najkrajších pamiatok UNESCO v západnom 
Gruzínsku: Katedrály Bagrati (11.st.) nad riekou Rioni 
a kláštora Gelati založeného kráľom Davidom IV. v 
12. st. Ubytovanie v kúpeľnom mestečku Tskaltubo, 
večera a nocľah.   
5. DEŇ: raňajky, cesta do Borjomi, prechádzka v 
parku s ochutnávkou svetoznámej minerálnej vody 
priamo z prameňov. Pokračujeme prehliadkou pev-

nosti Rabati (12. st), opustíme Gruzínsko a ubytuje-
me sa v druhom najväčšom meste Arménska - Gy-
umri, večera, nocľah.
6. DEŇ: raňajky, prehliadka Gyumri a pôjdeme 
ďalej za UNESCO pokladmi Arménska. Navštívime 
Katedrálu Etchmiadzin (tu je uložená kopija, ktorou 
prebodli ukrižovaného Krista) a pozostatky „chrámu 
nebeských anjelov“ Zvartnots. Ubytovanie v Jereva-
ne, večera, nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, prehliadka centra mesta (Námestie 
republiky, pamätník Matka Armenia, parlament, 
prezidentský palác, pamätník obetiam genocídy v 
roku 1915,  Matenadaran - depozitár starovekých ma-
nuskriptov) a unikátne Cascade so sochami, fontána-
mi a výhľadom na horu Ararat. Uvidíme pohanský 
chrám a úžasný kaňon v Garni ako i unikátny skalný 
chrám sv. Gegharda. Obed v typickej dedine, kde sa 
pri sledovani prípravy arménskeho chleba „lavaš“ 
posilníme autentickým arménskym jedlom. Navští-
vime destilérku svetoznámeho arménskeho brandy 
Ararat (degustácia dvoch druhov, možnosť nákupu). 
Návrat do hotela, večera, nocľah 
8. DEŇ: raňajky, prejdeme údolím pri biblickej 
hore Ararat k posvätnému kláštoru Khor Virap, za-
stavíme sa na ochutnávku vína v Areni (tradícia 
vinárstva na území Areni trvá 6000 r.) a cez malebný 
kaňon do kláštora Noravank (13. st). Návrat do Jere-
vanu, večera a nocľah.
9. DEŇ: raňajky, navštívime kláštor Sevanavank 
ležiaci na brehu malebného jazera Sevan (jedno z 
najväčších jazier Euroázie) s úchvatnou panorámou, 

atmosférou a výhľadom. Prejdeme hornatou ob-
lasťou Dilijan („arménske Švajčiarsko“) k tajomnému 
kláštoru Haghartsin, ukrytému v hustých lesoch. 
Prechod do Gruzínska, ubytovanie v Tbilisi, večera, 
nocľah. 
10. DEŇ: raňajky, voľno, v závislosti od letových 
časov transfer na letisko a odlet z Tbilisi do Viedne 
(príp. Košíc). 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Tbilisi a späť, v 
termíne 9463* Košice - Tbilisi a späť (za príplatok 30 
€/os.).
UBYTOVANIE: 9 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprch, WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 9 x polpenzia (9 x raňajky, 7 
x večera vrátane vody,  1 x gala večera s folklórnym 
programom a vínom v Gruzínsku a 1 x obed s lavašom 
v Arménsku).
OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autobusom 
podľa programu, všetky vstupy podľa progra-
mu, prehliadky s  miestnym gruzínskym/armén-
skym sprievodcom, služby slovenského sprievodcu 
CK, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 199 €/os.
PRÍPLATOK: za 1/1 izbu 250 €, transfer z Bratisla-
vy na letisko Viedeň-Schwechat a späť 20 €/os.
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Gruzínsko VŠETKÝMI ZMYSLAMI

P O Z N Á V A C I E  Z Á J A Z D Y  L E T E C K Y

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 9451 9452

Dátum odletu 28.06. 23.08.

Dátum príletu 05.07. 30.08.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 899 899

1. DEŇ: odlet z Viedne do hlavného mesta Gruzín-
ska - Tbilisi, transfer do hotela, ubytovanie, večera v 
miestnej reštaurácii, návrat do hotela a nocľah.
2. DEŇ: raňajky, výlet do vinárskeho regiónu Ka-
kheti. začneme v dedinke Badiauri ochutnávkou 
syra a gruzínskeho chleba priamo z pece. Pokraču-
jeme prehliadkou Kláštora sv. Nino v Bodbe s úžas-
ným výhľadom na údolie Alazani a cyprusové lesy. 
Rajom pre zaľúbených je mestečko Signaghi, kde 
možno uzavrieť sobáš v ktorýkoľvek deň i hodinu. 
Navštívime vinárstvo Kindzmarauli (ochutnávka vína 
a ukážka prípravy  gruzínskeho jedla „khachapuri“). 
Prehliadka kráľovskej citadely v Gremi. Návrat do 
Tbilisi, večera a nocľah.
3. DEŇ: raňajky, výlet za krásami severného Gru-
zínska a Kaukazu začneme prehliadkou kláštora Jva-
ri (UNESCO). Ďalšou zastávkou bude okolie vodného 
rezervoáru Jinvali a pevnosti Ananuri, lyžiarske stre-
disko Gudauri a fotozastávka pri Oblúku priateľstva 
vo výške viac než 2300 m. Vrcholom cesty bude 
návšteva Chrámu Svätej Trojice v Gergeti ležiacom 
vo výške 2170 m (jazda na vozidlách 4x4) pod ma-
jestátnou horou Kazbegi (5047 m), kde bol podľa 
gruzínskej povesti pripútaný Prometheus. Návrat 
po ceste spájajúcej Rusko s Arménskom a Iránom 
do Tbilisi, večera v miestnej reštaurácii, návrat do 
hotela a nocľah. 
4. DEŇ: raňajky, odchod na návštevu múzea gru-
zínskeho rodáka J.V. Stalina v Gori. Prehliadka unikát-
neho jaskynného mesta Uplistsikhe (UNESCO). Cesta 
do druhého najväčšieho mesta Kutaisi, kde navštívi-

me stredoveký kláštorný komplex Gelati (UNESCO) 
a Katedrálu Bagrati (UNESCO). Ubytovanie v hoteli 
v kúpeľnom mestečku Tskaltubo, večera v hoteli a 
nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, návšteva Prometheovej jaskyne, 
prehliadka skvele zrekonštrovaného hradného 
komplexu Rabati (pôvodne z 9. st.) pri Akhaltsikhe. 
Ubytovanie v hoteli v lyžiarskom stredisku Bakuriani, 
večera a nocľah.
6. DEŇ: raňajky, návšteva kúpeľného mestečka 
Borjomi, kde pri prameni ochutnáme svetozná-
mu minerálnu vodu (gruzínsky exportný artikel č.1). 
Pozveme vás do sveta Chateau Mukhrani, zámku, 
záhrady a vínnych pivníc najstaršej kráľovskej dy-
nastie sveta – Bagrationi. Prehliadka s ochutnávkou 
vína a ukážkou prípravy gruzínskeho jedla „khinkali“ 
a sladkej pochúťky „churchkhela“. Deň zakončíme 
prehliadkou bývalého hlavného mesta Mtskcheta a 
Katedrály Svetitskhoveli (UNESCO), večera v reštaurá-
cii a nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, prehliadka centra Tbilisi, Katedrá-
la Sameba (jeden z najväčších ortodoxných chrámov 
sveta) a chrám Metekhi, lanovkou sa vyvezieme 
na starobylú  pevnosť Narikala, prejdeme sa po 
historickej štvrti Abanotubani so známymi sírnymi 
kúpeľmi. Nebude chýbať ani prehliadka továrne a 
ochutnávka brandy prémiovej značky Sarajishvi-
li, návšteva miestneho trhu a večera s folklórnou 
show. Návrat do hotela a nocľah.
8. DEŇ: raňajky, voľno, v závislosti od letových ča-
sov transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tbilisi a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch po trase zájazdu 
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky, večere a 
voda).
OSTATNÉ: doprava autobusom v Gruzínsku, 
program podľa popisu vrátane všetkých vstu-
pov, ochutnávky vín v Kindzmarauli a Chateau 
Mukhrani, ochutnávka brandy Sarajishvili, ukážky 
prípravy 3 tradičných jedál a pochúťok, ochutnáv-
ka chleba a syra v Badiauri, prehliadky s miestnym 
sprievodcom, služby slovensky alebo česky hovoria-
ceho sprievodcu CK, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY:  letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 180 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
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Arménsko v cele j  svoje j  nádhere

Termíny a ceny 8-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 9431 9432

Dátum odletu 18.06. 03.09.

Dátum príletu 25.06. 10.09.

Počet nocí 7 7

Cena na osobu 930 930

1. DEŇ: odlet z Viedne do hlavného mesta Ar-
ménska – Jerevan (je o 29 rokov starší než Rím), trans-
fer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 
2. DEŇ: raňajky, navštívime Chrám nebeských 
anjelov Zvartnots (UNESCO) zo 7. st. a jediný zacho-
vaný pohanský chrám zasvätený bohu Slnka v Gar-
ni nad hlbokým kaňonom. Na obed sa posilníme 
autentickým arménskym jedlom a uvidíte prípravu 
tradičného chleba lavaš. Po zastávke pri oblúku Cha-
rents s výhľadom na Ararat prejdeme k unikátnemu 
skalnému chrámu sv. Gegharda (UNESCO), ktorý bol 
založený sv. Gregorom Osvietiteľom. Návrat do ho-
tela, večera a nocľah. 
3. DEŇ: raňajky, dnes navštívime Dilijan - oblasť 
nazývanú aj „arménskym Švajčiarskom“. Prehliadka 
kláštorného komplexu Haghartsin (11.-13.st.). Ďalej 
pokračujeme k najväčšiemu vysokohorskému ja-
zieru Euroázie – Sevan a kláštoru Sevanavank. Deň 
zakončíme v oblasti Artsakh, v hlavnom meste Ná-
horného Karabachu – Stepanakert. Ubytovanie v 
hoteli, večera a nocľah.
4. DEŇ: raňajky, prehliadka Stepanakertu, (dnes je 
to už moderné mesto). Symbolom je monument Pa-
pik – Tatik (dedko a babka), stvárňujúci vôľu žiť a vieru 
v tradičné hodnoty. Pri prechádzke centrom uvidí-
me prezidentský palác, budovu parlamentu, vlády, 
kamenný most Mazi zo 17.st. a miestny trh. Popo-
ludní navštívime oblasti Gandzasar (Hora pokladov) 
v centre Karabachu, kde leží aj rovnomenný kláštor 
(13.st.), ďalej aj zaujímavú Jaskyňu levov a aj jedno z 
bývalých hlavných miest Arménska – Tigranakert. 

Návrat do hotela, večera a nocľah.  
5. DEŇ: raňajky, program začneme v Karahunj - 
Zorats Karer (arménsky Stonehenge -  Observatórium 
staré 7500 rokov). Popri prírodnom zázraku Diablov 
most v kaňone rieky Vorotan sa dostaneme do výš-
ky 2100 m ku kláštoru Tatev (9.-13. st.) a to najdlhšou 
lanovkou sveta (5,7km). Ubytovanie v hoteli, večera 
a nocľah. 
6. DEŇ: raňajky, prehliadka kláštora Noravank (13. 
stor.), a ochutnávka vína v Areni. Vrcholom dňa bude 
biblická hora Ararat viditeľná už z diaľky. Návšteva 
chrámu Khor Virap, ktorý sa nachádza pri jej úpätí. 
Po ceste sa zastavíme aj v najväčšom náboženskom 
centre Arménska – Katedrále Etchmiadzin (UNESCO), 
kde sú uchované mnohé relikvie a medzi nimi i ko-
pija, ktorou bol prebodnutý ukrižovaný Kristus. Po 
príchode do Jerevanu ubytovanie v hoteli, večera a 
nocľah. 
7. DEŇ: raňajky, celodenná prehliadka metropoly 
Jerevan. Námestie republiky, univerzita, pamätník 
Matka Armenia, parlament a prezidentský palác, 
pamätník  postavený obetiam genocídy z roku 1915 
a depozitár starovekých manuskriptov Matenada-
ran. Múzeum ukrýva zbierky literatúry, vzácne do-
kumenty, mapy a ďalšie umelecké diela. Stihneme 
i komplex Cascade (múzeum moderného umenia) s 
modernými sochami umiestnenými v parku s fon-
tánami. Na záver dňa návšteva destilérky svetozná-
meho arménskeho brandy Ararat (degustácia dvoch 
druhov) s možnosťou nákupu. Návrat do hotela, ve-
čera a nocľah. 

8. DEŇ: raňajky, voľno, v závislosti  od letových ča-
sov transfer na letisko a odlet z Jerevanu do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Jerevan a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprch, WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere).
OSTATNÉ: doprava autobusom podľa progra-
mu, všetky vstupy podľa programu, prehliadky 
s miestnym sprievodcom, slovenský sprievodca CK, 
DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 199 €/os.
PRÍPLATOK: za 1/1 izbu 180 €, transfer z Bratisla-
vy na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
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Sv.  Charbel  a  L ibanon

Po stopách sv.  pátra Pia

P Ú T N I C K É  Z Á J A Z D Y

Termíny a ceny 7/6-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9881 9883

Dátum odletu 08.05. 07.10.

Dátum príletu 14.05. 11.10.

Počet nocí 5 4

Cena na osobu 770 730

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9821 9822

Dátum odletu 31.05. 15.10.

Dátum príletu 03.06. 18.10.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 490 490

1. A 2.DEŇ: popoludní odlet z Viedne (s prestu-
pom), po polnoci prílet do Bejrútu. Transfer do hote-
la, ubytovanie, nocľah. Raňajky, prehliadka krasovej 
jaskyne Jeita. Návšteva pútnického miesta Harisa, 
kde si uctíte Pannu Máriu – patrónku Libanonu - pri 
jej soche nad mestom Jounieh pri Stredozemnom 
mori. Príchod do jedného z najstarších obývaných 
miest sveta – Byblos. Pokračujete do Annanya - Lur-
dy Blízkeho východu ku hrobu sv. Charbela. Návrat 
do hotela, večera, nocľah 
3.DEŇ: raňajky, v Anjare (UNESCO) uvidíte príklad 
mestského plánovania v 8. st., prejdete údolím Be-
kaa, navštívite rímsky antický chrámový komplex 
v Baalbeku (UNESCO). Zastávka vo vinárskej oblasti 
Ksara, ochutnávka vína, návrat do hotela. Večera, 
nocľah. 
4.DEŇ: raňajky, cesta cez údolie Kadisha s množ-
stvom kláštorov k nádherným cédrovým lesom 
(oboje UNESCO), pri Bshare až do rodnej dedinky sv. 
Charbela - Bekaa Kafra. Uvidíte tiež kláštor maroni-
tov sv. Antona z Kozhaya. Návrat do hotela, večera 
a nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, prehliadka prístavu Sidon (s jedi-

nečným morským križiackym hradom) a Tyre - antický 
hipodrom. Na Pannu Máriu si spomeniete v Manta-
re, kde čakala na Ježiša, keď učil v Sidone. Návrat do 
hotela, večera.
6.DEŇ: po polnoci transfer  na letisko a odlet z Bej-
rútu (s prestupom) do Viedne. 
INFORMÁCIA: Youssef Antoun Makhlouf sa na-
rodil 8.5.1828 v Bekaa Kafra. Prijal meno Charbel, žil 
16 rokov ako rehoľník a 23 rokov ako pustovník v 
modlitbách a tichu. Zomrel 24.12.1898 a je pochova-
ný na cintoríne kláštora v Annanya. Ľudia sa k nemu 
utiekajú s prosbami o uzdravenie tela i duše. Je 
preukázaných niekoľko zázrakov na jeho príhovor.  
Zájazd 9881 je o 1 deň dlhší. Program je nezmene-
ný, dlhší čas sa venuje miestam spätým so životom 
sv. Charbela. 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Bejrút a späť. 
UBYTOVANIE: 5 x (4 x v termíne 9883)v  izbách 
s vlastným prísluš. (sprcha., WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 5 x (4 x v ter. 9883) polpenzia.
OSTATNÉ: doprava klimatizovaným autobusom 

podľa programu, program podľa popisu vrátane 
všetkých vstupov, prehliadky s miestnym sprie-
vodcom, služby sprievodcu CK/doprovod kňaza, 
DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 199 €/os., obslužné 
50 €/os. (platí sa sprievodcovi priamo v Libanone).

1.DEŇ: odlet v popoludňajších hodinách z Viedne 
do Bari, panoramatická autobusová prehliadka cen-
tra Bari (Duomo of San Sabino, jedinečná Bazilika Sv. 
Mikuláša, v ktorej je od roku 1087 svätcov hrob). Popo-
ludní transfer autobusom do mestečka San Giovan-
ni Rotondo - pôsobiska sv. pátra Pia, slovenská svätá 
omša. Ubytovanie v hoteli, večera a  nocľah.
2.DEŇ: raňajky, prehliadka areálu, kde pôsobil v ro-
koch 1916 - 1968 sv. páter Pio – charizmatický kapu-
cínsky kňaz, ktorý mal vyše 50 rokov na svojom tele 
ustavične stigmy. Celodenný náboženský program 
v  San Giovanni Rotondo, počas ktorého uvidíte 
miesta spojené so životom a pôsobením sv. pátra 
Pia (prehliadka Baziliky Santa Maria delle Grazie a Ba-
ziliky sv. Pia, návšteva hrobu sv. pátra Pia). V Bazilike sv. 
pátra Pia bude náš kňaz celebrovať slovenskú svä-
tú omšu a vo vonkajšom areáli absolvujete Krížovú 
cestu. V podvečer návrat do hotela, večera, nocľah.
3.DEŇ: raňajky, dopoludnie v San Giovanni Roton-
do, kde bude čas na osobné rozjímanie. Popoludní 
výlet autobusom do  Monte Sant Ángelo (pamiat-
ka UNESCO). Slovenská svätá omša v  jaskyni, kde 
sa v rokoch 490, 492, a 1656 zjavil archanjel Michal. 
Toto miesto bolo v minulosti navštívené tiež viace-

rými pápežmi a svätcami. Transfer autobusom späť 
do hotela, večera a nocľah.
4.DEŇ: raňajky, slovenská svätá omša v San Gio-
vanni Rotondo, osobné voľno, v závislosti od leto-
vých časov transfer na letisko v Bari a odlet do Vied-
ne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň - Bari a späť. 
UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha, WC) v 3* hoteli v oblasti San Giovanni 
Rotondo.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky formou 
švédskych stolov, večere servírované formou menu 
s tromi chodmi).
OSTATNÉ: transfery a doprava podľa programu 
klimatizovaným autobusom, náboženský program 
podľa popisu, panoramatická autobusová prehliad-
ka Bari, návšteva Monte Sant Ángelo, služby sloven-
ského sprievodcu/kňaza počas zájazdu, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.

PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 120 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.
 
PRI KÚPE ZÁJAZDU DO 29.02.2020, 
TRANSFER Z BRATISLAVY NA LETISKO 
VO VIEDNI ZDARMA!
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Lurdy

Izrael  a  Mŕtve more

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov 

Kód zájazdu 9711 9712 9713 9714 9715

Dátum odletu 02.05. 08.05. 19.06. 24.07. 25.09.

Dátum príletu 05.05. 11.05. 22.06. 27.07. 28.09.

Počet nocí 3 3 3 3 3

Cena na osobu 420 420 420 420 420

Termíny a ceny 8-dňových leteckých 
zájazdov 

Kód zájazdu 9511 9512 9513 9514

Dátum odletu 08.05. 14.06. 15.10. 15.11.

Dátum príletu 15.05. 21.06. 22.10. 22.11.

Počet nocí 7 7 7 7

Cena na osobu 690 690 690 650

1. DEŇ: odlet do Toulouse, transfer autobusom do 
Lúrd, ubytovanie v hoteli, prehliadka areálu (baziliky, 
podzemná bazilika, kaplnky a Jaskyňa Zjavenia), účasť 
na náboženskom programe, večera, ružencová po-
božnosť a sviečkový mariánsky sprievod, nocľah.
2. DEŇ: slovenská svätá omša, raňajky, individu-
álna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou. 
Premietanie o živote sv. Bernadety. V 14 rokoch zaži-
la 18 zjavení Panny Márie, ktoré sú oficiálne uznané 
cirkvou. Keď sa zvesť o zjaveniach rozšírila, začali do 
Lúrd prichádzať pútnici a boli zaznamenané zázrač-
né uzdravenia, z ktorých viaceré boli uznané lekár-
skymi kapacitami ako vedecky nevysvetliteľné. Slo-
venská pobožnosť Krížovej cesty (nádherné výjavy a 
sochy v nadživotnej veľkosti), eucharistická procesia s 
požehnaním, večera, ružencová pobožnosť, 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 živo-
tom v Lurdách (mlyn, Cachot, hospic a miesto krstu 
vo farskom kostole). Možnosť návštevy bazénov s 
lurdskou vodou alebo návštevy hradu týčiaceho sa 

nad mestom. Eucharistická procesia s požehnaním 
chorých, večera, ružencová pobožnosť a večerný 
sviečkový sprievod, nocľah. 
4. DEŇ: slovenská svätá omša v Jaskyni Zjavenia, 
raňajky, individuálne voľno, transfer na letisko v Tou-
louse. Odlet do Viedne.  

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Toulouse a späť. 
UBYTOVANIE: 3 x v 3* hoteli v centre Lúrd.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere s 
vínom a vodou) formou švédskych stolov.
OSTATNÉ: služby sprievodcu a sprievod kňaza, 
transfery autobusom z Toulouse do Lúrd a späť, ná-
boženský program podľa popisu. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os., City tax v hoteloch 
v Lurdách 2 €/os./noc.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 75 €, transfer Bratislava - 
letisko Viedeň-Schwechat a späť20 €/os.
POZNÁMKY: Možnosť doplatenia obedov 
vrátane vody a vína v cene 6 €/obed. Na vy-

žiadanie zaistíme aj ubytovanie v 4* hoteli. 
Počas zájazdu 9711 sa v Lurdách uskutoční 62. me-
dzinárodná púť Maltézskeho rádu.
PRI KÚPE ZÁJAZDU DO 29.02.2020, 
TRANSFER Z BRATISLAVY NA LETISKO 
VIEDEŇ ZDARMA!

1.DEŇ: odlet z Viedne do Tel Avivu, transfer auto-
busom na sever Izraela, ubytovanie v hoteli v oblasti 
Galilea, večera a nocľah.
2.DEŇ: raňajky, prehliadka Nazareta (Bazilika Zves-
tovania, Kostol sv. Jozefa) a  Kány Galilejskej (miesto 
prvého zázraku - premenenie vody na víno - obnovenie 
manželských sľubov), Kafarnaum, Hora Blahoslaven-
stiev a Tabgha, večera v hoteli, nocľah.
3.DEŇ: raňajky, výstup na  vrch Tabor, prehliadka 
Kostola Premenenia Pána a  miesta krstu Yardenit 
v  rieke Jordán. Zastávka v  Jerichu (najstaršie trvalo 
osídlené a najnižšie položené miesto na Zemi) a ubyto-
vanie v hoteli v Betleheme, večera a nocľah.
4.DEŇ: raňajky, návšteva kresťanských pamiatok a 
posvätných miest v Betleheme (Bazilika Narodenia, 
Pole pastierov, Jaskyňa Mlieka), popoludní kúpanie 
v Mŕtvom mori a uvidíte Ain Karem (miesto narode-
nia Jána Krstiteľa a Navštívenia Panny Márie u Alžbety). 
Návrat do Betlehema, večera a nocľah.
5.DEŇ: raňajky, celodenná pešia prehliadka Jeru-
zalema počas ktorej navštívite Olivovú horu, Pater 
Noster, Dominus Flevit, Getsemanskú záhradu, 
Kostol Hrobu Panny Márie, Večeradlo a  zastavíte 

sa pri Múre nárekov. Návrat do Betlehema, večera 
a nocľah.
6.DEŇ: raňajky, prehliadka Betánie – Lazarov hrob. 
Prechod Júdskou púšťou k Mŕtvemu moru (kúpa-
nie). Možnosť výletu na  Massadu a  do  Qumranu. 
Večera a nocľah.
7.DEŇ: raňajky, dopoludnia prehliadka Jeruzalema 
- Via Dolorosa (Krížová cesta so zastaveniami) a Bazi-
lika Božieho hrobu na Golgote. Popoludní kúpanie 
v Mŕtvom mori, večera a nocľah.
8.DEŇ: raňajky, odchod autobusom na  letisko 
do Tel Avivu a následne odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tel Aviv a späť.
UBYTOVANIE: 7 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteli.
STRAVOVANIE: 7 x polpenzia (raňajky a večere 
formou švédskych stolov).
OSTATNÉ: transfery a doprava po  Izraeli klima-
tizovaným autobusom, služby sprievodcu - kňaza, 
náboženský program, DPH.

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 230 €/os. Priamo v 
Izraeli sa platí obslužné 40 USD/os. a vstupy 40 USD/
os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 260 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň - Schwechat a späť 20 €/os.
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Medžugorie

Za Pannou Máriou a sv. Jánom do Efezu

P Ú T N I C K É  Z Á J A Z D Y

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9851 9852

Dátum odletu 05.06. 24.09.

Dátum príletu 08.06. 27.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 350 350

Termíny a ceny 4-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9871 9872

Dátum odletu 16.05. 18.09.

Dátum príletu 19.05. 21.09.

Počet nocí 3 3

Cena na osobu 490 490

1.DEŇ: odlet z Viedne do malebného chorvátske-
ho Dubrovnika, transfer autobusom do Medžugoria 
na území Bosny a Hercegoviny. Prehliadka Kostola 
sv. Jakuba a  jeho areálu. Ubytovanie v hoteli a ve-
čera. Večerný náboženský program v  Kostole sv. 
Jakuba s poklonou Svätému krížu. Návrat do hotela 
a nocľah. 
2.DEŇ: raňajky, slovenská svätá omša, výstup 
na  vrch zjavenia Podbrdo, kde sa 6 deťom v  júni 
1981 zjavila Panna Mária. Vďaka týmto zjaveniam 
sa z malej dedinky stalo jedno z najväčších modli-
tebných mariánskych centier v Európe. Nespočetné 
množstvo ľudí práve  tu našlo svoju vieru a  získali 
pokoj do svojho života. Popoludní návšteva komu-
nity Cenacolo. V  prípade prítomnosti niektorého 
z vizionárov v Medžugorí, sa pokúsime zabezpečiť 
stretnutie. Návrat do hotela a večera. Večerný nábo-
ženský program, svätý ruženec, požehnanie, ado-
rácia pred najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou. Návrat 
do hotela a nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, v ranných hodinách výstup na vrch 
Križevac, kde už v roku 1934 miestni farníci postavili 
kríž. Slovenská Krížová cesta, návrat do Medžugoria 
a slovenská svätá omša. Popoludní návšteva mesta 

Mostar (pamiatky UNESCO), ktoré je piatym najväč-
ším mestom Bosny a Hercegoviny a svoje meno do-
stalo po „mostaroch“ - strážcoch mosta (Stari most) 
cez rieku Neretva. Návrat autobusom do Medžugo-
ria, večera v hotel a nocľah. 
4.DEŇ: raňajky, slovenská svätá omša, transfer 
do Dubrovnika a odlet do Viedne. Pri zájazde 9852 
transfer do Splitu so zastávkou pri lurdskej jaskyni vo 
Veprici neďaleko Makarskej. Odlet zo Splitu do Vied-
ne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Dubrovnik 
a späť, pri zájazde 9852 Viedeň – Dubrovnik a Split 
– Viedeň.
UBYTOVANIE: 3 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom v 2*/3* hoteli v Medžugorí. 
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky a večere 
vrátane vína, vody, káva/čaj). 
OSTATNÉ: transfery a autobusová doprava pod-
ľa programu, náboženský program organizovaný 
v Medžugorí, služby slovenského sprievodcu/sprie-
vod kňaza, program podľa popisu bez vstupov, 

DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 50 €, transfer z Bratislavy 
na letisko Viedeň a späť 20 €/os.

1.DEŇ: odlet z Viedne do Izmiru (s prestupom), 
transfer autobusom do hotela v oblasti Egejskej 
riviéry - letoviska Kusadasi, ubytovanie, večera a 
nocľah. 
2.DEŇ: raňajky, celodenný výlet na významné 
pútnické miesto Turecka – Dom Panny Márie. V 
zmysle Kristovho odkazu z kríža si sv. Ján vzal Pannu 
Máriu k sebe, odišiel s ňou a postavil pre ňu dom 
neďaleko Efezu, v ktorom bývala do konca pozem-
ského života. Dom Panny Márie navštívili v rámci 
svojich pastoračných ciest viacerí pápeži  Pavol VI. 
(1967), Ján Pavol II. (1979) i Benedikt XVI. (2006). Toto 
miesto je uctievané kresťanmi i moslimami ako 
Meryem Ana Evi – Dom Márie matky proroka Ježi-
ša. V areáli bude náš kňaz celebrovať svätú omšu v 
slovenčine. Popoludní zastávka pri jaskyni „7 usnu-
tých“, kde sa v r. 250 počas prenasledovania za vlády 
Trajana Decia zamurovalo 7 mladých mužov, zaspali 
a zázračne sa prebudili až okolo roku 435. Následne 
navštívime dedinku Sirince, odkiaľ, podľa tradície, 
bola Panna Mária vzatá do neba. Transfer do hotela, 
večera, nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, celodenný výlet na archeologic-
ké nálezisko v Efeze s nádhernými dláždenými 

ulicami lemovanými po oboch stranách pozostat-
kami obchodov, domov, kúpeľov a chrámov. Najza-
chovalejšími stavbami sú Hadriánov chrám, Celziova 
knižnica a amfiteáter. Efez bol jednou zo siedmych 
cirkví v Ázii, ktoré sú citované v Knihe Zjavenia a 
predpokladá sa, že tu Ján napísal svoje Evanjelium. 
Pozrieme si zvyšky Chrámu bohyne Artemis (jeden 
zo 7 divov antického sveta), mešitu Issu Bey (14. stor.) 
a pozostatky Baziliky sv. Jána postavenej nad 
hrobom apoštola. Návrat do hotela, večera, nocľah.  
4.DEŇ: raňajky, prehliadka pamätihodností Izmiru 
(kresťanskej Smyrny). Transfer na letisko a odlet do 
Viedne (s prestupom). 

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Izmir a späť.  
UBYTOVANIE: : 3 x v izbách s vlastným príslu-
šenstvom (sprcha a WC) v 4* hoteli v oblasti Egejskej 
riviéry - Kusadasi.
STRAVOVANIE: 3 x polpenzia (raňajky, večere).
OSTATNÉ: transfery a doprava podľa programu 
klimatizovaným autobusom, prehliadky s miestnym 
tureckým sprievodcom, služby slovenského sprie-

vodcu CK/sprievod kňaza, program podľa popisu 
bez vstupov, DPH.  
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky vo výške 165 €/os.
PRÍPLATKY: za 1/1 izbu 90 €, Balíček vstupov 
35 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň-
-Schwechat a späť 20 €/os.
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Fatima a Santiago de Compostela

Gruzínsko a Arménsko- kolísky 
kresťanstva

Termíny a ceny 5-dňových leteckých 
zájazdov

Kód zájazdu 9731 9732

Dátum odletu 24.06. 04.11.

Dátum príletu 28.06. 08.11.

Počet nocí 4 4

Cena na osobu 660 600

Termíny a ceny 10-dňových leteckých 
zájazdov 

Kód zájazdu 9861 9862

Dátum odletu 24.05. 04.10.

Dátum príletu 02.06. 13.10.

Počet nocí 9 9

Cena na osobu 999 999

1.DEŇ: odlet z Viedne do Santiago de Compostela 
(s prestupom), panoramatická prehliadka mesta vrá-
tane Katedrály s hrobom sv. apoštola Jakuba, 
transfer do hotela, ubytovanie, večera a nocľah. 
2.DEŇ: raňajky, prehliadka centra Santiago de 
Compostela s miestnym sprievodcom, účasť na 
medzinárodnej „pútnickej“ svätej omši v Katedrále 
sv. Jakuba. Presun do Bragy, kde navštívime nád-
hernú Katedrálu a uvidíme aj Chrám Bom Jesus do 
Monte. Príchod do Porta, panoramatická prehliadka 
mesta a návšteva portskej pivnice spojená s 
ochutnávkou portského vína. Transfer do hote-
la, večera a nocľah. 
3.DEŇ: raňajky, odchod na prehliadku najkrajšieho 
barokového monumentu Portugalska - kláštora 
Batalha (UNESCO) s hrobkami   kráľov. Presun na 
ubytovanie vo Fatime. Prehliadka areálu Sanktuária 
a dvoch dominánt (Bazilika Ružencovej Panny Márie a 
podzemná Bazilika Najsvätejšej Trojice). Slovenská svä-
tá omša, večera, účasť na večernom náboženskom 
programe a nocľah. 
4.DEŇ: ranná slovenská svätá omša v Kaplnke 
Zjavenia, raňajky. Počas prechádzky do Valinhos sa 

pomodlíme pobožnosť Krížovej cesty v prírode. 
Navštívime rodnú dedinku a domy vizionárov v 
Aljustrel. Pokračujeme do Santarém na prehliadku 
Kostola Eucharistického zázraku. Nasleduje Lisabon 
a jeho najkrajšie pamiatky v Zone Belém, Mosteiro 
de Jerónimos, Torre de Belém, Padrao dos Descobri-
mentos, Kostol sv. Antona Paduánskeho postavený 
nad rodným domom svätca. Ubytovanie v hoteli, 
večera a nocľah. 
5.DEŇ: raňajky, v závislosti od letových časov 
transfer na letisko a odlet do Viedne.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Santiago de 
Compostela a Lisabon – Viedeň.
UBYTOVANIE: 4 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 4 x polpenzia (raňajky a večere 
bez nápojov).
OSTATNÉ: transfery klimatizovaným autobusom 
podľa programu, program podľa popisu bez vstu-
pov, prehliadky s miestnym sprievodcom, služby 
sprievodcu CK/doprovod kňaza, DPH 

POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: za  1/1 izbu 140 €, Balíček vstu-
pov 25 €/os., transfer z Bratislavy na letisko Viedeň 
- Schwechat a späť 20 €/os. 

1. - 2. DEŇ:  let do Tbilisi, prílet v noci, transfer 
do hotela, ubytovanie, nocľah. Raňajky, prehliadka 
mestai: kostol Metechi, pevnosť Narikala, štvrť Aba-
notubani, synagóga a Katedrála Najsvätejšej Trojice 
a Shota Rustaveli Avenue. Návrat do hotela, večera 
a nocľah.
3. - 4. DEŇ: raňajky, návšteva starého mesta 
Mtskheta: Katedrála Svetitskhoveli a kláštor Jvari (6. 
stor.). Cesta do Gori (rodisko  Stalina a jeho múzeum), 
pokračujete ďalej k jaskynnému a skalnému mestu 
Uplistsikhe. Ubytovanie v Kutaisi, večera a nocľah. 
Raňajky, prehliadka Kutaisi, návšteva pamiatok UNE-
SCO: Katedrály Bagrati a kláštora Gelati. Návrat na 
ubytovanie v hoteli v Tbilisi, večera a nocľah.
5. - 7. DEŇ: raňajky, prehliadka hradného kom-
plexu Ananuri, cesta cez horský priesmyk Jvari (2379 
m) a jazda na terénnych vozidlách ku Chrámu Svätej 
Trojice v Gergeti pod horou Kazbegi. Návrat do Tbi-
lisi, večera a nocľah. Raňajky, prechod do Arménska 
a  návšteva stredovekých kláštorov Haghpat (UNE-
SCO) a Haghartsin. Cesta k jazeru Sevan s krásnymi 
scenériami na  polostrove Akhtamar. Ubytovanie 
v  Jerevane, večera a  nocľah.Raňajky, prehliadka 
mesta - Námestie republiky, pamätník Matka Arme-

nia, parlament, prezidentský palác, pamätník obe-
tiam genocídy v r. 1915, komplex Cascade (výhľad na 
Ararat), degustácia arménskeho brandy v destilérke. 
Návrat do hotela, večera a nocľah. 
8. - 9. DEŇ: raňajky, prehliadka arménskej histó-
rie: Katedrála Etchmiadzin (s kopijou, ktorou prebodli 
ukrižovaného Krista), kostol sv. Hripsima, chrám „ne-
beských anjelov“ Zvartnots, obed v typickej dedine 
(tradičné arménske jedlo, „lavaš“, ochutnávka ovocnej 
vodky). Výhľad na Ararat a návšteva Chrámu sv. Ge-
gharda zo 4. stor. Večera v  reštaurácii s  folklórnou 
show. Návrat do hotela, nocľah.  
10. DEŇ: raňajky, voľno. V závislosti od letových 
časov transfer do Tbilisi a odlet.

V CENE JE ZAHRNUTÉ

LETECKÁ DOPRAVA: Viedeň – Tbilisi a späť.
UBYTOVANIE: 9 x v izbách s vlastným príslušen-
stvom (sprcha a WC) v 3* hoteloch.
STRAVOVANIE: 9 x polpenzia (9 x raňajky, 8 x ve-
čera a 1 x obed).
OSTATNÉ: doprava podľa programu, všetky 
vstupy podľa programu, prehliadky s  miestnym 

sprievodcom, služby slovenského sprievodcu, do-
provod kňaza, DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: letiskové, bezpečnost-
né a servisné poplatky 199 €/os.
PRÍPLATKY: za  1/1 izbu 250 €, transfer Bratisla-
va- letisko Viedeň a späť 20 €/os. 
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Pikantná Kalábria  OKRUH KALÁBRIOU S POBYTOM PRI  MORI

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 ZÁJAZDU: odlet z Bratislavy do Kalábrie. 
Po prílete na letisko do Lamezia Terme transfer do 
hotela. Ubytovanie v 4* hotelovom komplexe Nico-
tera Beach situovanom priamo pri mori (bližšie infor-
mácie na str. 26-27), večera. 
2. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva mes-
tečka Pizzo, ktoré je preslávené tradičnou výrobou 
zmrzliny Tartuffo a historickými pamiatkami. Im-
pozantný hrad Murat a jedinečný jaskynný kostol 
Piedigrotta so sochami vytesanými z kameňa pred-
stavujúcimi scény zo života Ježiša či Panny Márie vás 
úplne očaria. Popoludní návšteva mestečka Tropea 
s prehliadkou historických pamiatok, ktorým domi-
nuje normandská katedrála postavená na skalna-
tom útese. Možnosť kúpania sa na najkrajšej pláži 
celej Kalábrie, skutočný Karibik, s jemným bielym 
pieskom. Návrat do hotela, večera. 
3. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách prehliadka 
známeho kalabrijského mestečka Capo Vaticano s 
najkrajším zálivom celej oblasti. Program pokračuje 
návštevou dedinky Spilinga s ochutnávkou originál-
nej kalabrijskej špeciality – pikantnej salámy „nduja“ 
vyrábanej z bravčového mäsa a kalabrijských čili 
papričiek. Popoludní návšteva impozantných kar-
tuziánskych kláštorov Serra San Bruno. Návrat do 
hotelového komplexu Nicotera Beach, večera. 
4. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách celodenný vý-
let loďou na Liparské ostrovy, ktoré sú zapísané do 
zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNE-
SCO. Ostrov Lipari je hlavný a spomedzi všetkých 

najväčší ostrov s horúcimi vulkanickými prameňmi. 
Prehliadka historického mestečka Lipari, ktoré v mi-
nulosti patrilo k významným biskupským sídlam. 
Presun na ostrov Vulcano s možnosťou kúpania sa 
na pláži s čiernym sopečným pieskom alebo v sír-
nych prameňoch s bahnom, ktorým sa pripisujú 
blahodárne liečivé účinky. Návrat do 4* hotelového 
komplexu Nicotera Beach, večera. 
5. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva naj-
väčšieho mesta Kalábrie – Reggio di Calabria, kto-
ré sa nachádza na úplnej špičke talianskej čižmy. 
Bronzová socha Riaca, Dóm alebo kaštieľ vás úpl-
ne uchvátia. Po nádhernej jazde najkrajšou časťou 
talianskej riviéry Costa Viola známej najmä vďaka 
romantickým zálivom, vás očarí kúpeľné mestečko 
Scilla so stredovekým hradom postaveným na skale 
nad morom. Návrat do hotelového komplexu, ve-
čera. 
6. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách celodenný vý-
let  na ostrov Sicília s návštevou bájnej Taorminy. Tá 
patrí k najnavštevovanejším mestám Sicílie vďaka 
nezameniteľnej atmosfére ukrývajúcej sa v staroby-
lých kamenných uličkách a jej historických pamiat-
kach. Prehliadka gréckeho divadla z 3 str. pred n.l. 
s nezabudnuteľným výhľadom na dymiacu sopku 
Etnu. Návrat do hotelového komplexu, večera. 
7. DEŇ ZÁJAZDU: pobyt pri mori, popoludní 
„shopping“ v perle Kalábrie – romantickej Tropei. 
8. DEŇ ZÁJAZDU: raňajky, transfer na letisko do 
Lamezia Terme, odlet do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v hotelovom 
komplexe Nicotera Beach 4*  so službami all inclu-
sive, priamo pri krásnej piesočnatej pláži. 
STRAVOVANIE: formou all inclusive v hotelo-
vom komplexe Nicotera Beach (počas poznávacej 
časti zájazdu budú poskytnuté balíčky na cestu). 
DOPRAVA: letecky Bratislava - Lamezia Terme - 
Bratislava. Počas okruhu doprava autobusom, lodný 
trajekt na Sicíliu a na Liparské ostrovy.
OSTATNÉ: služby sprievodcu a delegáta CK, 
program zájazdu (bez individuálnych poplatkov za 
vstupy, prípadne občerstvenie), DPH.
POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (le-
tiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvi-
siace s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 
2 rokov 199 €, palivový príplatok. Miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste.
PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 na os. a deň zájazdu) alebo PLUS (3,70 
na os. a deň zájazdu) vrátane poistenia stornopoplat-
kov, servisných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistení na str. 417). Ak si klient nezakúpi poistenie, 
zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. Za 
jednolôžkovú izbu +58 € na izbu a noc zájazdu.  
POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 

332

Lamezia Terme

Liparské ostrovy

Sicília

Pizzo
Serra San Bruno

Tropea
Capo Vaticano Spilinga

Reggio di Calabria

Scilla

Taormína

Termíny a ceny 8-dňových pobytovo-poznáv. zájazdov
Kód zájazdu 3701 3702 3722 3723

Dátum odletu 21.06. 25.06. 03.09. 06.09.
Dátum príletu 28.06. 02.07. 10.09. 13.09.
Počet nocí 7 7 7 7
Cena na osobu 850 850 850 850
ULTRA SKORÝ NÁKUP 808 808 808 808
dospelá osoba na prístelke 750 750 750 750



Krásy Sardínie OKRUH SARDÍNIOU S POBYTOM PRI  MORI t

1. DEŇ ZÁJAZDU: odlet z Bratislavy na Sardíniu. 
Po prílete na letisko v Alghere transfer a ubytovanie 
v  4* all inclusive hotelovom komplexe Marmorata 
Village, priamo pri mori (bližšie informácie na str. 14-
15), večera, voľný program. 
2. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva mes-
tečka Santa Teresa Gallura s prehliadkou starobylé-
ho centra s historickými pamiatkami. Výlet loďou 
cez Bonifácky prieliv, chránenú morskú rezerváciu, 
na ostrov Korzika, pripomínajúci zaťatú päsť. Náv-
števa prístavného mesta Bonifácio, ktoré navštívil 
aj Napoleon, keď sa pokúsil obsadiť súostrovie 
La Maddalena. Počas prehliadky si budete môcť 
pozrieť múzeum, alebo strmé Aragónske schody 
vedúce po krásnych bielych útesoch až k hladine 
mora. Návrat do hotela Marmorata Village, večera. 
3. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva po-
brežia Costa Smeralda známeho aj ako Smaragdové 
pobrežie s najkrajšími plážami ostrova, s azúrovým 
morom a bielym pieskom. Pobrežie lemujú prístavy 
a najatraktívnejšie z nich, slávne Porto Cervo, navští-
vime spoločne. Prístav s luxusnými jachtami a pla-
chetnicami lemujú úzke uličky vymaľované paste-
lovými farbami a s obchodmi najväčších svetových 
módnych domov. Cestou späť návšteva pláže Baia 
Sardínia, ktorá patrí k najkrajším plážam ostrova. Ná-
vrat do hotelového komplexu, večera. 
4. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva mesta 
Alghero, ktoré domáci volajú aj malá Barcelona. V 
spleti úzkych uličiek uvidíte také významné histo-
rické pamiatky, ako katedrála Santa Maria s aragón-

skym portálom a dominantnou vežou, katalánsko - 
gotický kostol Chiesa di San Francesco s atraktívnou 
zvonicou, či barokový kostol Chiesa di San Michele. 
Popoludní výlet loďou do jaskyne Nettuno, ktorá sa 
nachádza pod 110 metrovou skalou Cappo Caccia 
a dokonca je považovaná za najväčšiu podmorskú 
jaskyňu v Stredozemnom mori. Návrat do hotela, 
večera. 
5. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách celodenný 
výlet loďou na súostrovie La Maddalena, jedno z 
najkrajších miest Stredomoria, právom označované 
ako stredomorský Karibik. Vďaka neporušenej prí-
rode a nádhernému tyrkysovému moru je chráne-
ným Národným parkom. Budete sa kúpať v blízkosti 
najväčšieho ostrova La Maddalena či Caprera. Vo 
večerných hodinách návrat do hotela, večera.
6. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva mes-
tečka Orgosolo, známeho ako mesto banditov. 
Pýchou tohto mestečka sú veľké nástenné maľby 
na domoch, tzv. „murales“, ktoré znázorňujú život, 
ťažkú prácu chudobných a minulosť miestnych. 
Sardínsky folklór precítite pri tradičnom obede s 
pastiermi. Ide o veľkú gastronomickú slávnosť, kde 
v objatí sardínskych hôr a krásnej prírody vás Sardi v 
tradičnom oblečení pohostia ako kráľov. Návrat do 
hotela, večera. 
7. DEŇ ZÁJAZDU: pobyt pri mori, voľný program 
v 4* hotelovom komplexe Marmorata Village.
8. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách uvoľnenie izieb, 
transfer na letisko v Alghere, odlet do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v 4* hotelovom 
komplexe Marmorata Village priamo pri krásnej pie-
sočnatej pláži.
STRAVOVANIE: 7x formou all inclusive v hote-
lovom komplexe Marmorata Village (počas pozná-
vacej časti zájazdu budú poskytnuté balíčky na cestu). 
Obed s pastiermi počas výletu v Orgosolo.
DOPRAVA: letecky na trase Bratislava - Alghero - 
Bratislava. Počas okruhu Sardíniou doprava klimati-
zovaným autobusom, lodný trajekt na Korziku, loď 
na súostrovie La Maddalena a k jaskyni Nettuno.
OSTATNÉ: služby sprievodcu a delegáta CK, 
program zájazdu (bez individuálnych poplatkov za 
vstupy, prípadne občerstvenie), DPH. 
POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (le-
tiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvi-
siace s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 
2 rokov 199 €, palivový príplatok. Miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste.
PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 €/os./deň) alebo PLUS (3,70 €/os./
deň) Bližšie informácie o poistení nájdete na str. 417. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu +70 € na izbu a noc 
pobytu. 
POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 
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Orgosolo

AlgheroJaskyňa 
Nettuno

Bonifácio

La Maddalena
Porto cervo
Baia Sardinia
Olbia

Santa Teresa 
GalluraTermíny a ceny 8-dňových pobytovo-poznáv. zájazdov

Kód zájazdu 3502 3526

Dátum odletu 20.6. 12.9.
Dátum príletu 27.6. 19.9.
Počet nocí 7 7
Cena na osobu 990 990
ULTRA SKORÝ NÁKUP 941 941
dospelá osoba na prístelke 890 890



Po stopách Krstného otca OKRUH SICÍLIOU S POBYTOM PRI  MORI 

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 ZÁJAZDU: odlet  z Bratislavy na letisko 
do Palerma. Po prílete transfer do hotela. Ubytova-
nie v 4* hoteli priamo pri mori (bližšie informácie na 
str. 20-23), večera.
2. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách prehliadka his-
torických pamiatok v hlavnom meste Palermo a v 
mestečku Monreale s najkrajšou katedrálou na Sicílii. 
Katedrála s výjavmi zo Starého zákona sa radí medzi 
skutočné skvosty stredovekého umenia. Popoludní 
zastávka v mestečku Corleone, kde sa pôvodne plá-
novali filmové scény z filmovej trilógie Krstný otec. 
Návrat do hotela, večera.
3. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva zná-
meho sicílskeho mestečka Savoca, s prehliadkou 
originálneho baru Vitelli, kde slávny americký režisér 
Francis Ford Coppola filmoval niektoré časti z iko-
nickej trilógie Krstného otca. Návšteva baru spojená 
s ochutnávkou vína. Ďalej prehliadka kostola Sv. Ni-
colu, kde sa filmovala svadba Michaela Corleoneho 
(Al Pacino) s jeho láskou Apolloniou. Savoca je mi-
mochodom súčasťou prestížnej skupiny najkrajších 
stredovekých mestečiek Talianska (Borghi più belli 
d’Italia). Prehliadka ďalej pokračuje do mestečka For-
za d‘ Agro, ktoré poslúžilo počas natáčania ako ná-
hrada za Corleone. „Il Padrino tour“ končí návštevou 
bájnej Taorminy, kde boli herci a členovia filmového 
štábu ubytovaní. Návrat do hotela, večera.
4. DEŇ ZÁJAZDU:  pobyt pri mori, voľný 
program.
5. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách presun auto-
busom z hotela do prístavu v Millazzo. Návšteva 

ostrova Lipari, najväčšieho z Liparských ostrovov, 
zapísaných do zoznamu svetového dedičstva UNE-
SCO. Druhou zastávkou je ostrov Vulcano, známy 
vďaka blahodárnym účinkom bahenného kúpeľa a 
teplým prameňom. Atrakciou výletu je kúpanie sa v 
sírnych jazierkach. Návrat do hotela , večera.
6. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách návšteva Cefa-
lú, jedného z najkrajšch a najromantickejších miest 
Sicílie. Je preplnené úzkymi kamennými uličkami, 
ktoré dýchajú históriou siahajúcou až do obdobia 
starovekého Grécka. Najznámejšia pamiatka tohto 
romantického mestečka, najstaršia normanská ka-
tedrála na Sicílii, je na Piazza Duomo. V Cefalú mô-
žete vystúpiť pešo až na mohutnú horu La Rocca, 
navštíviť múzeum Mandralisca, nakúpiť suveníry, 
alebo si posedieť v niektorej z početných reštaurá-
cií a ochutnať vynikajúce sicílske víno, či obľúbený 
nápoj z citrónovej kôry, tzv. Limoncello. Prehliadka 
mesta spojená s kúpaním sa na piesočnatej pláži v 
blízkosti historického mesta. Návrat do hotela, veče-
ra.
7. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách zastávka v  Ca-
tanii. Návšteva druhého najväčšieho mesta Sicílie 
a prehliadka najväčších pamätihodností mesta. 
Program pokračuje návštevou najvyššej aktívnej 
sopky v Európe – očarujúcej Etny. Návrat do hotela, 
večera.
8. DEŇ ZÁJAZDU: po raňajkách uvoľnenie izieb, 
transfer na letisko do Palerma, odlet do Bratislavy.

V CENE JE ZAHRNUTÉ 

UBYTOVANIE: 7x ubytovanie v 4* hoteli priamo 
pri mori.
STRAVOVANIE: 7x all inclusive v 4* hoteli  pria-
mo pri mori.
DOPRAVA: letecká na trase Bratislava - Palermo 
- Bratislava. Počas okruhu ostrovom doprava klima-
tizovaným autobusom a lodný trajekt na Liparské 
ostrovy.
OSTATNÉ: služby sprievodcu a  delegáta CK, 
program zájazdu s jednotlivými zastávkami 
(program bez poplatkov za vstupy, prípadné občer-
stvenie, DPH). 
POVINNÉ PRÍPLATKY: servisné poplatky (le-
tiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky súvi-
siace s vykonaním leteckej dopravy a transfery v cieľovej 
destinácií) na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 
2 rokov 199 €, palivový príplatok. Miestna pobytová 
daň hradená priamo na mieste.
PRÍPLATKY: komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 €/os./deň) alebo PLUS (3,70 €/os./
deň)  (bližšie informácie o poistení nájdete na str. 417). 
V prípade, že si klient nezakúpi k zájazdu toto po-
istenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava na zájazd 
o 2%. Príplatok za jednolôžkovú izbu +75 € na izbu 
a noc pobytu. 
POZNÁMKA: CK si vyhradzuje právo zmeniť 
program zájazdu. 
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Campofelice di Roccella
Corleone

PalermoMonreale
Forza D‘Agro

Savoca

Taormina

EtnaCefalú

Liparské ostrovy

Catania

Termíny a ceny 8-dňových pobytovo-poznáv. zájazdov
Kód zájazdu 3401 3412

Dátum odletu 26.06. 11.09.
Dátum príletu 03.07. 18.09.
Počet nocí 7 7
Cena na osobu 890 890
ULTRA SKORÝ NÁKUP 846 846
dospelá osoba na prístelke 790 790
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Pol l ina Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 22-23

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Lipari SSSSs+

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 20-21

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na ostrov Sicília.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy 
(BTS) na letisko v Palerme (PMO). Let trvá 
približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej 
dopravy a transfery v cieľovej destinácií) 
na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 
rokov 199 € » palivový príplatok » miestna 
pobytová daň hradená priamo na mieste 

podľa platných predpisov daného regió-
nu 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. 417). Ak si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového letec-
kého zájazdu na ostrov Sicília predstavuje 
súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-noco-
vých termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.

Strediská » Sciacca a Pollina

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 940 960 1090 1120 1190

611 624 709 728 774

dospelá osoba na 1. prístelke 730 750 850 870 930

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 600 610 690 710 760

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

2 osoby -35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  983 €

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až  1023 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 890 990 1050 1090

522 534 594 630 654

dospelá osoba na 1. prístelke 690 700 780 830 860

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 570 580 640 680 710

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

SICÍLIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412

Dátum odletu BA 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 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

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Taormina a  sopk a Etna
Etna so svojimi 3 350 metrami nie je len najvyššou činnou sopkou Európy, ale je aj symbolom Sicílie, ktorý 
dáva pravidelne o sebe vedieť, aby sa na neho nezabudlo. Návštevníkov uchvacuje svojím vzhľadom, 
históriou a legendami. Jedno z najmalebnejších a turisticky najpríťažlivejších miest ostrova, nazývané 
i sicílske Monte Carlo je krásne malebné mestečko Taormina. Okrem otvoreného gréckeho divadla z 3. 
storočia pred n.l. vás okúzlia aj taorminské uličky, vyhliadkové terasy, námestíčka s gotickými kostolmi 
a hlavná promenáda s množstvom kaviarní, reštaurácií a obchodíkov so suvenírmi.
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Strediská » Marina di Sorso, Santa Teresa Gallura a Cala Gonone 
PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na ostrov Sardínia.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
a z Košíc (KSC) na letiská Olbia (OLB) a Alghero 
(AHO). Let trvá približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € 
» palivový príplatok »  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. 417). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého 
zájazdu na ostrov Sardínia predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

SARDÍNIA (OLB) – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v stredu

Kód zájazdu 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527

Dátum odletu BA, KE 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, KE 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

 SARDÍNIA (OLB) – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v sobotu

Kód zájazdu 3502 3504 3506 3508 3510 3512 3514 3516 3518 3520 3522 3524 3526

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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

 SARDÍNIA (AHO) – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety v stredu

Kód zájazdu 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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

   SARDÍNIA (OLB)  – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3601 3604 3607 3610 3613 3616 3619 3622 3625

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

SARDÍNIA (OLB) – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3602 3605 3608 3611 3614 3617 3620 3623

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

SARDÍNIA (OLB) – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov 

Kód zájazdu 3603 3606 3609 3612 3615 3618 3621 3624

Dátum odletu BA 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Dátum príletu BA 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9. 16.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11
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Marmorata Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 14-15

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Palmasera Vi l lage SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 12-13

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 16-17

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1343 €

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len 99 € » ušetríte až 1256 €

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 790 890 990 1010 1030 1050 1190 1290 1390 1420 1490

474 534 594 606 618 630 714 774 834 852 894

dospelá osoba na 1. prístelke 620 700 780 790 810 830 910 990 1070 1090 1140

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 510 580 640 650 670 680 730 790 850 870 900

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. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 830 930 1030 1050 1090 1120 1260 1350 1450 1510 1570

498 558 618 630 654 672 756 810 870 906 942

dospelá osoba na 1. prístelke 660 730 810 830 860 890 970 1040 1120 1160 1200

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 540 610 670 690 710 730 780 840 900 940 960

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.   
Pozor » *obmedzený počet izieb.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 970 1070 1090 1130 1150 1300 1400 1500 1560 1620

566 631 696 709 735 748 845 910 975 1014 1053

dospelá osoba na 1. prístelke 680 760 840 850 890 900 990 1070 1150 1190 1230

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 560 620 690 700 730 740 790 850 920 950 980

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Pozor » *obmedzený počet izieb.
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Santa Cater ina SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 30 - 31

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Kalábrie.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a 
z Košíc (KSC) na letisko v Lamezia Terme (SUF). 
Let trvá približne 2 hodiny.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € 

» palivový príplatok »  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. 417). Ak si klient nezakúpi k zájazdu 
toto cestovné poistenie, zníži sa mu aktuálne 
platná zľava na zájazd o 2%.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového leteckého zá-
jazdu na ostrov Sardínia predstavuje súčet dvoch 
za sebou nasledujúcich 7-nocových termínov, 
od ktorého treba odpočítať čiastku 250 €.

Strediská » Praia a Mare, Scalea, Nicotera Marina a Pizzo

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov , odlety v nedeľu

Kód zájazdu 3701 3703 3705 3707 3709 3711 3713 3715 3717 3719 3721 3723

Dátum odletu BA, KE 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príletu BA, KE 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3802 3805 3808 3811 3814 3817 3820

Dátum odletu BA 25.6. 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8.

Dátum príletu BA 5.7. 16.7. 26.7. 6.8. 16.8. 27.8. 6.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3803 3806 3809 3812 3815 3818 3821

Dátum odletu BA 28.6. 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8.

Dátum príletu BA 9.7. 19.7. 30.7. 9.8. 20.8. 30.8. 10.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

KALÁBRIA – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3801 3804 3807 3810 3813 3816 3819 3822

Dátum odletu BA 21.6. 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9.

Dátum príletu BA 2.7. 12.7. 23.7. 2.8. 13.8. 23.8. 3.9. 13.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 660 690 770 790 830 860 950 960 1020 1090 1150

410 429 449 501 514 540 559 618 624 663 709 748

dospelá osoba na 1. prístelke 520 550 570 640 660 690 700 770 780 830 880 930

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 290 300 320 350 360 380 340 360 380 400 430 440

1. a 2. dieťa od 14-17 r. na prístelke 440 460 480 540 550 580 570 630 640 680 720 750
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu typu Comfort +10€ na izbu a noc pobytu, za izbu typu Resort +20€ na izbu a noc pobytu. 
Pozor » *obmedzený počet izieb.

2 osoby -35 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 955 €

KALÁBRIA – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov, odlety vo štvrtok

Kód zájazdu 3702 3704 3706 3708 3710 3712 3714 3716 3718 3720 3722

Dátum odletu BA 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9.

Dátum príletu BA 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
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Nicotera Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 26 - 27

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pizzo Calabro Resort SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 28 - 29

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Borgo di  F iuzzi SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 32 - 33

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

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.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 740 790 850 870 910 940 1030 1050 1100 1170 1250

462 481 514 553 566 592 611 670 683 715 761 813

dospelá osoba na 1. prístelke 610 640 680 730 750 790 800 870 890 930 990 1060

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 470 490 530 570 580 610 590 630 650 690 740 780

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 710 740 790 850 870 910 940 1030 1050 1100 1170 1250

462 481 514 553 566 592 611 670 683 715 761 813

dospelá osoba na 1. prístelke 560 590 630 680 690 730 730 800 810 850 910 960

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 470 490 520 560 580 610 590 650 660 690 730 770

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 690 720 770 830 850 890 890 980 990 1050 1120 1190

414 432 462 498 510 534 534 588 594 630 672 714

dospelá osoba na 1. prístelke 550 580 620 660 680 720 690 760 770 820 870 920

1. dieťa do 14 rokov na  prístelke 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka v 1/3 izbe 330 340 370 400 410 440 370 410 420 440 470 480

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.  Pozor » 
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.

2 osoby -40 % zľava a dieťa až do 14 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1103 €
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SPLENDOR SSSs

HOTEL » STRANA 40 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PRESIDENT´S SSSs

HOTEL » STRANA 42 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

MIRELLA SSS

HOTEL » STRANA 40

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 91 €

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.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

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. 417). V prípade, 
že si zákazník nezakúpi toto poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » klimatizova-
ným autobusom +140 € k cene zájazdu. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

Strediská » Cesenatico, Igea Marina, Torre Pedrera, Rimini, 
Cattolica, Pesaro

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 570 590

351 371 384

dospelá osoba na 1. prístelke 430 450 470

1. dieťa 3 - 11 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 3 - 11 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1. a 2. dieťa 11 - 16 rokov na prístelke 270 280 290

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. Dieťa 0 - 3 r. nemá nárok na lôžko, detská 
postieľka na vyžiadanie zdarma.

 
Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 590 610

364 384 397

dospelá osoba na 1. prístelke 390 410 420

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 280 290 300

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 zdarma. Poznámka: hotel sa dá zakúpiť aj v termíne zájazdu 5111.

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 530 550

325 345 358

dospelá osoba na 1. prístelke 350 370 380

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa  2 -12 rokov na prístelke 250 260 270

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 zdarma.

JADRAN – termíny 10-dňových zájazdov autobusom a individuálne - hotel Nautilus

Kód zájazdu 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108 5109 5110 5111 5112 5113

Dátum odchodu 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8 4.9.

Dátum príchodu 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

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

JADRAN – termíny 10-dňových zájazdov autobusom a individuálne - ostatné hotely 

Kód zájazdu 5100 5101 5102 5103 5104 5105 5106 5107 5108

Dátum odchodu 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7 17.7. 24.7. 31.7.

Dátum príchodu 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7 2.8. 9.8.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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CHRISTIAN SSSs

HOTEL » STRANA 41 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

TYC SSSs

HOTEL » STRANA 37 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

LE VELE SSSs

HOTEL » STRANA 38

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 650

384 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 520

1. dieťa 2 - 9 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa 2 - 9 rokov na prístelke 290 310 320

1. a 2. dieťa 9 -12 rokov na  prístelke 290 310 320

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 za poplatok hradený na mieste.

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 630 650

384 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 470 500 520

1. dieťa 2 - 8 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 2 - 8 rokov na prístelke 290 310 320

1. a 2. dieťa 8 - 12 rokov na prístelke 290 310 320

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, plná penzia s nápojmi v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. Dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôž-
ko, detská postieľka za poplatok hradený na mieste.

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 640 660

390 416 429

dospelá osoba na 1. prístelke 420 440 460

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. Povinný príplatok » zvýhodnené vstupné do vodného parku Atlan-
tica na 5 dní (pondelok-piatok): dieťa 0-5 rokov zdarma, dieťa 5-12 rokov 18 €, dospelý od 12 rokov 30 €.

San Marino
San Marino je najstaršou republikou na svete. Bolo založené okolo roku 300. So svojimi 62 km2 hostí 
zhruba 32.000 obyvateľov. Najvyšším vrchom krajiny je Monte Titano, ktorý meria 755 metrov a týčia 
sa na ňom pevnosti La Rocca, La Cresta a Montale. Pri návšteve San Marina si nenechajte ujsť výmenu 
stráží na námestí Piazza della Libertá pred radnicou Palazzo Pubblico. Určite bude aj pre vás nez-
abudnuteľným zážitkom jazda lanovkou, odkiaľ budete vidieť asi 200 km Jadranského pobrežia ako 
na dlani. Lanovka premáva z Borgo Magiore do historického centra, s prevýšením 520 m.n.m. V San 
Marine môžete navštíviť aj múzeum Enza Ferrariho, kde nájdete 250 modelov tejto vychírenej značky.

Z á b a v n é  p a r k y
Nie je snáď jedného návštevníka Rimini, aby nezavítal do niektorého zo zábavných parkov, ktorých je v 
oblasti Emilia Romagna neúrekom. Veľkolepé, zábavné, poučné. Aj takto sa dajú nazvať vodné a tem-
atické parky, ktoré na vás čakajú pozdĺž celého pobrežia. V Mirabilandii nájdete horské dráhy lámajúce 
rekordy, Fiabilandia očarí deti, ale aj dospelých svojimi nezabudnuteľnými šmykľavkami, v Cattolice 
môžete navštíviť podmorský svet a vidieť tak vzácne žraloky. Zavítajte do jedného z nich a o nezabud-
nuteľný zážitok na celé leto máte postarané: Atlantica v Cesenatico, Aquafan v Riccione, Oltremare v 
Riccione, Aquarium v Cattolice, Mirabilandia v Ravenna, Italia in miniature v Rimini.

FAKULTATÍVNE VÝLETY
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Nauti lus SSSSs

HOTEL » STRANA 43

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Hotel  Angel ini SSSS

HOTEL » STRANA 36 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 790

462 488 514

dospelá osoba na 1. prístelke 560 600 630

1. dieťa 2 - 9 rokov  na prístelke  ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa 2 - 9 rokov na prístelke 350 370 390

1. a 2. dieťa 9 - 12 rokov na prístelke 350 370 390

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 za poplatok hradený na mieste. Izba typu komfort (mini chladnička)+ 14 Eur na osobu na noc 
pobytu.

Ceny 7-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1290 1490

644 839 969

dospelá osoba na 1. prístelke 690 890 990

1. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 490 650 750

2. dieťa 2 - 12 rokov na prístelke 490 650 750

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive light v zmysle opisu, služby delegáta, DPH. Dieťa 0 - 2 r. nemá nárok na lôžko, 
detská postieľka na vyžiadanie za poplatok hradený na mieste.

Aquapark Atlantica
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Seabank SSSSS

HOTEL » STRANA 46-47

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM » 8 -dňové letecké poby-
tové zájazdy na ostrov Malta.

LIETAME » renomovanou leteckou spoloč-
nosťou Air Malta, priamym letom z Viedne (VIE) 
na letisko Valletta - Luqa (MLA).

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 199 € » palivový 

príplatok » ekologická taxa hradená priamo na 
mieste po príchode do hotela vo výške 0,50 Eur 
na osobu a noc pobytu. Maximálna výška taxy 
je 5 Eur na osobu a pobyt. Deti do 18 rokov sú 
od taxy oslobodené. 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

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. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

Stredisko » Mellieha Bay

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1170 1190 1220 1230 1250

702 714 732 738 750

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 650 670 670 690 690

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta,  DPH.

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.

MALTA – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910

Dátum odletu VIE 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8.

Dátum príletu VIE 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



344

Š P A N I E L S K Ocenník 2020

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5
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Miramar Calafel l SSSS

HOTEL » STRANA 50-51

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mercury SSSS

HOTEL » STRANA 52-53

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM » 8-dňové letecké poby-
tové zájazdy do Španielska.

LIETAME » priamymi letmi z Viedne (VIE) 
na letisko v Barcelone (BCN). Let trvá približne 
2 hodiny 20 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 

do 2 rokov 69 €, na osobu od 2 rokov 199 € » 
palivový príplatok » ekologická daň hradená 
na mieste pobytu vo výške približne 1,50 € na 
osobu a deň zájazdu v závislosti od oficiálnej 
triedy ubytovania. 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, servis-

ných a asistenčných služieb CK (bližšie info 
o poistenií nájdete na str. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

Oblasti » Costa Dorada a Costa del Maresme  
Strediská » Calafell a Santa Susanna

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 580 650 670 770 810 830

348 390 402 462 486 498

dospelá osoba na 1. prístelke 500 570 580 670 710 720

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 390 390

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 450 460 530 560 570

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

2 dospelí - 40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 149  € » ušetríte až 905 €

2 dospelí - 35% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách so zľavou 35% » ušetríte až 1050 €

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 620 700 730 830 870 890

403 455 475 540 566 579

dospelá osoba na 1. prístelke 500 560 590 670 700 720

1. a 2. dieťa do 13 rokov na prístelke 420 480 500 570 600 610

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH.  

ŠPANIELSKO – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115

Dátum odletu VIE 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 VIE 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
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Peymar SSSs

HOTEL » STRANA 56-57

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Stredisko » S' Illot

MALORKA – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 4701 4702 4703 4704 4705 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715

Dátum odletu VIE 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 VIE 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

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 620 650 710 770 790

360 372 390 426 462 474

dospelá osoba na prístelke 530 550 570 630 680 700

dieťa do 13 rokov na prístelke* 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 13 rokov na prístelke 450 460 480 540 580 600

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +18 € za izbu a noc pobytu, za izbu s priamym výhľadom na more +24 € za 
izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

FAKULTATÍVNE VÝLETY
V e ľ k ý  o k r u h  o s t r o v o m
Počas tohto výletu sa budeme prepravovať autobusom, vlakom i loďou. Už niekoľko sezón je tento výlet 
tým najobľúbenejším v ponuke. Niet sa čomu čudovať, veď ponúka ucelený obraz o Malorke. Program 
zahŕňa prehliadku pohoria Tramuntana a jeho serpentín, cestu pomedzi oku lahodiace sady plné po-
marančovníkov, olivovníkov a mandľovníkov, ako i plavbu popri skalnatom pobreží ostrova. Navštívime 
Incu - tretie najväčšie mesto Malorky, a tiež sa okúpeme priamo v zátoke Sa Calobra, v ktorej nájdete 
najkúzelnejšiu pláž ostrova. Priezračné azúrové more a malé pláže sú tu lemované vysokými útesmi pre-
rastenými bohatou vegetáciou. Loďou sa prepravíme do Port de Soller, kde sa prevezieme historickým 
dreveným vláčikom „Oranžový expres“. Zažiť dovolenku na Malorke a nevidieť všetky jej tváre by bol 
hriech, preto sa na cestu okolo ostrova vydajte s nami! 

D r a č i e  j a k y n e
Nezabudnuteľná prehliadka najväčšej jaskyne na Malorke spojená so zaujímavým koncertom. Cue-
vas del Drach je viac ako 2 km dlhý podzemný komplex zložený zo štyroch jaskýň bohato zdobených 
množstvom stalaktitov, stalagmitov a stalagnátov. Určite si i vás podmania skryté zákutia alebo Veľké 
jazero, známe i ako Martelove. Vďaka svojim rozmerom sa radí k najväčším podzemným jazerám sveta. 
Súčasťou zájazdu sú i krátke zastávky v továrni na výrobu značkových kabeliek a plášťov  z pravej kože, 
továrni MAJORICA produkujúcej známe malorské perly a voľný program v prístave Porto Cristo. Cue-
vas del Drach tvoria najrozsiahlejší jaskynný systém Baleárov. Jaskyne skývajú i jeden veľký unikát, a to 
jazero, ktoré patrí medzi jedno z najväčších podzemných vodných plôch na svete. Každý návštevník tu 
taktiež zažije krátke, no nezabudnuteľné hudobné predstavenie s krásnymi svetelnými efektmi. 

PONÚKAME VÁM » 8-dňové letecké pobytové 
zájazdy na ostrov Malorka. 

LIETAME » priamymi letmi z Viedne (VIE) na le-
tisko Palma de Mallorca (PMI). Let trvá približne 2 
hodiny 30 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 

rokov 69 €, na osobu od 2 rokov 199 € » palivový 
príplatok » ekologická daň hradená na mieste 
pobytu vo výške  2,20 € a osobu a deň zájazdu 
v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania. Deti 
do 16 rokov môžu byť od dane 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 asistenč-

ných služieb CK (bližšie info o poistenií nájdete 
na str. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

2 dospelí - 40% zľava a dieťa do 13 rokov na prístelke len za 99  € » ušetríte až 823 €
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Kačjak SSs

PAVILÓNY » STRANA 108

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Slaven SSs

PAVILÓNY » STRANA 109

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 62 €

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 a regis-
tračná taxa na osobu od 12 rokov vo výške  
1,8 € na osobu a noc zájazdu » servisný popla-
tok 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. 417). 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, Duga Uvala, Crikvenica, Selce, Novi 
Vinodolski +95 € na osobu k cene zájazdu » 
strediská na ostrove Hvar +110 € a trajekt +35€ 
na osobu k cene zájazdu. Informácie o nástup-
ných miestach poskytnú predajcovia v CK.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

BONUS » priamo z východu do stredísk Crikve-
nica, Selce, Krk, Novi Vinodolski, Rabac a Duga 
Uvala vo vybraných termínoch.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma: Duga Uvala, Novi Resort a iné (viď cenník) 
» nápoje v cene: Kačjak, Slaven, Duga Uvala, 
Hedera, Mimosa, Malin, Jadran, Beli Kamik 

Strediská » Rabac, Duga Uvala, Umag, Krk, Crikvenica, 
Selce, Novi Vinodolski, Hvar

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 240 280 330 370 390 440 450 490

156 182 215 241 254 286 293 319

dospelá osoba na 1. prístelke 200 230 270 300 320 360 370 400

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 200 230 270 300 320 360 370 400

dieťa do 12 rokov bez lôžka 120 140 170 190 200 220 230 250

dieťa do 5 rokov bez služieb ubytovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), klub, služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 280 300 330 380 410 470 490 510

182 195 215 247 267 306 319 332

dospelá osoba na 1. prístelke 230 240 270 310 330 380 400 410

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 230 240 270 310 330 380 400 410

dieťa do 12 rokov bez lôžka 140 150 170 190 210 240 250 260

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

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov autobusom

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 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.

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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov autobusom

Kód zájazdu
1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107

1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307

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
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Fontana SSs   SSS

DEPANDANCE » STRANA 136

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Hvar SSSs

HOTEL » STRANA 137

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Duga Uvala SSS

HOTEL A DEPANDANCE » STRANA 106

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Duga Uvala SSS

DEPANDANCE » STRANA 106

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Polynesia Plava Laguna SSSs

APARTMÁNY » STRANA 107

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 300 320 350 380 410

195 208 228 247 267

dospelá osoba na 1. prístelke 210 230 250 270 290

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 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 440 520 540 580

267 286 338 351 377

dospelá osoba na 1. prístelke 290 310 370 380 410

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, 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 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 590 630 650 780 800 830

319 338 384 410 423 507 520 540

dospelá osoba na prístelke 400 420 480 510 520 630 640 670

dieťa 6 - 12 rokov na  prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 260 300 320 330 390 400 420

dieťa do 6 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v rodinnej izbe v depandance, plná penzia s nápojmi, klub, služby delegáta, 
DPH.  *obmedzený počet izieb. V rodinnej izbe sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby na prístelkách podľa 
cenníka.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 470 530 560 590 700 720 750

286 306 345 364 384 455 468 488

dospelá osoba na prístelke 360 380 430 450 480 560 580 600

dieťa 6 - 12 rokov na  prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 220 240 270 280 300 350 360 380

dieťa do 6 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe v depandance/štandard hotelovej izbe, plná penzia s nápojmi, klub, služby 
delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb
Príplatok » za hotelovú izbu štandard+  /rozlohovo väčšia/ s výhľadom na more + 6 € na izbu a noc pobytu.

5-členná rodina - 3 osoby so zľavou až 35%, 2 deti do 12 a 6 rokov na prístelke ZDARMA už 
od 957 €  a autobusová doprava len za 62 €/osoba

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 440 520 540 580 660 680 720

267 286 338 351 377 429 442 468

dospelá osoba na 1. prístelke 410 440 520 540 580 660 680 720

1. dieťa do 14 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 210 220 260 270 290 330 340 360

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu 1/2+1 sa účtuje 2x cena na zák-
ladnom lôžku a osoba na prístelke podľa cenníka. V apartmáne typu 1/2+2 a 1/2+3 sa účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby 
na prístelkách podľa cenníka.
Príplatok » za apartmán 1/2+1: +5 € na apartmán a noc pobytu.  
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Wyndham Novi Resort Premium SSSS

APARTMÁNY » STRANA 114-115

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Wyndham Novi Resort De Luxe SSSS

APARTMÁNY » STRANA 114-115

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Jadran SSSs

HOTEL » STRANA 110

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Hedera SSSS

HOTEL » STRANA 104-105

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 410 450 580 630 670 760 810 850

267 293 377 410 436 494 527 553

dospelá osoba na 1. prístelke 330 360 470 510 540 610 650 680

dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 210 230 290 320 340 380 410 430

dieťa do 7 r. na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri (víno, pivo, nealko), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom +7 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +7 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 460 490 560 600 690 710 750

293 299 319 364 390 449 462 488

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 400 450 480 560 570 600

dieťa 10 - 18 rokov na prístelke 320 330 350 400 420 490 500 530

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 230 240 250 280 300 350 360 380

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe štandard park bez balkónu, polpenzia, nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo 
nealka), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za obed +19 € na osobu a deň.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 530 600 640 670 760 790 830

319 345 390 416 436 494 514 540

dospelá osoba na prístelke 490 530 600 640 670 760 790 830

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 250 270 300 320 340 380 400 420

dieťa do 6 r. na prístelke/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 osoba na prístelke 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. 
Príplatok » za službu  “dine around dinner“ +17 € na dospelú osobu a deň a +9 € na dieťa 6-12 rokov a deň.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 550 610 660 690 780 810 850

338 358 397 429 449 507 527 553

dospelá osoba na prístelke 520 550 610 660 690 780 810 850

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 260 280 310 330 350 390 410 430

dieťa do 6r. na prístelke/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.
Príplatok » za službu  “dine around dinner“ +17 € na dospelú osobu a deň a +9 € na dieťa 6-12 rokov a deň.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 638 € a autobusová doprava len za 62 €/osoba 

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDAR-
MA » už od 534 € a autobusová doprava len za 62 €/osoba 

5-členná rodina - 3 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 6 rokov na prístelke a 2. dieťa  
do 6 rokov bez lôžka ZDARMA » už od 1014 € a autobusová doprava len za 62 €/osoba
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Falkensteiner  Park Punat SSSS

HOTEL » STRANA 112-113

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Wyndham Novi  Resort SSSSS

HOTEL » STRANA 114-115

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Malin SSSSs

HOTEL » STRANA 116

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Bel i  Kamik SSSs

HOTEL » STRANA 111

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Hedera a Mimosa SSSS

HOTELY » STRANA 104-105

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 460 590 640 680 770 820 860

273 299 384 416 442 501 533 559

dospelá osoba na 1. prístelke 340 370 480 520 550 620 660 690

1. dieťa 7 - 13 rokov na prístelke 210 230 300 320 340 390 410 430

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa 2 - 13 rokov na prístelke 210 230 300 320 340 390 410 430

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoje k večeri (pivo, víno, džús, voda), služby delegáta, DPH.    
Príplatok » za balkón + 9 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more + 13 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s balkó-
nom + 10 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s balkónom a orientáciou na morskú stranu + 14 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 610 650 740 790 930 960 990

384 397 423 481 514 605 624 644

dospelá osoba na 1. prístelke 480 490 520 600 640 750 770 800

dieťa 10 - 18 rokov na prístelke 420 430 460 520 560 660 680 700

dieťa do 10 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 10 rokov na 2. prístelke 300 310 330 370 400 470 480 500

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe superior s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Hedera, polpenzia, 
nápoj k večeri (2dcl vína, piva alebo nealka), služby delegáta, DPH.
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu v hoteli Mimosa +14 € na izbu a noc pobytu » za obed +19 € na oso-
bu a deň.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 710 750 790 810 830 1000 1020 1040

462 488 514 527 540 650 663 676

dospelá osoba na 1. prístelke 710 750 790 810 830 1000 1020 1040

dieťa 6 -18 rokov na prístelke 360 380 400 410 420 500 510 520

dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s balkónom + 4 € na izbu a noc pobytu, za superior izbu + 4 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 770 810 840 860 1030 1050 1070

475 501 527 546 559 670 683 696

dospelá osoba na 1. prístelke* 730 770 810 840 860 1030 1050 1070

dieťa do 6 rokov na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 370 390 410 420 430 520 530 540

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH.  *obmedzený počet izieb
Príplatok » za službu  “dine around dinner“ +17 € na dospelú osobu a deň a +9 € na dieťa 6-12 rokov a deň.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 560 660 690 740 850 880 930

345 364 429 449 481 553 572 605

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 470 490 520 600 620 660

dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 18 rokov na 1. prístelke 270 280 330 350 370 430 440 470

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe štandard, polpenzia, nápoje k večeri (pivo, víno, džús, voda), služby delegáta, DPH.    
Príplatok » za izbu superior s balkónom +10 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s balkónom a orientáciou na morskú stranu
 + 29 € na izbu a noc pobytu.
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Medena Štandard Plus SSSs

APARTMÁNY » STRANA 131

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Medena Superior SSSS

APARTMÁNY » STRANA 131

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 69 €

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 nástupných miestach v CK.

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová a registrač-
ná taxa na osobu od 12 rokov vo výške 
1,80 € na osobu a noc zájazdu » servisný popla-
tok 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. 417). 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 Petr-
čane, Zadar, Biograd na Moru, Vodice, Primoš-
ten, Trogir +105 € na osobu k cene zájazdu.

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

BONUS » klubová dovolenka v hoteli a apart-
mánoch Medena, miniklub v slovenskom jazyku 
v hoteli Imperial, depandance Lucija a vilkách 
Klara.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli Donat, Imperial, Olympia a v hoteli a 
apartmánoch Medena. 
 
Zájazdy týkajúce sa hotela Zora nie sú skupino-
vými zájazdmi.

Strediská » Petrčane, Zadar, Biograd na Moru, 
 Vodice, Primošten, Trogir

CHORVÁTSKO – termíny 10-dňových zájazdov autobusom

Kód zájazdu 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415

Dátum odchodu 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.

Dátum príchodu 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12-dňových zájazdov autobusom

Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 24.6. 3.7. 12.7. 21.7. 30.7. 8.8. 17.8.

Dátum príchodu 5.7. 14.7. 23.7. 1.8. 10.8. 19.8. 28.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 370 400 410 530 560 630 670 690

221 241 260 267 345 364 410 436 449

dospelá osoba na 1. prístelke 260 280 300 310 400 420 480 510 520

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 170 190 200 210 270 280 320 340 350

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v apartmáne štandard plus 3*, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený 
počet izieb
Príplatok » za 5-lôžkový apartmán +10 € na apartmán a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 490 510 570 630 650 720 780 830

293 319 332 371 410 423 468 507 540

dospelá osoba na 1. prístelke 340 370 390 430 480 490 540 590 630

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 230 250 260 290 320 330 360 390 420

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v apartmáne superior 4*, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH.  
*obmedzený počet izieb
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Donat SSSs

HOTEL » STRANA 124-125

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Medena SSSS

HOTEL » STRANA 132-133

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kolovare SSSS

HOTEL » STRANA 118

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Adriat ic SSSS

HOTEL » STRANA 121

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 500 530 610 660 690 760 840 880

319 325 345 397 429 449 494 546 572

dospelá osoba na prístelke 390 400 430 490 530 560 610 680 710

dieťa 12 - 18 rokov na prístelke 340 350 380 430 470 490 540 590 620

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 240 250 270 310 330 350 380 420 440

dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, 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 35% a 2 deti do 6 rokov na prístelke  
v rodinnej izbe ZDARMA » už od 778 €  a autobusová doprava len za 69 €/osoba

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 480 520 540 600 670 690 770 850 880

312 338 351 390 436 449 501 553 572

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 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 v izbe štandard 3*, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet 
izieb
Príplatok » za izbu superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35% a 1. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 732 € a autobusová doprava len za 69 €/osoba 

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 570 590 650 680 700 840 860 900

345 371 384 423 442 455 546 559 585

dospelá osoba na 1. prístelke 430 460 480 520 550 560 680 690 720

dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka 270 290 300 330 340 350 420 430 450

dieťa do 7 r. bez lôžka v izbe superior* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 270 290 300 330 340 350 420 430 450

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9 x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu superior s orientáciou na morskú stranu +12 € na izbu a noc pobytu » za izbu typu superior +6 € na izbu a 
noc pobytu » za obed +17 €  na osobu a deň.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 500 560 640 690 710 840 870 910

299 325 364 416 449 462 546 566 592

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 450 520 560 570 680 700 730

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 230 250 280 320 350 360 420 440 460

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 31.03.2020 
Príplatok » za izbu s balkónom +7 € na izbu a noc pobytu. 
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Kornati SSSS

HOTEL » STRANA 120

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Pini ja SSSSs

HOTEL » STRANA 122-123

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Zora SSSS

HOTEL » STRANA 128-129

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Imperial  -  Klara SSSs

VILKY » STRANA 126-127

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sunny Side SSSSs

APARTMÁNY » STRANA 119

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 500 560 640 690 710 840 880 910

299 325 364 416 449 462 546 572 592

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 450 520 560 570 680 710 730

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 12 - 15 rokov na 1. prístelke 230 250 280 320 350 360 420 440 460

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 31.03.2020 
Príplatok » za izbu s balkónom a orientáciou na morskú stranu +7 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 610 670 700 730 870 900 920

358 384 397 436 455 475 566 585 598

dospelá osoba na 1. prístelke 440 480 490 540 560 590 700 720 740

osoba na prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

1. dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 280 300 310 340 350 370 440 450 460

1. dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 280 300 310 340 350 370 440 450 460

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb, pri kúpe zájazdu do 29.02.2020.
Príplatok » za obed +12 € na osobu a deň » za izbu s balkónom +7 € na izbu a noc pobytu » za izbu s orientáciou  na more a s balkó-
nom +16 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu s balkónom +25 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 550 590 610 670 700 720 850 870 920

358 384 397 436 455 468 553 566 598

dospelá osoba na 1. prístelke 500 540 550 610 630 650 770 790 830

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 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 510 570 630 680 750 870 890 920

299 332 371 410 442 488 566 579 598

dospelá osoba na 1. prístelke 370 410 460 510 550 600 700 720 740

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 230 260 290 320 340 380 440 450 460

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, all inclusive, animácie v sloven. jazyku, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu s balkónom +5 € na izbu a noc pobytu » za 1/1 izbu +10 € na osobu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 580 600 660 690 710 850 870 910

351 377 390 429 449 462 553 566 592

dospelá osoba na prístelke 440 470 480 530 560 570 680 700 730

dieťa 6 - 12 rokov na prístelke 270 290 300 330 350 360 430 440 460

dieťa do 6 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v apartmáne typu A, polpenzia, služby delegáta, DPH. V apartmáne typu B a C sa 
účtuje 3x cena na základnom lôžku a osoby na ďalších prístelkách podľa cenníka.
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Medena Superior  Premium SSSS

HOTEL » STRANA 132-133

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Imperial  hotel SSSs

HOTEL » STRANA 126-127

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Olympia SSSSS

HOTEL » STRANA 130

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Imperial  -  Luci ja SSSs

DEPANDANCE » STRANA 126-127

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 700 720 750 800 820 960 1010 1040

449 455 468 488 520 533 624 657 676

dospelá osoba na 1. prístelke 550 560 580 600 640 660 770 810 840

dieťa 6 - 12 rokov na 1. prístelke 340 350 360 380 400 410 480 510 520

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. Izby 5* štandardu v Olympia Sky na vyžiadanie. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 630 680 730 780 810 960 990 1030

390 410 442 475 507 527 624 644 670

dospelá osoba na 1. prístelke 480 510 550 590 630 650 770 800 830

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 300 320 340 370 390 410 480 500 520

1. dieťa do 13 rokov na prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 300 320 340 370 390 410 480 500 520

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, all inclusive, animácie v slovenskom jazyku, služby delegáta, DPH. *obmedzený 
počet izieb
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +5 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 500 550 620 680 740 790 920 940 970

325 358 403 442 481 514 598 611 631

dospelá osoba na 1. prístelke 400 440 500 550 600 640 740 760 780

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 250 280 310 340 370 400 460 470 490

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, all inclusive, animácie v slovenskom jazyku, služby delegáta, DPH. *obmedzený 
počet izieb
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +4 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 570 620 660 700 730 860 890 930

351 371 403 429 455 475 559 579 605

dospelá osoba na 1. prístelke 410 430 470 500 530 550 650 670 700

dieťa do 7 r. na 1. prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 270 290 310 330 350 370 430 450 470

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie v izbe superior premium 4*, all inclusive - raňajky pre klientov superior pre-
mium izieb vo vyhradenej časti reštaurácie, resp. na terase, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za výhľad na more +6 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 702 €  a autobusová doprava len za 69 €/osoba
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

t

Alem SS

DEPANDANCE » STRANA 134

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Medena Štandard Plus SSSs

APARTMÁNY » STRANA 131

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Autobusová doprava od 69 €

Strediská » Trogir, Omiš a Baško Polje
PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové po-
bytové zájazdy individuálnou dopravou alebo 
10 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. 
Informácie o nástupných miestach v CK. 

POVINNÉ PRÍPLATKY» pobytová a registrač-
ná taxa na osobu od 12 rokov vo výške  
1,80 € na osobu a noc zájazdu » servisný popla-
tok 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. 417). 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 » stredisko Trogir  
+105 €, strediská Omiš a Baško Polje +110 € 
na osobu k cene zájazdu.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

DVOJTERMÍN » príplatok +40 € na osobu 
k cene dopravy.

BONUS » 2 deti ubytovanie a stravovanie zdar-
ma v hoteli a apartmánoch Medena.  
 
Zájazdy týkajúce sa hotela Alem nie sú skupino-
vými zájazdmi.

CHORVÁTSKO – termíny 10 - dňových zájazdov autobusom

Kód zájazdu 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614

Dátum odchodu 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Dátum príchodu 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CHORVÁTSKO – termíny 12 - dňových zájazdov autobusom

Kód zájazdu 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507

Dátum odchodu 24.6. 3.7. 12.7. 21.7. 30.7. 8.8. 17.8.

Dátum príchodu 5.7. 14.7. 23.7. 1.8. 10.8. 19.8. 28.8.

Počet nocí 9 9 9 9 9 9 9

Ceny 7 - nocových zájazdov Ceny 9 - nocových
zájazdov

osoba na základnom lôžku 290 310 350 380 400 460 470 510

189 202 228 247 260 299 306 332

dospelá osoba na 1. prístelke 240 250 280 310 320 370 380 410

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa do 12 rokov bez lôžka 150 160 180 190 200 230 240 260
V cene je zahrnuté » 7, resp. 9x ubytovanie, polpenzia, nápoj k večeri (2 dcl vína, piva alebo nealka), DPH.
Príplatok » za obed s nápojom +14 € za dospelého na deň pobytu a 11 € za dieťa do 12 r. na deň pobytu.

3-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA 
» už od 378 € a autobusová doprava len za 72 €/osoba 

Ceny 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 370 400 410 530 560

241 260 267 345 364

dospelá osoba na 1. prístelke 280 300 310 400 420

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 190 200 210 270 280

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok  » za 5-lôžkový apartmán +10 € na apartmán a noc pobytu.
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Medena SSSS

HOTEL » STRANA 132-133

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Medena Superior  Premium SSSS

HOTEL » STRANA 132-133

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Medena Superior SSSS

APARTMÁNY » STRANA 131

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Brzet SSSs

PAVILÓNY » STRANA 135

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 540 600 670 690

338 351 390 436 449

dospelá osoba na 1. 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 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 v izbe štandard 3*, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za izbu superior +10 € na izbu a noc pobytu » za výhľad na more +4 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA  
a 2. dieťa do 7 rokov na prístelke ZDARMA » už od 676 €  a autobusová doprava len za 69 €/osoba

Ceny 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 570 630 650

319 332 371 410 423

dospelá osoba na 1. prístelke 370 390 430 480 490

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 250 260 290 320 330

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, polpenzia, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb

Ceny 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 470 530 590 610

273 306 345 384 397

dospelá osoba na 1. prístelke 340 380 430 480 490

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 4 rokov bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 

Ceny 7 - nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 620 660 700 730

371 403 429 455 475

dospelá osoba na 1. prístelke 430 470 500 530 550

dieťa do 7 r. na prístelke/bez lôžka ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na prístelke 290 310 330 350 370

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke* ubytovanie a služby all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie v izbe superior premium 4*, all inclusive - raňajky pre klientov superior premium izieb vo 
vyhradenej časti reštaurácie, resp. na terase, klub, služby delegáta, DPH. *obmedzený počet izieb
Príplatok » za výhľad na more +6 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí so zľavou až 35%, 1. dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA 
a 2. dieťa do 7 rokov ZDARMA » už od 742 €  a autobusová doprava len za 69 €/osoba
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Autobusová doprava len 88 €

Letecká doprava len 114 €

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

t

Koral i SSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 100-101

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Strediská » Sutomore a Bečiči

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. 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

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, DPH.  
Príplatok  » za izbu s výhľadom na more +5 € 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 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 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€ 

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 »priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Podgorica (TGD). Let trvá približne 
1h a 20 min.  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) na letis-
ko Podgorica (TGD) +190 € na osobu k cene 
pobytu, resp. +100 € na osobu k cene pobytu 
za kombinovanú dopravu.   

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej 
dopravy a transfery v cieľovej destinácii) na 
dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 
175 € » (pri kombinovanej doprave na oso-
bu od 2 rokov 85 €) » palivový príplatok  » 
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. 417). 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 €.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

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. 417). 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. 

BONUS » autobusová doprava aj priamo z vý-
chodného Slovenska vo vybraných termínoch

DVOJTERMÍN » príplatok +50 € na osobu 
k cene dopravy. 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.
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Tara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 98 - 99

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mediteran SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 96- 97

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ti

ti

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 650 670 700 730

                                                     390 402 420 438

dospelá osoba na 1. prístelke 630 650 680 710

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 410 420 440

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

2. dieťa do 12 r. na prístelke/bez lôžka 260 270 280 300

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie vo vilkách Magnólia, all inclusive light, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu v hoteli +12 € na izbu a noc » za balkón, resp. terasu vo vilkách Magnólia +10 € na izbu a noc pobytu.
Pozor » * obmedzený počet izieb

letecky 2 dospelé osoby -40 % zľava a 2 deti do 12 rokov » ušetríte až 1441€          

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 časťou „Port Montenegro“. 

Star ý  Bar
Preskúmajte s nami Starý Bar, prejdite sa s nami jeho známou Tureckou uličkou s množstvom predajní 
suvenírov a starobarských reštaurácií ponúkajúcich jedlá národnej kuchyne; až k pevnosti. Navštívime 
pevnosť Starý Bar, kde nám sprievodca priblíži, ako sa tu kedysi žilo. Zastavíme sa i v neďalekom Mirovici, 
pri olivovníku starom 2 243 rokov, je známy aj pod menom „Stara Maslina“. Domáci ho považujú dokonca 
za posvätný strom.

Ceny 7 a 14-nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 800 820 860 890

                                                     480 492 516 534

dospelá osoba na 1. prístelke 640 660 690 720

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 400 420 430 450

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 7 rokov bez lôžka ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Pozor » * obmedzený počet izieb

letecky 2 dospelé osoby -40% zľava a 2 deti do 12 a 7 rokov » ušetríte až 1466€          
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Letecká doprava len 126 €

Ibiza  SSSs

DEPANDANCE » STRANA 88

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Le te c k á  d o p rava

ti

Strediská » Durrës

 Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 440 470 510

252 264 282 306

dospelá osoba na 1. prístelke 340 360 380 410

1. dieťa do 12 rokov na prístelke* ubytovanie a all inclusive ZDARMA

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 210 220 240 260

dieťa do 6 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7 x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.  Pozor » * obmedzený počet izieb    
Príplatok » za izbu s balkónom +3 €  na izbu a noc pobytu » rodinná izba sa účtuje 3 x cena na základnom lôžku

I n d i v i d u á l n a  d o p rava

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti do 12 rokov na prístelkách letecky  
so zľavou 40 % » ušetríte až 1108€

    ALBÁNSKO – 8-dňové  zájazdy individuálnou dopravou

Kód zájazdu 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

Dátum nástupu 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8.
Dátum odchodu 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

    ALBÁNSKO – 8 a 15-dňové zájazdy letecky

Kód zájazdu 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311

Dátum odletu BA 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8.
Dátum príletu BA 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou do 
Albánska

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. 417). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » pobytová taxa 
a servisný poplatok vo výške 2 € na osobu od 2 
rokov a noc pobytu.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

PONÚKAME VÁM » 8 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Albánska. 

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy 
(BTS) na letisko Tirana (TIA). Let trvá približ-
ne 1h a 40 min.  

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » prípla-
tok za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS) 
na letisko Tirana (TIA) +210 € na osobu od 2 
rokov .

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 

poplatky súvisiace s vykonaním leteckej 
dopravy a transfery v cieľovej destinácii) na 
dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 
175 € »  palivový príplatok » 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. 417). 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 210 €.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.
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Gloria  Palace SSSSS

HOTEL » STRANA 92

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Albanian Star SSSS

HOTEL » STRANA 89

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Horizont SSSS

HOTEL » STRANA 93

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Dolce Vita SSSS

HOTEL A DEP.  » STRANA 90 - 91

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

ti

ti

ti

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 490 540 570

282 294 324 342

dospelá osoba na 1. prístelke 380 400 440 460

1., resp. 2. dieťa 7-13 r. na prístelke 240 250 270 290

dieťa do 7 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x 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

osoba na základnom lôžku 430 450 490 530

258 270 294 318

dospelá osoba na 1. prístelke 350 360 400 430

1., resp. 2. dieťa 6 -12r. na prístelke 220 230 250 270

dieťa do 6 r. na prístel., resp.bez lôžka ubytovanie all inclusive  ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie v izbách štandard, all inclusive, služby delegáta, DPH.   
Príplatok » za izbu superior +10 € na izbu a noc pobytu » za izbu s výhľadom na morskú stranu +5 € na izbu a noc pobytu.

4-členná rodina - 2 dospelí a 2 deti do 13 rokov na prístelkách letecky  
so zľavou 40 % » ušetríte až 1024€

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Ti rana a  K ru ja
Navštívime centrum Tirany, národné historické múzeum, prejdeme okolo Starej veže s hodinami z r. 1822, 
pozrieme si najstaršiu mešitu v Albánsku Ethem Bay, najznámejší tiranský bulvár a mnoho iného. Program 
pokračuje návštevou historického mesta Kruja, rodiska národného hrdinu Gjergja Kastrioti Skanderbe-
ga, kde si pozrieme hradby s opevnením, etnografické múzeum, starý bazar – stredoveký trh s obcho-
díkmi vybudovanými z dreva s unikátnymi tradičnými remeselnými výrobkami.

Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 530 550 590 620

318 330 354 372

dospelá osoba na 1. prístelke 470 490 520 550

1. dieťa do 12 rokov na prístelke * ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 6 -12 rokov  na 1. prístelke 380 390 420 440

dieťa do 6 r. na príst., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie v štandardných izbách s orientáciou na morskú stranu, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu superior +5 € na izbu a noc pobytu » za izbu superior s orientáciou na morskú stranu +10 € na izbu a noc 
pobytu.  Pozor » * obmedzený počet izieb

   Ceny  7 a 14 
nocových zájazdov

osoba na základnom lôžku 560 580 620 650

336 348 372 390

dospelá osoba na 1. prístelke 450 470 500 520

1., resp. 2. dieťa 6-12 r. na prístelke 280 290 310 330

dieťa do 6 r. na prístel., resp. bez lôžka ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH.   
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Letecká doprava od 120 €

Strediská » Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti Vlas a Elenite
Le te c k á  a  ko m b i n ova n á  d o p rava

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3203 3209 3215 3221 3227 3233 3239

Dátum odletu BA 24.6. 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8.

Dátum príletu BA 4.7. 15.7. 25.7. 5.8. 15.8. 26.8. 5.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3201 3207 3213 3219 3225 3231 3237 3243

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

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3205 3211 3217 3223 3229 3235 3241

Dátum odletu BA 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8.

Dátum príletu BA 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3206 3212 3218 3224 3230 3236 3242

Dátum odletu KE 28.6. 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8.

Dátum príletu KE 8.7. 19.7. 29.7. 9.8. 19.8. 30.8. 9.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3204 3210 3216 3222 3228 3234 3240

Dátum odletu KE 24.6. 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8

Dátum príletu KE 5.7. 15.7. 26.7. 5.8. 16.8. 26.8 6.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11

BULHARSKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých  zájazdov

Kód zájazdu 3202 3208 3214 3220 3226 3232 3238

Dátum odletu KE 21.6. 1.7. 12.7. 22.7. 2.8. 12.8. 23.8.

Dátum príletu KE 1.7. 12.7. 22.7. 2.8. 12.8. 23.8. 2.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy a 9-dňové pobyto-
vé zájazdy *kombinovanou dopravou (diaľkový 
klimatizovaný autobus - lietadlo, resp. lietadlo - 
diaľkový klimatizovaný autobus) do Bulharska.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
Košíc (KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na le-
tisko Burgas (BOJ), resp. z Bratislavy (BTS) na 
letisko Varna (VAR). Let trvá približne 1 hodinu 
a 30 minút.

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » príplatok 
za leteckú dopravu z Bratislavy (BTS), Košíc 
(KSC), Popradu (TAT) a Sliača (SLD) na letisko 
Burgas (BOJ) a Varna (VAR) + 200 € na oso-
bu od 2 rokov k cene pobytu » príplatok za 
kombinovanú dopravu autobus/lietadlo, resp. 
lietadlo/autobus + 100 € na osobu od 2 rokov 
k cene pobytu.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplat-
ky (letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, 
iné poplatky súvisiace s vykonaním leteckej 
dopravy a transfery v cieľovej destinácii) 
na dieťa do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 
185 €, pri kombinovanej doprave na osobu od 
2 rokov 85 € » palivový príplatok » 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 poiste-
ní nájdete na str. 417). 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 Bulharska 
predstavuje súčet dvoch za sebou nasledujú-
cich 7-nocových termínov, ku ktorému treba 
pripočítať cenu letenky 200 €.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE » o ďalších 
termínoch 8, 11, 12 a 15-dňových leteckých 
pobytových zájazdov a 9-dňových pobytových 
zájazdov kombinovanou dopravou autobus/
lietadlo, resp. lietadlo/autobus do Bulharska, 
ako aj o aktuálnych odletových a príletových 
miestach sa môžete informovať priamo u 
predajcov CK. Všetky aktuálne termíny a infor-
mácie o odletoch a príletoch taktiež nájdete na 
našej webovej stránke.
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
Autobusová doprava od 91 €

Penelope SSS

HOTEL » STRANA 85

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

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 alebo 15-dňové 
pobytové zájazdy individuálnou dopravou a 10 
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.

DVOJTERMÍN » cena 14-nocového pobyto-
vého zájazdu do Bulharska predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov. Pri autobusovej doprave sa účtuje 
príplatok + 40 € na osobu k cene autobusovej 
dopravy. 

PRÍPLATOK ZA DOPRAVU » do stredísk 
Primorsko, Pomorie, Slnečné pobrežie, Sveti 
Vlas a Elenite diaľkovým klimatizovaným au-
tobusom s odchodom z Bratislavy je +140 € 
na osobu k cene zájazdu. Informácie o nástup-
ných miestach, podmienkach, cene a časoch 
prepravy vám radi poskytnú naši predajcovia.

POVINNÝ PRÍPLATOK » pobytová taxa a ser-
visný poplatok vo výške 2,50 € na osobu od 2 
rokov a noc zájazdu.

BONUS » autobusová doprava aj priamo z 
východného Slovenska vo vybraných termí-
noch. Pre bližšie informácie kontaktujte našich 
predajcov.

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. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%. 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných podmien-
kach, str. 411, ods. II. 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE » o ďalších 
termínoch pobytových zájazdov individuálnou 
dopravou do Bulharska sa môžete informovať 
priamo u predajcov CK. Všetky aktuálne termí-
ny taktiež nájdete na našej webovej stránke.

BULHARSKO – 8 a 15-dňové zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane*

Kód zájazdu 3104* 3104 3109 3114 3119 3124 3129 3134 3139 3144 3149 3154 3154*

Dátum odletu BA, KE 23.6. 24.6. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8 2.9. 2.9.

Dátum príletu BA, KE 1.7. 1.7. 8.7. 15.7. 22.7. 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 10.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – termíny 10 - dňových zájazdov autobusom a individuálne

Kód zájazdu 3101 3106 3111 3116 3121 3126 3131 3136 3141 3146 3151 3156

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

BULHARSKO – 8 a 15-dňové zájazdy letecky a 9-dňové zájazdy kombinovane*

Kód zájazdu 3101* 3101 3106 3111 3116 3121 3126 3131 3136 3141 3146 3151 3156 3156*

Dátum odletu BA 19.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 5.9.

Dátum príletu BA 27.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 13.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

BULHARSKO – 8 a 15-dňové zájazdy letecky

Kód zájazdu 3103 3108 3113 3118 3123 3128 3133 3138 3143 3148 3153

Dátum odletu SLD, TAT 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

Dátum príletu SLD, TAT 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 10 - dňových zájazdov autobusom a individuálne

Kód zájazdu 3104 3109 3114 3119 3124 3129 3134 3139 3144 3149 3154

Dátum odchodu 23.6. 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. 28.7. 4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9.

Dátum príchodu 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

Ceny 7 a 14-nocových  
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 190 200 220 240 310 320 340 360

124 130 143 156 202 208 221 234

dospelá osoba na 1. prístelke 160 170 180 200 250 260 280 290

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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Ef ir SSSs

APARTMÁNY » STRANA 77

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sea Breeze SSSs

HOTEL » STRANA 74

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Chaika Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 70-71

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sunny Day SSSs

HOTEL » STRANA 76

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

ti

Plovdiv SSS

HOTEL » STRANA 84

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

Ceny 7 a 14-nocových  
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 220 260 290 320 360 420 440 460

143 169 189 208 234 273 286 299

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.  

Ceny 7 a 14-nocových  
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 210 220 240 260 330 340 360 380

137 143 156 169 215 221 234 247

4. dospelá osoba na základnom lôžku 170 180 200 210 270 280 290 310

4. osoba do 12 rokov na zákl. lôžku ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov na prístelke 130 140 150 160 190 200 210 220

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 220 230 250 270 340 350 370 390

143 150 163 176 221 228 241 254

dospelá osoba na 1. prístelke 180 190 200 220 280 290 300 320

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 110 120 130 140 170 180 190 200

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 290 310 330 350 450 470 490 520

189 202 215 228 293 306 319 338

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 na dieťa do 12 rokov +4 € na noc pobytu, na dospelú osobu +7 € na noc pobytu » za all inclusive na 
dieťa do 12 rokov +8 € na noc pobytu, na dospelú osobu +16 € na noc pobytu » za izbu s výhľadom na more v hoteli Chaika 
Beach +9 € na izbu a noc pobytu, izby s výhľadom na more sú na vyžiadanie.

4-členná rodina: 2 dospelí - zľava 35% a 2 deti do 12 a 5 rokov na príst. ZDARMA » ušetríte 364 €
a autobusová doprava len za 91 €/os. alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/os.

Ceny 7 a 14-nocových  
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 200 210 230 250 320 330 350 370

130 137 150 163 208 215 228 241

dospelá osoba na 1. prístelke 160 170 190 200 260 270 280 300

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
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Kotva SSSSs

HOTEL » STRANA 66-67

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Tishina SSSs

HOTEL » STRANA 80-81

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Bel ica SSSs

HOTEL » STRANA 82

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

ti

Sveti  Dimitar SSSs

HOTEL » STRANA 79

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

Ceny 7 a 14-nocových  
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 360 390 410 520 530 560 600

215 234 254 267 338 345 364 390

dospelá osoba na 1. prístelke 270 290 320 330 420 430 450 480

1. dieťa do 7 rokov na prístelke ubytovanie a stravovanie ZDARMA

dieťa 7 - 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 130 150 160 170 180

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 180 200 210 250 260 280 300

4. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe ubytovanie a stravovanie ZDARMA

5. osoba do 12 rokov v rodinnej izbe 100 110 120 130 150 160 170 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, raňajky, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za all inclusive na dieťa do 12 rokov +11 € na noc pobytu, na dospelú osobu +20 € na 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 340 370 400 430 500 570 610 660

221 241 260 280 325 371 397 429

dospelá osoba na 1. prístelke 280 300 320 350 400 460 490 530

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke 100 110 120 130 150 170 180 200

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 140 150 160 180 200 230 250 270

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 340 350 370 390 520 530 550 590

221 228 241 254 338 345 358 384

dospelá osoba na 1. prístelke 280 290 300 320 420 430 440 480

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

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: 3 dospelí - zľava 35% a 1 dieťa do 12 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte 620 €
a autobusová doprava len za 91 €/os. alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/os.

Ceny 7 a 14-nocových  
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 330 350 390 430 540 560 590 630

215 228 254 280 351 364 384 410

dospelá osoba na 1. prístelke 270 280 320 350 440 450 480 510

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 170 180 200 220 270 280 300 320

4. a 5. osoba do 12 r. v rodinnej izbe ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +15 € na izbu a noc pobytu.
Upozornenie » pri rodinných izbách je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok za rodinnú izbu.

4-členná rodina: 2 dospelí - zľava 35% a 2 deti do 12 rokov na prístelke ZDARMA » ušetríte 553 €
a autobusová doprava len za 91 €/os. alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/os.
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B U L H A R S K Ocenník 2020

Dunav SSSS

HOTEL » STRANA 72-73

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Queen Nel ly SSSs

HOTEL » STRANA 83

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Perla SSSs

HOTEL » STRANA 75

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Caesar  Palace SSSSs

HOTEL » STRANA 78

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

ti

Ceny 7 a 14-nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 420 430 450 470 610 630 650 690

273 280 293 306 397 410 423 449

dospelá osoba na 1. príst. v 1/3 izbe 340 350 360 380 490 510 520 560

dieťa do 12 rokov na prístelke 60 70 80 80 80 90 100 120

3. dosp. os. na prístelke v apartmáne 80 90 100 110 120 140 160 180

4. dosp. os. na prístelke v apartmáne 160 180 200 210 240 280 320 360

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

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 450 470 490 510 660 680 700 760

293 306 319 332 429 442 455 494

dospelá osoba na 1. prístelke 360 380 400 410 530 550 560 610

1. dieťa do 12 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 230 240 250 260 330 340 350 380

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 420 470 530 550 670 720 740 780

306 345 358 436 468 481 507

dospelá osoba na 1. prístelke 340 380 430 440 540 580 600 630

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 100 110 130 130 160 170 180 180

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za štúdio je +10 € na izbu a noc pobytu.  
Upozornenie » za štúdio je potrebné uhradiť 3x cenu na základnom lôžku a príplatok za štúdio.

Ceny 7 a 14-nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 340 390 420 440 520 600 620 670

221 254 273 286 338 390 403 436

dospelá osoba na 1. prístelke 280 320 340 360 420 480 500 540

dieťa od 0 do 12 rokov na 1. prístelke 70 80 90 90 100 120 130 130

2. dieťa od 0 do 12 rokov na prístelke 170 200 210 220 260 300 310 330

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Upozornenie » dieťa od 0 do 2 rokov nemá nárok na lôžko, detská postieľka na vyžiadanie zdarma, obmedzený počet. Dieťa od 
2 do 12 rokov je na prístelke.
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Imperial  Palace SSSSS

HOTEL » STRANA 68-69

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Royal  Park SSSSS

HOTEL » STRANA 62-63

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Atrium Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 64-65

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

Sunset Beach SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 60-61

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ti

ti

ti

Ceny 7 a 14-nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 470 550 630 650 780 870 890 950

306 358 410 423 507 566 579 618

dospelá osoba na 1. prístelke 380 440 510 520 630 700 720 760

dieťa do 12 rokov na 1. prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 5 rokov na prístelke ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa 5 - 12 rokov na prístelke 290 330 380 390 470 530 540 570

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more v hoteli Imperial Palace +10 € na izbu a noc pobytu, izby s výhľadom na more sú na 
vyžiadanie.

Ceny 7 a 14-nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 510 590 610 730 810 830 890

286 332 384 397 475 527 540 579

dospelá osoba na 1. prístelke 360 410 480 490 590 650 670 720

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 270 310 360 370 440 490 500 540

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 440 500 570 590 710 790 810 870

286 325 371 384 462 514 527 566

dospelá osoba na 1. prístelke 360 400 460 480 570 640 650 700

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 270 300 350 360 430 480 490 530

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 7 a 14-nocových 
zájazdov

Ceny 10 a 11-nocových 
zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 660 750 790 990 1030 1050 1130

384 429 488 514 644 670 683 735

dospelá osoba na 1. prístelke 480 530 600 640 800 830 840 910

1. dieťa do 7 rokov na 1. prístelke ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

1. dieťa 7 - 13 rokov na 1. prístelke 300 330 380 400 500 520 530 570

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 300 330 380 400 500 520 530 570

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v 4* apartmánoch Sunset Family, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za ubytovanie so službami ultra all inclusive v luxusných 5* apartmánoch +50 € na izbu a noc pobytu v hoteloch 
Alpha, Beta, Sigma, Delta.

4-členná rodina: 2 dospelí - zľava 35% a 2 deti do 12 a 5 rokov na príst. ZDARMA » ušetríte 623 €
a autobusová doprava len za 91 €/os. alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/os.

4-členná rodina: 2 dospelí - zľava 35% a 2 deti do 12 a 5 rokov na príst. ZDARMA » ušetríte až  665 € 
a autobusová doprava len za 91 €/os. alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/os.

4-členná rodina: 2 dospelí - zľava 35% a 2 deti do 12 a 5 rokov na príst. ZDARMA » ušetríte 609 €
a autobusová doprava len za 91 €/os. alebo letecká doprava so zľavou až 40% len za 120 €/os.
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G R É C K Ocenník 2020

CHALKIDIKI, KAVALA A OLYMPSKÁ RIVIÉRA 

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Aristoteles Beach SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 144-145

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

PONÚKAME VÁM »  8, 11  alebo 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Grécka - Chalkidiki, 
Olympská riviéra a Kavala.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
na letisko Thessaloniki  (SKG). Let trvá približne 1 
hodinu 40 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (le-
tiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné poplatky 
súvisiace s vykonaním leteckej dopravy a transfe-
ry v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 rokov 69 € a 

na osobu od 2 rokov 199 € » palivový príplatok » 
miestna pobytová daň hradená priamo na mieste 
pobytu vo výške od 0,50 € do 4,00 € na izbu a deň 
pobytu v závislosti od oficiálnej triedy ubytovania.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) alebo 
PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) vrátane 

poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenč-
ných služieb CK (bližšie informácie o poistení 
nájdete na str. 147)V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Nea Potidea, Afitos, Leptokaria a Kavala

      Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 590 620 650 720 790 970 990 1050 1070 1150

354 372 390 432 474 582 594 630 642 690

dospelá osoba na 1. prístelke 500 530 550 610 670 790 810 850 870 930

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 390 390 450 450 450 550 550 550 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc pobytu. 

Grécko – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5500 5502 5504 5506 5508 5510 5512 5514 5516 5518 5520 5522 5524

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Grécko – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5501 5503 5505 5507 5509 5511 5513 5515 5517 5519 5521 5523 5525

Dátum odletu 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.

Dátum príletu BA 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

Grécko– termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5601 5604 5607 5610 5613 5616 5619 5622

Dátum odletu BA 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8.

Dátum príletu BA 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9.
Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10

Grécko– termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5602 5605 5608 5611 5614 5617 5620 5623

Dátum odletu BA 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9.

Dátum príletu BA 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.
Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11

Grécko– termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5600 5603 5606 5609 5612 5615 5618 5621 5624

Dátum odletu BA 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.
Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Bomo Olympus Grand Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 140-141

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Bomo Tosca Beach SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 146-147

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Portes Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 142-143

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1010 1030 1150 1190 1450 1490 1550 1570 1690

594 606 618 690 714 870 894 930 942 1014

dospelá osoba na 1. prístelke 780 790 810 900 930 1110 1140 1190 1200 1280

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 640 650 660 740 770 880 910 930 950 1020

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 dnešných čias 12. Počas výletu navštívite 2 zo súčasných aktívnych 
kláštorov a tiež malebnú dielničku.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

                                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 900 920 1010 1050 1250 1290 1400 1430 1510

534 540 552 606 630 750 774 840 858 906

dospelá osoba na 1. prístelke 700 710 730 820 850 970 1000 1080 1110 1160

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 12 rokov na prístelke* 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke** 490 490 550 550 550 650 650 650 690 690

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hotelových bungalovoch, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby dele-
gáta, DPH. Príplatok » za hotelovú izbu +5 € na izbu a noc pobytu, za hotelovú izbu s bočným výhľadom na more +10 €  na izbu a 
noc pobytu. Pozor » * platí pre obmedzený počet family bungalov, ** platí pre family bungalov. 

Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 880 900 990 1030 1220 1260 1370 1400 1470

559 572 585 644 670 793 819 891 910 956

dospelá osoba na 1. prístelke 690 700 720 800 840 940 980 1060 1090 1130

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 7 rokov bez lôžka 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* 470 470 530 530 530 630 630 630 670 670

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hotelových bungalovoch, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby 
delegáta, DPH. Pozor » * platí pre rodinné izby 
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PELOPONÉZ

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

t

King Saron SSSSs

HOTEL » STRANA 150-151

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

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.

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

PONÚKAME VÁM »  8 -dňové letecké poby-
tové zájazdy do Grécka - Peloponéz.

LIETAME » priamymi letmi z letiska Viedeň 
(VIE) na letisko Atény (ATH). Let trvá približne 2 
hodiny a 10 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € 
» palivový príplatok » miestna pobytová daň 

hradená priamo na mieste pobytu vo výške od 
0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závis-
losti od oficiálnej triedy ubytovania.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

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. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Stredisko » Isthmia

Ceny 8 -dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 800 860 900 950 990

480 516 540 570 594

dospelá osoba na 1. prístelke 640 690 720 760 790

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 r. na prístelke 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 izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu. 

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len za 99 € » ušetríte až 1094 € 
2 osoby - 40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 943 € 

Peloponéz – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5301 5302 5303 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313

Dátum odletu VIE 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 VIE 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
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Zante Imperial B.*/ Zante Royal R. SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 163

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Palazzo di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 162

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy na grécky ostrov Zakynthos. 

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Zakynthos (ZTH). Let trvá približne  1 
hodinu a 50 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € 
» palivový príplatok » miestna pobytová daň 
hradená priamo na mieste pobytu vo výške od 

0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závis-
losti od oficiálnej triedy ubytovania. 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

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 €.

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. 417). V prípade, že si klient neza-
kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Stredisko » Vassilikos

2 osoby -40% zľava a 2 deti až do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1030 €
2 osoby -40% zľava a dospelý a dieťa až do 15 rokov na prístelke » ušetríte až 1147 €

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t
ZAKYNTHOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7401 7402 7403 7404 7405 7406 7407 7408 7409 7410 7411 7412 7413

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

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 710 730 810 860 890

384 426 438 486 516 534

dospelá osoba na 1. prístelke 460 510 530 590 620 650

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe* 390 430 460 520 550 570

V cene je zahrnuté » 7x 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

osoba na základnom lôžku 660 730 750 830 880 910

396 438 450 498 528 546

dospelá osoba na 1. prístelke 480 530 550 610 640 670

1. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 250 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

5. osoba do 15 rokov v rodinnej izbe 420 470 490 540 570 590

V cene je zahrnuté » 7x 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. 
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

PONÚKAME VÁM »  8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy na ostrov Korfu.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
resp. z Košíc (KSC) na letisko Korfu - Kerkyra 
(CFU). Let trvá približne 1 hodinu 50 minút.

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 €. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € 
» palivový príplatok » miestna pobytová daň 
hradená priamo na mieste pobytu vo výške od 
0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závis-
losti od oficiálnej triedy ubytovania.  

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

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. 417). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

Strediská » Agios Georgios Argyrades a Agios Ioannis Peristeron

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlety v sobotu

Kód zájazdu 5701 5703 5705 5707 5709 5711 5713 5715 5717 5719 5721 5723 5725 5727 5729 

Dátum odletu BA 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 príletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KORFU – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlety v utorok

Kód zájazdu 5702 5704 5706 5708 5710 5712 5714 5716 5718 5720 5722 5724 5726 5728 5730 

Dátum odletu BA, KE 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, KE 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

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5801 5804 5807 5810 5813 5816 5819 5822 5825 5828

Dátum odletu BA 6.6. 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9.

Dátum príletu BA 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5802 5805 5808 5811 5814 5817 5820 5823 5826 5829

Dátum odletu BA 9.6. 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Dátum príletu BA 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

KORFU – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 5803 5806 5809 5812 5815 5818 5821 5824 5827

Dátum odletu BA 13.6. 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9.

Dátum príletu BA 23.6. 4.7. 14.7. 25.7. 4.8. 15.8. 25.8. 5.9. 15.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Blue Sea SSS

HOTEL » STRANA 158

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Corsu Senses Resort   SSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 156 - 157

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Labranda Sandy Beach Resort  SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 154 - 155

ULTRA SKORÝ NÁKUP

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 330 350 370 400 420 450 430 450 470 500 550 590

215 228 241 260 273 293 280 293 306 325 358 384

dospelá osoba na prístelke 280 300 320 340 360 390 360 370 390 420 460 490

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 stravovanie ZDARMA

2. dieťa do 12 r. na príst. v rodinnej izbe 250 270 280 310 320 350 310 330 340 360 400 420

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, polpenzia, letecká doprava, 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 až pre 4 osoby +15 € na izbu a noc pobytu 
» za obed +7 € na osobu od 12 rokov a noc pobytu.

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len za 99 €  a 149 € » ušetríte až 1172 € 
2 osoby a junior do 17 rokov na prístelke - 40% zľava  » ušetríte až 980 €

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 520 550 580 630 650 690 630 690 780 830 890 950

312 330 348 378 390 414 378 414 468 498 534 570

dospelá os. na prístelke v 1/3 izbe 450 480 510 550 570 600 540 590 670 710 760 810

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 260 280 290 320 330 350 280 300 350 370 390 410

špeciálna znížená cena len 149 € - ubytovanie a all inclusive light ZDARMA

junior od 13 do 17 rokov na prístelke 330 350 370 400 420 440 370 410 460 490 530 550

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 830 860 940 990 1010 1050 1090 1200 1290 1320 1390 1490

540 559 611 644 657 683 709 774 839 858 904 969

dospelý na príst. v rodinnej a 1/3 izbe 710 730 800 840 860 890 910 1010 1080 1110 1170 1250

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

2. dieťa do 14 r. na príst. 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. 
Príplatok » za izbu s bočným výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu » za rodinnú izbu s dvomi oddelenými izbami 
+30 € na izbu a noc pobytu » rodinné izby sú určené až pre 4 dospelé osoby.

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1345 €
2 osoby - 35% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1194 €
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 a 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy na ostrov Rhodos.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
resp. z Košíc (KSC) na letisko Rhodos (RHO). Let 
trvá približne 2 hodiny a 20 minút.

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 » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné po-
platky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » palivo-
vý príplatok »  miestna pobytová daň hradená 
priamo na mieste pobytu vo výške od 0,50 € 
do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závislosti od 
oficiálnej triedy ubytovania.   
 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.. 

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 
na str. 417). V prípade, že si klient nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

Strediská » Ixia, Kallithea, Faliraki, Kolymbia, Pefki a Lindos

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6601 6604 6607 6610 6613 6616 6619 6622 6625 6628 6631 6634 6637 6640 6643 6646 6648

Dátum odletu BA 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9.

Dátum príletu BA 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. 24.9. 1.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6602 6605 6608 6611 6614 6617 6620 6623 6626 6629 6632 6635 6638 6641 6644 6647

Dátum odletu BA 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9.

Dátum príletu BA 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

RHODOS – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6603 6606 6609 6612 6615 6618 6621 6624 6627 6630 6633 6636 6639 6642 6645

Dátum odletu BA, KE 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, KE 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

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6701 6704 6707 6710 6713 6716 6719 6722 6725 6728 6731

Dátum odletu BA 4.6. 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Dátum príletu BA 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9. 28.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6702 6705 6708 6711 6714 6717 6720 6723 6726 6729 6732

Dátum odletu BA 8.6. 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9. 21.9.

Dátum príletu BA 18.6. 29.6. 9.7. 20.7. 30.7. 10.8. 20.8. 31.8. 10.9. 21.9. 1.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

RHODOS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 6703 6706 6709 6712 6715 6718 6721 6724 6727 6730

Dátum odletu BA 11.6. 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9.

Dátum príletu BA 22.6. 2.7. 13.7. 23.7. 3.8. 13.8. 24.8. 3.9. 14.9. 24.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Evi SSS

HOTEL » STRANY 190 - 191

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

I lyss ion Beach Resort SSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 192 - 193

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Virginia SSSSs

HOTEL. KOMPLEX » STRANA 199

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nir i ides SSSSs

HOTEL » STRANA 194

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 520 570 600 650 660 690 710 740 760 820 870 930

312 342 360 390 396 414 426 444 456 492 522 558

dospelá osoba na 1. prístelke 430 470 490 530 540 570 570 590 610 660 700 740

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 310 340 360 390 400 420 390 400 410 450 470 490

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. 
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 630 660 710 740 750 790 840 870 900 980 1020 1090

410 429 462 481 488 514 546 566 585 637 663 709

dospelá osoba na 1. prístelke 510 530 570 590 600 630 660 680 700 770 800 850

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 310 330 350 360 370 390 370 380 400 430 450 460

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 390 440 490 540 560 590 540 590 650 670 720 770

234 264 294 324 336 354 324 354 390 402 432 462

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 290 320 360 400 410 430 370 400 450 460 490 520

dieťa do 15 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, klub, služby delegáta, DPH.  

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 610 660 690 750 760 790 840 870 900 980 1020 1090

366 396 414 450 456 474 504 522 540 588 612 654

dospelá osoba na 1. prístelke 450 490 510 560 570 590 600 620 640 700 730 770

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 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. 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc pobytu.

2 dospelí - 40% zľava a 1. dieťa do 12 rokov len za 99 € » ušetríte až 935 € 
2 dospelí - 40% zľava a 1. dieťa do 12 r. len za 99 € a 2. dieťa do 12 r. len za 199 € » ušetríte až 1.226 € 
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Dessole Olympos Beach SSSSS

HOTEL » STRANY 186 - 187

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kolymbia Sky SSSSs

HOTEL » STRANA 195

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Blue Sea Beach Resort  I I . SSSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 188 - 189

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Avra Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 198

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 770 800 880 930 960 990 1080 1100 1220 1270 1320 1420

501 520 572 605 624 644 702 715 793 826 858 923

dospelá osoba na 1. prístelke 610 630 700 740 760 780 830 850 940 980 1020 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

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 470 490 540 570 580 600 610 630 690 720 750 790

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 za 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 820 850 880 920 1000 1030 1160 1190 1230 1310 1370 1460

533 553 572 598 650 670 754 774 800 852 891 949

dospelá osoba na 1. prístelke 640 670 690 720 780 810 890 910 940 1000 1050 1110

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 5 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 530 550 570 590 640 660 710 730 750 800 840 880

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra 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 690 720 770 800 810 850 920 970 1030 1080 1130 1210

414 432 462 480 486 510 552 582 618 648 678 726

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 550 580 620 640 650 680 720 760 800 840 880 940

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

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s privátnym bazénom +20 € 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 830 870 910 980 990 1030 1110 1140 1210 1300 1380 1460

540 566 592 637 644 670 722 741 787 845 897 949

dospelá osoba na 1. prístelke 650 680 710 770 780 810 850 870 930 1000 1060 1110

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 540 560 590 630 640 670 680 700 740 800 850 880

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  V rodinných izbách 
určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu za základné lôžko.
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Pegasos Beach SSSSS

HOTEL » STRANY 184 - 185

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Blue Sea Beach Resort  I .  SSSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 188 - 189

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Lindos Royal SSSSS

HOTEL. KOMPLEX » STRANY 196 - 197

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

FAKULTATÍVNE VÝLETY
C i t y  t o u r  -  V e č e r n ý  R o d o s
Hlavné mesto Rhodos je vyhlásené organizáciou UNESCO za pamiatkovú rezerváciu. Uvidíte prístav Man-
draki, kde stál kedysi legendárny Rhódsky kolos - jeden zo siedmych divov sveta, navštívite vyhliadkové 
miesto s jedinečným výhľadom na mesto a pôvodnú Akropolu, uvidíte antický štadión, Odeon. Počas pre-
chádzky Starým mestom spoznáte množstvo historických pamiatok - turecký minaret, Palác veľmajstrov a 
budete mať aj osobné voľno na načerpanie atmosféry tohto mesta, či čas k nákupom suvenírov. 

L i n d o s  -  v ý l e t  n a  A k r o p o l u 
Mestečku Lindos dominuje antická Akropola s chrámom Athény Lindoskej s prekrásnym výhľadom na 
východnú časť ostrova. Pre Lindos sú typické biele úzke uličky plné obchodíkov so všakovakým tovarom, 
reštaurácii, barov, kostolíkov. Jedinečnou atrakciou sú mieste taxíky – somáriky, kráčajúce úzkymi uličkami 
v zástupe a s turistami na chrbtoch vystupujú až ku vstupu do Akropoly. V rámci výletu navštívite aj tradičnú 
keramickú manufaktúru. Miestni zvyknú vravieť, že kto nenavštívil Lindos, akoby ani nebol na Rhodose.

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 920 940 990 1050 1120 1150 1230 1300 1370 1460 1520 1630

598 611 644 683 728 748 800 845 891 949 988 1060

dospelá osoba na 1. prístelke 720 730 770 820 870 900 940 990 1040 1110 1160 1230

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +25 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 900 930 980 1060 1090 1230 1260 1310 1390 1440 1550

566 585 605 637 689 709 800 819 852 904 936 1008

dospelá osoba na 1. prístelke 680 700 730 770 830 850 940 960 1000 1060 1100 1180

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. 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

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, all inclusive, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +20 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 920 960 1030 1090 1120 1200 1270 1340 1420 1490 1590

540 552 576 618 654 672 720 762 804 852 894 954

dospelá osoba na 1. prístelke 700 720 750 800 850 870 910 970 1020 1080 1140 1200

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 570 590 610 660 690 710 730 770 810 860 900 950

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +25 € na izbu a noc pobytu » za izbu Deluxe +35 € na izbu a noc pobytu.

2 dospelí - 35% zľava a 1 dieťa do 12 rokov len za 99 € » ušetríte až 1.275 €
2 dospelí - 35% zľava a až 2 deti do 12 rokov len po 99 € » ušetríte až 1.466 €
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K R É T Acenník 2020

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Talea Beach SSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 180 - 181

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Santa Marina SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 172

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové le-
tecké pobytové zájazdy na grécky ostrov Kréta.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
a Košíc (KSC) na letisko Heraklion (HER) alebo 
Chania (CHQ).

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € 
» palivový príplatok » miestna pobytová daň 

hradená priamo na mieste pobytu vo výške od 
0,50 € do 4,00 € na izbu a deň pobytu v závis-
losti od oficiálnej triedy ubytovania. 

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. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

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 » Malia, Ammoudara, Bali, Missiria, Adelianos Kampos,                
Agia Marina, Platanias-Pyrgos Psilonerou

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 570 590 620 650 680 720

371 384 403 423 442 468

dospelá osoba na 1. prístelke 480 500 520 550 570 610

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 420 440 460 480 500 530

V cene je zahrnuté » 7x 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

osoba na základnom lôžku 790 820 880 910 960 1010

514 533 572 592 624 657

dospelá osoba na 1. prístelke 640 660 710 730 770 820

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 530 530 560 560 590 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu. Pozor » obmedzený počet izieb. 

KRÉTA (HER)– termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlet v nedeľu

Kód zájazdu 6101 6103 6105 6107 6109 6111 6113 6115 6117 6119 6121 6123 6125 6127 6129

Dátum odletu KE 7.6. 14.6. 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. 13.9.

Dátum príletu 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

KRÉTA (HER)– termíny 8  a 15-dňových leteckých zájazdov - odlet v utorok

Kód zájazdu 6102 6104 6106 6108 6110 6112 6114 6116 6118 6120 6122 6124 6126 6128 6130

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

KRÉTA (CHQ)– termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov - odlet v utorok

Kód zájazdu 6102 6104 6106 6108 6110 6112 6114 6116 6118 6120 6122 6124 6126 6128 6130

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
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Asterion Suites & Spa  SSSSS

HOTEL » STRANA 173

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dessole Dolphin Bay SSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 170 - 171

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Iol ida Beach  SSSSS

HOTEL » STRANA 178 - 179 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Dessole Mal ia  Beach SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 168 - 169

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 911 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 830 870 900 930 1000 1030

540 566 585 605 650 670

dospelá osoba na 1. prístelke 670 700 720 750 800 830

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » 
v rodinných izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.  Pozor » obmedzený počet izieb.  

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 900 940 970 1030 1070

566 585 611 631 670 696

dospelá osoba na 1. prístelke 690 720 750 770 820 860

1. dieťa do 13 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a  ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 5 rokov bez lôžka 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 530 530 560 560 590 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu 

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 5 a 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1.130 €

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 900 930 970 990 1050 1090

540 558 582 594 630 654

dospelá osoba na prístelke 720 740 770 790 840 870

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 590 590 620 620 650 650

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
 

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 880 920 950 1010 1050

510 528 552 570 606 630

dospelá osoba na 1. prístelke 680 700 740 760 810 840

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 530 530 560 560 590 590

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s orientáciou na morskú stranu +8 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby -40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1.031 €
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Apollonia Beach SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 166 - 167

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Rethymno Palace SSSSSs

HOTEL » STRANA 174 - 175

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dimitr ios Vi l lage SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 176 - 177

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 950 980 1050 1090 1150 1190

570 588 630 654 690 714

dospelá osoba na 1. prístelke 750 780 830 860 910 940

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 630 630 660 660 690 690

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.  

K n o s s o s  -  M i n o j s k ý  p a l á c
Knosský palác je po Aténskej Akropole druhou najdôležitejšou stavbou v histórií Európy. Je mies-
tom, kde vznikla prvá európska civilizácia - Minojská kultúra. Obrovské paláce, v ktorých Minojčania 
žili, sú pre historikov a archeológov dodnes záhadou. Ich obyvatelia disponovali mnohými výdobyt-
kami modernej civilizácie. Palác však v najväčšom rozkvete zničilo zemetrasenie a požiar. Do konca 
minulého storočia ležal zabudnutý v troskách. Znovu odkryť tento skvost staroveku sa podarilo až 
anglickému archeológovi Arthurovi Evansovi. Vďaka nemu dnes môžeme obdivovať stavebné ma-
jstrovstvo starých Minojčanov. 

E l a f o n i s i
V blízkosti najzápadnejšieho výbežku Kréty sa rozprestiera „Karibik Európy“, pláž Elafonisi. Hoci tento 
tropický raj Kréty patrí medzi menej dostupné pláže na Kréte, nie je problém danú lokalitu navštíviť. 
Pre pláž Elafonisi je charakteristický zlatistý piesok s priam výnimočným ružovkastým nádychom, 
vďaka morským koralom. Samozrejmosťou Elafonisi sú nádherné tyrkysové lagúny s priezračným 
morom. Na tomto mieste má človek naozaj pocit, že sa ocitol niekde akoby na Bora-Bora. Počas cesty 
autobusom na Elafonisi sa kľukatými a úzkymi cestami prekonávajú Biele hory.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 960 1000 1100 1140 1200 1250

624 650 715 741 780 813

dieťa do 6 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa 6 -14 rokov na prístelke 630 630 660 660 690 690

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 890 930 960 990 1060 1090

534 558 576 594 636 654

dospelá osoba na prístelke 700 740 760 780 840 860

1. dieťa do 12 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. a 3. dieťa do 12 r. na príst. v rod. izbe 610 610 630 630 660 660

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
 

2 osoby - 40% zľava a dieťa do 12 rokov na prístelke len za 99 € » ušetríte až 1.063 €
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Tsokkos Protaras SSSSs

HOTEL » STRANA 203

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Strediská » Paphos, Limassol, Protaras a Ayia Napa

                                    Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 910 940 980 1050 1070 1090 1300 1320 1340 1420 1430 1530

546 564 588 630 642 654 780 792 804 852 858 918

dospelá osoba na 1. a 2. prístelke 760 790 820 880 900 910 1070 1080 1090 1100 1170 1250

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 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 6 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

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 550 550 570 570 590 590 690 690 750 750 790 790

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za 4-lôžkovú izbu +10 € na izbu a noc pobytu, za izbu s bočným výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu.
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.

CYPRUS – termíny 8 -dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7601 7603 7605 7607 7609 7611 7613 7615 7617 7619 7621 7623 7625 7627 7629 7631

Dátum odletu BA 6.6. 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

Dátum príletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. 26.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

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, KE 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, KE 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

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7701 7704 7707 7710 7713 7716 7719 7722 7725 7728

Dátum odletu BA 6.6. 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9.

Dátum príletu BA 16.6. 27.6. 7.7. 18.7. 28.7. 8.8. 18.8. 29.8. 8.9. 19.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7702 7705 7708 7711 7714 7717 7720 7723 7726 7729

Dátum odletu BA 09.6. 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9.

Dátum príletu BA 20.6. 30.6. 11.7. 21.7. 1.8. 11.8. 22.8. 1.9. 12.9. 22.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7703 7706 7709 7712 7715 7718 7721 7724 7727 7730

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

PONÚKAME VÁM » 8, 11 a 12-dňové letecké 
pobytové zájazdy na ostrov Cyprus.

LIETAME » renomovanými leteckými spo-
ločnosťami priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
a Košíc (KSC) na letisko Larnaka (LCA). Let trvá 
približne 2 hod 55 min. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné po-
platky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 69 € a osoby od 2 rokov 210 € » palivový 
príplatok. 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných podmien-
kach, str. 411, ods. II.

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 asis-
tenčných služieb CK (bližšie informácie o poiste-
ní nájdete na str. 417). V prípade, že si zákazník 
nezakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.
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Leonardo Plaza Cypria Maris Beach SSSSS

HOTEL » STRANA 211

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Leonardo Cypria  Bay SSSSS

HOTEL » STRANA 210

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nelia  Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 208-209

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Dome Beach SSSSs

HOTEL » STRANA 202

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 960 990 1050 1110 1130 1160 1390 1420 1450 1520 1530 1650

624 644 683 722 735 754 904 923 943 988 995 1073

dospelá osoba na 1. prístelke 800 820 870 920 940 960 1130 1160 1170 1180 1250 1340

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 6 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 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 450 450 470 470 490 490 590 590 650 650 690 690

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu.

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 970 1010 1040 1120 1140 1170 1350 1370 1470 1510 1520 1630

582 606 624 672 684 702 810 822 882 906 912 978

dospelá osoba na 1. prístelke 780 810 830 900 910 920 1050 1070 1140 1150 1190 1260

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

                     Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 950 980 1020 1090 1110 1120 1320 1340 1430 1480 1490 1590

618 637 663 709 722 728 858 871 930 962 969 1034

dospelá osoba na 1. prístelke 760 790 820 870 890 900 1030 1040 1120 1150 1160 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 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 

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +10 € na izbu a noc pobytu.

                                      Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1020 1070 1130 1160 1190 1360 1400 1490 1530 1550 1670

644 663 696 735 754 774 884 910 969 995 1008 1086

dospelá osoba na 1. a 2. prístelke 820 850 890 940 970 980 1110 1140 1200 1210 1260 1350

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 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 6 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

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 660 680 720 760 780 790 860 890 940 950 980 1040

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za 4-lôžkovú izbu + 10 € na izbu a noc pobytu, za izbu s bočným výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.
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St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 207

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Chrysomare Beach Hotel & Resort SSSSSs

HOTEL » STRANA 206

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Constantinos the Great SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 204-205

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

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 – Kyk-
kos, 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.

                                      Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1050 1080 1130 1210 1230 1250 1500 1520 1540 1630 1640 1770

630 648 678 726 738 750 900 912 924 978 984 1062

dospelá osoba na 1. a 2. prístelke 840 860 900 960 980 1000 1160 1180 1190 1200 1270 1360

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 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 6 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

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 660 680 720 740 760 790 870 910 930 930 970 1040

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za 4-lôžkovú izbu +10 € na izbu a noc pobytu, za izbu s bočným výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu, za 
izbu s priamym výhľadom na more +12 € na izbu a noc pobytu Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.

                                      Ceny 8 -dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1090 1130 1190 1230 1260 1290 1550 1590 1650 1690 1720 1850

709 735 774 800 819 839 1008 1034 1073 1099 1118 1203

dospelá osoba na 1. a 2. prístelke 900 940 990 1020 1050 1070 1260 1290 1320 1340 1400 1490

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 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 6 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

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 660 680 720 740 760 790 870 910 930 930 970 1040

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za 4-lôžkovú izbu +10 € na izbu a noc pobytu, za izbu s bočným výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu.
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1050 1080 1130 1210 1230 1250 1500 1520 1540 1630 1640 1770

683 702 735 787 800 813 975 988 1001 1060 1066 1151

dospelá osoba na 1. prístelke 840 860 900 960 980 1000 1160 1180 1190 1200 1270 1360

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 660 680 720 740 760 790 870 910 930 930 970 1040

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, letecká doprava, ultra all inclusive, služby delegáta, DPH.  
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Strediská - Kyrenia a Famagusta

CYPRUS – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7801 7803 7805 7807 7809 7811 7813 7815 7817 7819 7821 7823 7825 7827 7829

Dátum odletu BA, KE 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, KE 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

CYPRUS – termíny 8-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7802 7804 7806 7808 7810 7812 7814 7816 7818 7820 7822 7824 7826 7828

Dátum odletu BA, KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príletu BA, KE 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7901 7904 7907 7910 7913 7916 7919 7922 7925 7928

Dátum odletu BA 9.6. 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9.

Dátum príletu BA 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7902 7905 7908 7911 7914 7917 7920 7923 7926

Dátum odletu BA 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9.

Dátum príletu BA 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11

CYPRUS – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 7903 7906 7909 7912 7915 7918 7921 7924 7927

Dátum odletu BA 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9.

Dátum príletu BA 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10

PONÚKAME VÁM » 8, 11,12 alebo 14-dňové 
letecké pobytové zájazdy na Severný Cyprus 
(turecká časť).

LIETAME » renomovanými leteckými spoloč-
nosťami z Bratislavy (BTS) a Košíc (KSC) na le-
tisko Ercan (ECN) s medzipristátím v tureckej 
Antalyi (AYT) a priamymi letmi z Bratislavy 
(BTS) a Košíc (KSC) na letisko Larnaka (LCA). Pre 
vstup na Severný Cyprus (turecká časť) je po-
trebné mať platný cestovný pas s minimálnou 
platnosťou 6 mesiacov. 
Pre vstup do krajiny nie sú potrebné víza.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné po-

platky súvisiace s vykonaním leteckej dopravy 
a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa do 2 
rokov 69 € (letisko ECN a LCA) a osoby od 2 ro-
kov 210 € - letisko Ercan (ECN) a 240 € - letisko 
Larnaka (LCA) » palivový príplatok.  

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-no-
cového) leteckého zájazdu predstavuje súčet 
dvoch za sebou nasledujúcich 7-nocových 
termínov, od ktorého treba odpočítať čiastku 
250 €.

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. 417). V prípade, že 
si klient nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.
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Salamis Bay Conti SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 216-217

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Acapulco Beach Family Bungalow SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 214-215

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Acapulco Beach SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 212-213

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

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. Rozdelené 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. 

FAKULTATÍVNY VÝLET

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 810 920 950 980 1020 1180 1230 1290 1330 1430

486 552 570 588 612 708 738 774 798 858

dospelá osoba na 1. prístelke 670 760 780 810 840 950 990 1040 1080 1150

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 7 rokov na prístelke* 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. Vo vilkách 
určených pre 4 - 5 osôb je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko.
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +4 € na izbu a noc pobytu.
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 830 940 970 1000 1050 1190 1250 1310 1350 1450

498 564 582 600 630 714 750 786 810 870

dospelá osoba na 1. prístelke 680 770 800 820 860 960 1010 1060 1090 1160

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 13 rokov na prístelke 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 v bungalove, all inclusive, letecká doprava, klub, služby delegáta, DPH. 

2 osoby -40% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1542 € 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 870 980 1010 1040 1090 1260 1320 1380 1420 1520

522 588 606 624 654 756 792 828 852 912

dospelá osoba na 1. prístelke 720 810 840 860 900 1030 1080 1130 1160 1230

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 6 rokov na prístelke* 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

2. dieťa do 13 rokov na prístelke 390 390 390 390 390 490 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie v hlavnej budove alebo v časti Pine Court I a II, all inclusive, letecká doprava, 
klub, služby delegáta, DPH. 
Pozor » *platí pre obmedzený počet izieb.
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Grand Ati l la SSSS

HOTEL » STRANA 269

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

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 420 430 460 490 520 550 570 610 630 640 700 740

252 258 276 294 312 330 342 366 378 384 420 444

dospelá osoba na 1. prístelke 360 370 390 420 440 470 470 510 520 530 580 610

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 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 14 rokov na prístelke 320 330 350 370 400 420 410 440 450 460 510 530

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 8103 8105 8107 8109 8111 8113 8115 8117 8119 8121 8123 8125 8127 8129 8131 8133 8135 8137

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 9.10.

Počet nocí 7 7 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 8102 8104 8106 8108 8110 8112 8114 8116 8118 8120 8122 8124 8126 8128 8130 8132 8134 8136

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 2.6. 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. 22.9. 29.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 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. 22.9. 29.9. 6.10.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8201 8204 8207 8210 8213 8216 8219 8222 8225 8228 8231 8234

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 29.5. 9.6. 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 9.6. 19.6. 30.6. 10.7. 21.7. 31.7. 11.8. 21.8. 1.9. 11.9. 22.9. 2.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8203 8206 8209 8212 8215 8218 8221 8224 8227 8230 8233 8236

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 5.6. 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9. 29.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 16.6. 26.6. 7.7. 17.7. 28.7. 7.8. 18.8. 28.8. 8.9. 18.9. 29.9. 9.10.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Turecka. 

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS), 
Sliača (SLD), Košíc (KSC), Popradu (TAT) , 
Piešťan (PZY) a Viedne (VIE) na letisko Antalya 
(AYT). Let trvá približne 2 hodiny a 30 minút.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého pobytového zájazdu do Turec-
ka predstavuje súčet dvoch za sebou nasledu-
júcich 7-nocových termínov, od ktorého treba 
odpočítať čiastku 250 €.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » 
palivový príplatok.

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. 417). V prípade, že 
si zákazník nezakúpi k zájazdu toto cestovné 
poistenie, zníži sa mu aktuálne platná zľava 
na zájazd o 2%.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE » o ďalších 
termínoch 8, 11, 12 a 15-dňových leteckých 
pobytových zájazdov do Turecka ako aj o 
aktuálnych odletových a príletových miestach 
sa môžete informovať priamo u predajcu 
CK. Všetky aktuálne termíny a informácie o 
odletoch a príletoch taktiež nájdete na našej 
webovej stránke.

TURECKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8202 8205 8208 8211 8214 8217 8220 8223 8226 8229 8232 8235

Dátum odletu BA, KE, PP, SLD 2.6. 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9. 25.9.

Dátum príletu BA, KE, PP, SLD 12.6. 23.6. 3.7. 14.7. 24.7. 4.8. 14.8. 25.8. 4.9. 15.9. 25.9. 6.10.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
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Melissa Kleopatra Beach SSSs

HOTEL » STRANA 266

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

K-House SSSS

HOTEL » STRANA 268

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Sun Beach Park SSSSs

HOTEL » STRANA 251

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kleopatra Life SSSS

HOTEL » STRANA 267

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Maya World Beach SSSS

HOTEL » STRANA 253

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 440 470 500 540 570 590 600 640 660 670 730 770

264 282 300 324 342 354 360 384 396 402 438 462

dospelá osoba na 1. prístelke 370 400 430 460 490 500 500 530 550 560 600 630

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

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 560 580 610 650 680 730 760 840 860 890 910 970

364 377 397 423 442 475 494 546 559 579 592 631

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 460 480 510 540 560 610 610 680 690 710 730 770

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. 

                       Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 460 490 510 550 580 610 640 700 720 750 770 820

276 294 306 330 348 366 384 420 432 450 462 492

dospelá os. na 1. prístelke 390 410 430 470 490 520 530 580 590 610 630 670

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 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 340 370 380 410 440 460 450 500 510 520 550 570

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 500 530 550 590 620 660 690 760 780 810 830 880

325 345 358 384 403 429 449 494 507 527 540 572

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 420 440 460 500 520 560 560 620 640 660 680 710

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, 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 540 570 590 630 660 720 750 830 850 880 900 960

351 371 384 410 429 468 488 540 553 572 585 624

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 450 470 490 520 550 600 600 670 680 700 720 770

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. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +6 € na izbu a noc pobytu. 
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Diamond Hi l l  Resort SSSSS

HOTEL » STRANA 263

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tac Premier SSSSs

HOTEL » STRANA 265

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Kai la  Beach SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 264

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

ty

ty

Serra Park SSSSs

HOTEL » STRANA 238-239

ULTRA SKORÝ NÁKUP

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 590 620 640 680 720 750 800 860 890 920 940 1000

354 372 384 408 432 450 480 516 534 552 564 600

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 490 510 530 570 600 620 650 690 720 740 760 800

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

2. 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 all inclusive ZDARMA

2. dieťa od 7 - 13 rokov na prístelke 430 450 460 490 520 540 550 590 610 620 640 670

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 620 640 680 720 770 820 840 890 940 970 1020 1090

372 384 408 432 462 492 504 534 564 582 612 654

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 izbe 510 530 560 590 630 680 670 710 750 770 820 870

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 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 570 590 620 660 690 740 770 850 870 900 920 980

342 354 372 396 414 444 462 510 522 540 552 588

dospelá osoba na 1. prístelke 480 490 520 550 580 620 630 690 710 730 750 790

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 630 650 690 730 780 830 850 910 950 980 1030 1100

378 390 414 438 468 498 510 546 570 588 618 660

dospelá osoba na 1. prístelke v 1/3 510 530 560 600 640 680 670 720 750 770 820 870

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 440 450 480 510 550 580 560 600 630 640 680 720

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  

2 osoby - 40% zľava  a dieťa do 15 rokov na prístelke  len za 99 € » ušetríte až 975 €
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Serra Garden SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 236-237

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Kemal Bay SSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 262

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Lake River Side Hotel & Spa SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 248

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Water Side Resort & Spa SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 249

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 660 690 750 790 850 890 900 990 1010 1050 1090 1190

396 414 450 474 510 534 540 594 606 630 654 714

dospelá osoba na 1. prístelke 540 570 620 650 700 730 720 790 810 830 870 950

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 650 670 710 750 800 850 880 940 980 1000 1060 1120

390 402 426 450 480 510 528 564 588 600 636 672

dospelá osoba na 1. prístelke 530 550 580 610 660 700 700 750 780 790 840 880

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 460 470 500 530 560 600 580 620 650 660 700 730

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 690 710 760 800 860 900 960 1040 1070 1080 1140 1220

449 462 494 520 559 585 624 676 696 702 741 793

dospelá osoba na 1. prístelke 560 580 620 650 700 730 760 820 840 850 900 960

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

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

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 640 660 700 740 790 840 870 930 970 990 1050 1110

384 396 420 444 474 504 522 558 582 594 630 666

dospelá osoba na 1. prístelke 520 540 570 600 650 690 690 740 770 780 830 870

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 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. * obmedzený počet izieb
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Alaiye Resort SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 258-259

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Port  River  Hotel  & Spa SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 246-247

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

Just iniano Park Conti SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 254

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Nerton SSSSS

HOTEL » STRANA 250

ULTRA SKORÝ NÁKUP

                                            Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 700 720 770 810 870 910 970 1050 1080 1100 1170 1240

420 432 462 486 522 546 582 630 648 660 702 744

dospelá osoba na 1. prístelke 570 580 630 660 710 740 770 830 850 860 920 970

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 480 500 530 560 600 630 630 680 700 710 760 800

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 720 760 800 850 910 950 1040 1100 1140 1170 1230 1320

468 494 520 553 592 618 676 715 741 761 800 858

dospelá osoba na 1. prístelke 580 610 650 690 730 770 820 860 890 910 970 1030

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 490 520 550 580 620 650 670 710 730 740 790 840

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 710 750 790 840 900 940 1020 1080 1120 1150 1210 1290

462 488 514 546 585 611 663 702 728 748 787 839

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 580 610 640 680 730 760 800 850 880 900 950 1010

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 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

2. dieťa od 7 - 15 rokov na prístelke 490 520 540 580 620 650 660 700 730 740 790 830

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. 
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 740 780 810 860 920 970 1050 1110 1150 1180 1240 1330

481 507 527 559 598 631 683 722 748 767 806 865

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 600 630 650 690 740 780 820 870 900 920 970 1040

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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Champion Holiday Village SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 252

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Numa Bay SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 256-257

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Aska Just  in Beach SSSSSs 
HOT. KOMPLEX » STRANA 261

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

ty

Galer i  Resort SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 260

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Numa Beach & Spa SSSSSs

HOT. KOMPLEX » STRANA 255

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 750 800 840 890 950 1000 1090 1160 1200 1220 1300 1380

488 520 546 579 618 650 709 754 780 793 845 897

dospelá osoba na 1. prístelke 600 640 670 720 760 800 850 910 940 950 1020 1070

dieťa do 14 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

dieťa do 14 rokov na 2. prístelke v izbe s PP 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.  * obmedzený počet izieb. 
Príplatok » za štvorlôžkovú izbu s poschodovou posteľov +25 € na izbu a noc pobytu.

       Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 790 830 880 940 990 1080 1150 1190 1210 1290 1370

444 474 498 528 564 594 648 690 714 726 774 822

dospelá osoba na 1. prístelke 590 630 670 710 760 800 840 900 930 940 1010 1060

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.  *obmedzený počet izieb

                             Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 790 830 880 940 990 1080 1150 1190 1210 1290 1370

444 474 498 528 564 594 648 690 714 726 774 822

dospelá osoba na 1. prístelke 590 630 670 710 760 800 840 900 930 940 1010 1060

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 500 530 560 600 640 670 690 730 760 780 820 860

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 740 790 830 870 920 970 1080 1140 1190 1200 1260 1340

481 514 540 566 598 631 702 741 774 780 819 871

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 590 640 670 700 740 780 840 890 930 940 990 1040

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 860 900 930 960 1000 1050 1220 1290 1310 1330 1370 1470

516 540 558 576 600 630 732 774 786 798 822 882

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
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t
Starlight Resort  SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 232-233

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

Alba Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 244-245

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Calimera Serra Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 234-235

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

ty

Sunrise Resort SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 232-233

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 890 940 960 990 1050 1090 1300 1380 1390 1400 1450 1550

534 564 576 594 630 654 780 828 834 840 870 930

dospelá osoba na 1. prístelke 710 750 760 790 840 870 1010 1070 1080 1090 1120 1190

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 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 v hlavnej budove +8 € 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 850 880 920 950 990 1050 1230 1320 1330 1340 1390 1490

553 572 598 618 644 683 800 858 865 871 904 969

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 680 700 730 760 790 840 950 1020 1030 1040 1080 1150

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

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 a rodinnú izbu +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 940 960 990 1050 1090 1300 1380 1390 1400 1450 1550

534 564 576 594 630 654 780 828 834 840 870 930

dospelá osoba na 1. prístelke 720 760 770 800 840 880 1020 1080 1090 1100 1130 1200

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 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

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 670 710 720 740 770 820 900 960 970 980 1010 1080

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 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 870 900 940 980 1030 1070 1230 1320 1330 1350 1390 1490

522 540 564 588 618 642 738 792 798 810 834 894

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 690 720 750 780 820 850 950 1020 1030 1040 1080 1150

dieťa do 13 rokov na 1. prístelke 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 15 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1622 €

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 13 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1622 €
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Alba Royal SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 240-241

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Belconti SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 228-229

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

Alba Queen SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 242-243

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

IC Santai Family Resort  SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 224-225

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 1020 1070 1120 1150 1200 1250 1440 1520 1550 1600 1620 1750

663 696 728 748 780 813 936 988 1008 1040 1053 1138

dospelá os. od 16 r. na 1. prístelke 800 840 880 900 940 980 1100 1160 1190 1220 1240 1330

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +15 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 890 940 960 990 1050 1090 1300 1380 1390 1400 1450 1550

579 611 624 644 683 709 845 897 904 910 943 1008

dospelá os. na 1. prístelke 710 750 760 790 830 860 1000 1070 1080 1090 1120 1190

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 r. na 2. prístelke v izbe Sup. 590 620 630 650 690 720 810 860 870 880 900 950

4. osoba do 13 r. v rodinnej izbe 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290 290

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava,  služby delegáta, DPH.  V rodinných 
izbách určených pre 4 osoby je nutné uhradiť 3x cenu základné lôžko. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more, rodinnú izbu a izbu Superior +15 € na izbu a noc pobytu.

 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1030 1080 1130 1160 1210 1260 1460 1550 1560 1610 1660 1770

670 702 735 754 787 819 949 1008 1014 1047 1079 1151

dospelá osoba na 1. prístelke 840 890 930 950 990 1030 1170 1250 1260 1290 1330 1420

1. 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

2. 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

2. dieťa od 7 - 13 r. na prístelke 660 700 730 750 780 810 890 950 960 970 1010 1070

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

5. osoba od 7 - 13 rokov v RI 660 700 730 750 780 810 890 950 960 970 1010 1070
V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, 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 +8 € 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 1040 1090 1140 1170 1240 1290 1490 1590 1600 1650 1710 1850

676 709 741 761 806 839 969 1034 1040 1073 1112 1203

dospelá osoba na 1. prístelke 810 850 890 910 970 1010 1140 1210 1220 1250 1300 1400

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 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 +15 € na izbu a noc pobytu. * obmedzený počet izieb

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1876 €

2 osoby - 35% zľava a 2 deti do 13 a 7 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1620 €
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Swandor Topkapi Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 220-221

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP*

IC Green Palace SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 222-223

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Limak Lara De Luxe SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 231

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Club Mega Saray  SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 226-227

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 1100 1150 1190 1230 1320 1390 1700 1750 1770 1790 1870 1990

715 748 774 800 858 904 1105 1138 1151 1164 1216 1294

dospelá osoba na 1. prístelke 860 900 930 960 1040 1090 1300 1340 1350 1360 1430 1510

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 v izbe  Sup. 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 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 Superior +20 € 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 1130 1160 1200 1240 1360 1430 1750 1800 1820 1850 1920 2050

735 754 780 806 884 930 1138 1170 1183 1203 1248 1333

dospelá osoba na 1. prístelke 880 900 930 960 1050 1110 1330 1360 1380 1390 1450 1540

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 „high end“ all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 12 rokov na prístelke 710 730 750 780 850 900 1050 1080 1090 1100 1150 1210

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie,  „high end“ all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu Quad + 8 EUR na izbu a noc pobytu.

                  Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1320 1380 1410 1470 1520 1590 1990 2090 2120 2150 2220 2340

858 897 917 956 988 1034 1294 1359 1378 1398 1443 1521

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 1010 1060 1080 1130 1170 1220 1530 1600 1630 1650 1690 1790

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 od 15 rokov na prístelke 830 860 880 920 950 990 1250 1310 1330 1350 1390 1470

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 na prístelke  » ušetríte až  1625 €

          Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1090 1140 1180 1220 1290 1370 1620 1650 1660 1720 1800 1940

709 741 767 793 839 891 1053 1073 1079 1118 1170 1261

dospelá os. na 1. prístelke v 1/3 izbe 850 890 920 950 1010 1070 1230 1260 1280 1300 1370 1470

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 7 r. na prístelke v HB a DI 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 od 7 - 13 r. na prístelke v HB a DI 690 720 750 780 820 870 980 1000 1020 1030 1090 1160

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za ubytovanie v hlavnej budove +10 € a vo väčších deluxe izbách +20 € na izbu a noc pobytu . * obmedzený počet izieb
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Delphin Imperial SSSSSS

HOT. KOMPLEX » STRANA 230

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1470 1530 1560 1620 1670 1760 2160 2290 2320 2350 2420 2540

956 995 1014 1053 1086 1144 1404 1489 1508 1528 1573 1651

dospelá osoba na 1. prístelke 1130 1170 1200 1240 1280 1350 1660 1760 1780 1800 1860 1950

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 920 960 980 1020 1050 1100 1360 1440 1460 1480 1520 1590

2. dieťa do 15 rokov na prístelke 920 960 980 1020 1050 1100 1360 1440 1460 1480 1520 1590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY
P a m u k k a l e
Ak sa chystáte na dovolenku do Turecka, jednoznačne 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. 

H a m m a m  -  t u r e c k é  k ú p e l e
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 pekné opálenie, ktoré potom vydrží 
dlhšie krásne hnedé. Nehanbite sa a zažite časy ako za sultána. Hammam -  wellness aký ste nezažili, 
pocit, ktorý sa vám vryje pod kožu, je príjemným a relaxačným zážitkom.  

J e e p  s a f a r i  a  R a f t i n g
Dobrodružný výlet na jeepoch k mostu Naras, návšteva typického tureckého domu, kúpanie, jazda off-
road manavgatským lesom a fotoprestávka s výhľadom na antický aquadukt. Jemný adrenalín a zábava 
vám pri tomto výlete zaručene neminie. 

M a n a v g a t
Počas tohoto príjemného a nenáročného výletu vás čaká oddychová plavba loďou po smaragdovej rieke 
s 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 oblečenia, vodných fajok, kobercov či korenín. Návšteva Manavgatského vodopádu a na-
jznámejšej 4-minaretovej mešity v Manavgate bude čerešničkou na torte. 

Z e l e n ý  k a ň o n
Fascinujúca plavba neuveriteľne krásnou prírodnou rezerváciou priťahuje pozornosť návštevníkov 
z celej oblasti. Cez mesto Manavgat (vzdialené 70 km od  Alanye) preteká rieka rovnomenného náz-
vu, ktorej toky vedú cez priehradu, zelené kaňony a prírodné lemujúce zákutia. Pohľad z paluby lode 
na okolitú scenériu prírodnej rezervácie vám spríjemnia osviežujúce prestávky na kúpanie v sladkovod-
nej priehrade. 

S i d e  c i t y  t o u r
Ak hľadáte výlet, v ktorom by ste spojili nákupy a zároveň by ste chceli spoznať históriu, vám 
odporúčame vybrať si Side City Tour. Navštívite historické mesto Side a mestské uličky s množstvom 
obchodíkov s rozličným tovarom, ako napríklad kožušníctvo, či zlatníctvo, ktoré vás zavedú do prístavu 
s loďami. Na krásnu morskú hladinu sa vám naskytne pohľad z kaviarní a barov nachádzajúcich sa pria-
mo na promenáde, kde sa rozhodne zastavte na chutný turecký čaj a vychutnajte si tunajšiu atmosféru.  
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nájdete na stranách 4 – 5

t
El  Borj  Mahdia SSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 274-275

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Marhaba Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 279

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

270 276 306 324 342 354 372 384 396 414 456 474

dospelá osoba na prístelke 380 390 430 460 490 500 510 530 540 570 630 650

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

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +12 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 510 530 580 620 630 670 690 720 730 800 850

319 332 345 377 403 410 436 449 468 475 520 553

dospelá osoba na prístelke 450 470 490 530 570 580 620 630 650 660 730 780

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 350 350 350 390 390 390 450 450 450 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 12 rokov na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 934 € 

PONÚKAME VÁM » 8, 11, 12 alebo 15-dňo-
vé letecké pobytové zájazdy do Tuniska.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
a Košíc (KSC) na letisko Monastir (MIR). Let 
trvá približne 2 hodiny a 30 minút. 

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 220 €. 

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » 
palivový príplatok » pobytová taxa hradená pria-
mo na mieste pobytu vo výške od 0,70 € do 1,- € 
na osobu a noc pobytu v závislosti od oficiálnej 
kategórie ubytovania. Deti do 12 rokov sú od taxy 
oslobodené. Pri pobyte na 10/11 resp. 14 nocí sa 
výška poplatku platí len za 7 nocí.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II. 

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. 417). V prípade, že si zákazník nezakúpi 
k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa mu 
aktuálna platná zľava na zájazd o 2 %.  

Strediská » Mahdia, Monastir- Skanes, Sousse a Port El Kantaoui 

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8301 8303 8305 8307 8309 8311 8313 8315 8317 8319 8321 8323 8325 8327

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.

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. 8.9. 16.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TUNISKO – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8302 8304 8306 8308 8310 8312 8314 8316 8318 8320 8322 8324 8326 8328

Dátum odletu KE 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príletu KE 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

TUNISKO – termíny 11 a 12-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410

Dátum odletu BA, KE 4.6. 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9.

Dátum príletu BA, KE 15.6. 25.6. 6.7. 16.7. 27.7. 6.8. 17.8. 27.8. 7.9. 17.9.

Počet nocí 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10
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Le Solei l  Bel la  Vista SSSSs

HOTEL » STRANA 282-283

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PrimaSol  El  Mehdi SSSSs

HOTEL » STRANA 272-273

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Le Solei l  Abou Sofiane SSSSs

HOTEL » STRANA 280-281

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Riadh Palms SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 278

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 580 600 630 670 720 750 800 820 850 870 960 1030

348 360 378 402 432 450 480 492 510 522 576 618

dospelá osoba na prístelke 480 500 530 560 600 630 650 660 680 710 780 830

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 390 390 390 450 450 450 490 490 490 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu. 

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 490 520 560 590 610 650 690 720 750 790 840 890

294 312 336 354 366 390 414 432 450 474 504 534

dospelá osoba na prístelke 450 480 510 540 560 600 620 640 650 650 730 770

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 350 350 350 390 390 390 450 450 450 490 490 490

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 510 530 570 600 630 670 720 750 770 820 870 920

332 345 371 390 410 436 468 488 501 533 566 598

 dospelá osoba na prístelke 430 440 480 500 530 560 570 600 610 630 700 730

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 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

2., resp. 3. dieťa do 13 r. na prístelke 390 390 390 450 450 450 490 490 490 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu.

Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 540 560 590 630 670 690 750 790 810 840 890 950

324 336 354 378 402 414 450 474 486 504 534 570

dospelá osoba na prístelke 450 470 500 530 560 580 600 620 630 650 730 770

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 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

2. dieťa od 6 do 13 r. na prístelke 390 390 390 450 450 450 490 490 490 590 590 590

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
Príplatok » za rodinnú izbu +8 € na izbu a noc pobytu.
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T U N I S K Ocenník 2020

Iberostar Royal El Mansour  SSSSSs

HOTEL » STRANA 276

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Mövenpick  Resort  SSSSSs

HOTEL » STRANA 277

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

FAKULTATÍVNE VÝLETY
Tunis  -  K ar tágo
Celodenný výlet do Tunisu s prehliadkou starého mesta. Úzke, kľukaté uličky so spleťou obchodíkov sú plné 
zaujímavého tovaru a samozrejmosťou je i návšteva tradičného bazáru. Po obede sa vyberiete do Kartága. 
Budete sa prechádzať archeologickým areálom kúpeľov Antonia Pia z 2. storočia n.l. označovaných ako tre-
tie najväčšie rímske kúpele na svete. Medzi významné vykopávky patrí budova z rímskeho obdobia zvaná 
Schola, byzantská bazilika Derma, starokresťanská Asteriova kaplnka. 

Sahara  -  ok ruh južným Tunisk om 
Tento dvojdňový výlet patrí k tým najzaujímavejším. Počas výletu navštívite mestečko El Jem so zacho-
valým rímskym koloseom, prímorskú osadu Gabes, oblasť Matmata s typickým obydlím berberskej rodiny, 
tzv. troglodytské obydlia, ktoré sú svetovým unikátom. Príchod do púštneho mestečka Douz nazývaného aj 
brána Sahary. Nasledujúci deň vyrazíte do pohoria Atlas tvoriaceho prírodnú hranicu s Alžírskom, cez soľné 
jazero Chot El Jerid. Z púštneho mesta Tozeur sa vyráža na džípoch do horských oáz Chebika a Tamerza.

Medina Ezzahra  -  laserová show a  fo lk lórny  večer
Folklórny večer s brušnými tanečnicami spojený s ochutnávkou miestnych špecialít a nápojov. Po večeri 
nasleduje zvuková laserová show, ktorá predstaví celú históriu Tuniska. Show prebieha pri veľkej, umelo 
vytvorenej pevnosti s jazerom, kde účinkuje cca 80 hercov v dobových kostýmoch s ťavami a koňmi.

FRIGUIA PARK a  Zulu  večer 
Poldenný výlet pre deti a milovníkov zvierat. Odchod ráno po raňajkách klimatizovaným autobusom. 
Nasleduje prechádzka Safari parkom Friguia. Park bol vytvorený v spolupráci s Južnou Afrikou a eu-
rópskymi odborníkmi, ktorí sa podieľajú  na svetovom programe na záchranu viac ako 60 ohrozených 
druhov. Tuniský folklórny večer spojený so zábavou. V cene zájazdu večera a nealko nápoje.

        Ceny 8 a 15-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 850 890 940 1000 1060 1090 1250 1290 1350 1390 1490 1590

553 579 611 650 689 709 813 839 878 904 969 1034

dospelá osoba na prístelke 660 690 750 790 850 880 970 1000 1040 1080 1150 1220

1. 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 ultra all inclusive ZDARMA

1. dieťa od 7 do 12 r. na prístelke 590 590 650 650 690 690 690 690 790 790 850 890

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 770 800 850 900 960 990 1050 1120 1190 1250 1330 1420

501 520 553 585 624 644 683 728 774 813 864 923

dospelá osoba na prístelke 620 640 680 720 770 790 820 870 920 980 1040 1100

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. dieťa  od 6  do 14 r. na prístelke 490 490 490 590 590 590 650 650 650 750 750 750

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  
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» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

Nubia Aqua Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 290

ULTRA SKORÝ NÁKUP 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Sea Star  Beau Rivage SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 292

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

PONÚKAME VÁM » 8 a 15-dňové letecké 
pobytové zájazdy do destinácie Egypt.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) a 
Pieštan (PZY) na letisko v Hurghade (HRG). Let 
trvá približne 3h a 55 min.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 199 € » 
palivový príplatok

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14 - 
nocového) leteckého pobytového zájazdu 
do Egypta predstavuje súčet dvoch za sebou 
nasledujúcich 7-nocových termínov, od kto-
rého treba odpočítať čiastku 250 €. 

PRÍPLATKY » komplexné cestovné poistenie 
KOMFORT (2,70 € na osobu a deň zájazdu) 
alebo PLUS (3,70 € na osobu a deň zájazdu) 
vrátane poistenia stornopoplatkov a asistenč-
ných služieb (bližšie info o poistení nájdete 
na str. 417). 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.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

Strediská » Hurghada, Sahl Hasheesh, Makadi Bay a Soma Bay

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 600 610 620 650 670

360 366 372 390 402

dospelá osoba na 1. prístelke 570 580 590 620 640

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 580 590 600 630 650

377 384 390 410 423

dospelá osoba na prístelke 550 560 570 600 620

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.
   

EGYPT – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

 Kód zájazdu 8500 8501 8502 8503 8504 8505 8506 8507 8508 8509 8510 8511 8512 8513 8514 8515 8516 8517

Dátum odletu 24.4. 1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

 Dátum príletu 1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8.

 Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

EGYPT – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

 Kód zájazdu 8518 8519 8520 8521 8522 8523 8524 8525 8526

Dátum odletu 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10.

 Dátum príletu 4.9. 11.9. 18.9. 25.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10.

 Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7
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t

Golden Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 289

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Desert  Rose SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 293

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hilton Hurghada Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 286

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Stella Di Mare Beach Resort & Spa SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 287

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 630 640 650 690 730

410 416 423 449 475

dospelá osoba na 1. prístelke 600 610 620 660 700

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  +12 € na izbu a noc pobytu. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 720 730 740 770 790

468 475 481 501 514

dospelá osoba na 1. prístelke 690 700 710 740 760

1. dieťa do 13 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 6 - 13 rokov na prístelke 470 480 490 500 510

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. 
Príplatok » za izbu superior +12 € na izbu a noc pobytu. 

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 690 700 710 740 760

449 455 462 481 494

dospelá osoba na 1. prístelke 660 670 680 710 730

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 720 730 740 770 790

432 438 444 462 474

dospelá osoba na 1. prístelke 690 700 710 740 760

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 470 480 490 500 510

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.  Príplatok » za izbu deluxe oriento-
vanú na morskú stranu  +22 € na izbu a noc pobytu.

2 osoby -40% zľava a dieťa do 14 rokov len za 99 € » ušetríte až 783 € 
2 osoby -40% zľava a 2 deti do 14 a 7 rokov po 99 € » ušetríte až 934€
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Caribbean World Soma Bay  SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 288

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Tropitel  Sahl  Hasheesh SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 291

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

FAKULTATÍVNE VÝLETY

L u x o r 
Celodenný výlet za pamiatkami egyptskej histórie. Odchod z hotela v skorých ranných hodinách. Príchod 
do Luxoru, na západný breh rieky Níl, v dopoludňajších hodinách. Uvidíte Memnónove kolosy, jedinečný 
chrám kráľovnej Hatšepsovet, oddýchnete si v alabastrovni, navštívite fascinujúce Údolie kráľov, kde sa na-
chádzajú hrobky faraónov. Na východný breh rieky Níl sa preplavíte na feluke (malej loďke). V cene výletu je 
zahrnutý obed v reštaurácii, podávaný formou švédskych stolov bez nápojov. Po obede si pozriete viac ako 
4000 rokov starý karnacký chrám a prehliadku ukončíte krátkou zastávkou v papyrusovom inštitúte.

Ostrovy Paradise alebo Giftun
V blízkosti Hurghady sa nachádzajú krásne piesočnaté ostrovy s nádhernými plážami s jemným pieskom, 
patriace do Národného parku Červené more.  Plavba k nim netrvá dlho a spestríte si ju zastávkami na kúpanie 
a šnorchlovanie na otvorenom mori, pri najkrajších koralových útesoch, pričom sa splnia vaše predstavy o raji.  
Ak budete mať štastie, prídu vás pozrieť i delfíny. Na samotnom ostrove sa môžete opaľovať,  vychutnávať si 
príjemné posedenie v tieni niektorého z plážových barov, šnorchlovať či kúpať sa. V cene poldenných výletov 
je zahrnutý i obed a zapožičanie športových potrieb na šnorchlovanie . 

Jeep Safari alebo Moto Safari
Výlet džípom, resp. štvorkolkou do púšte. Absolvujete dobrodružnú cestu pustou púšťou a okolitými 
púštnymi horami do beduínskych osád, kde beduínky pečú chlieb, chovajú domáce zvieratá, ponúknu 
vás kávou varenou v džezve a na predaj sú tradičné, vlastnoručne robené výrobky. V cene je zahrnutá 
aj jazda (vychádzkovým krokom) na ťavách a večera - barbecue, ktorá sa pripravuje priamo na mieste. 
Pri západe slnka si vychunajte i folklórny program - tradičný tanec „tanoura“, fakíra či umenie brušných 
tanečníc.  

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 740 750 760 810 850

481 488 494 527 553

dospelá osoba na 1. prístelke 710 720 730 780 820

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 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 6 - 14 rokov na prístelke 480 490 500 530 550

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH. Príplatok » za izbu de luxe oriento-
vanú na morskú stranu  +22 € na izbu a noc pobytu.

 
Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 800 810 820 870 960

520 527 533 566 624

dospelá osoba na 1. prístelke 770 780 790 840 930

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 6 rokov na prístelke 250 250 250 250 250

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a ultra all inclusive  ZDARMA

2. dieťa 6 - 14 rokov na prístelke 520 530 540 570 620

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. 
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Hampton by Hilton Marjan Island SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 301

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Smartline Beach Resort SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 300

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 990 1010 1030 1340 1400 1490

594 606 618 804 840 894

dospelá osoba na  prístelke 940 950 970 1260 1310 1400

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu.  

Strediská » Ras Al Khaimah a Fujairah

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v piatok

Kód zájazdu 8701 8703 8705 8707 8709 8711 8713 8715 8717 8719 8721 8723 8725 8727 8729

Dátum odletu BA 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9.

Dátum príletu 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.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v sobotu

Kód zájazdu 8702 8704 8706 8708 8710 8712 8714 8716 8718 8720 8722 8724 8726 8728 8730

Dátum odletu BA 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 príletu BA 13.6. 20.6. 27.6. 4.7. 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. 19.9.

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 17.6. 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9.

Dátum príletu BA 27.6. 8.7. 18.7. 29.7. 8.8. 19.8. 29.8. 9.9. 19.9. 30.9.

Počet nocí 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11

2 dospelí - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 199 € » ušetríte až 1494 € 

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 950 970 990 1290 1350 1430

570 582 594 774 810 858

dospelá osoba na  prístelke 900 920 940 1210 1270 1340

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH. 

PONÚKAME VÁM » 8,- 11- alebo 12-dňové 
letecké pobytové zájazdy do Spojených arab-
ských emirátov v zimných, jarných i letných 
termínoch.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Dubaj (DXB). 

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných pod-
mienkach, str. 411, ods. II.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 99 € a osoby od 2 rokov 299 € » 
palivový príplatok » pobytová 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. 417). V prípade, že si klient ne-
zakúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži 
sa mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%. 
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Hilton Double Tree Marjan Island  SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 302-303

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Iberotel Miramar Al Aqah  SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 304-305

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

Ceny 11 a 12-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1270 1280 1290 1650 1690 1790

762 768 774 990 1014 1074

dospelá osoba na prístelke 1180 1200 1220 1540 1570 1670

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 840 850 870 1040 1050 1100

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, 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 1260 1270 1280 1640 1660 1750

756 762 768 984 996 1050

dospelá osoba na  prístelke 1170 1190 1210 1520 1540 1630

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA 

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

V cene je zahrnuté » 7, 10, resp. 11x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH. 

2 dospelí - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 199 € » ušetríte až 1702 € 

2 dospelí - 40% zľava a 2 deti do 14 rokov na prístelkách len po 199 € » ušetríte až 1734 € 

FAKULTATÍVNY VÝLET ZDARMA

K l e n o t y  P e r z s k é h o  z á l i v u  -  D u b a j
Poldenný úžasný výlet, zaslúžene zvaný i „Klenoty Perzského zálivu“ zažijete práve s nami. Počas výletu 
budete mať možnosť vidieť najnavštevovanejšiu a najfotografovanejšiu mešitu Jumeirah. Tá je jednou 
z mála, do ktorej môžu vstúpiť i nemoslimovia. Ďalej sa prejdeme okolo paláca vládcu, zrenovovaného 
domu Sheikh Saeed Al Maktoum - múzeu histórie Dubaja. Cesta pokračuje tradičným vodným taxíkom 
„abra“ do oslňujúcej zátoky Dubai Creek, kde si môžete pozrieť rušný život pred prechodom na druhú 
stranu mesta - Deira. Nasleduje návšteva štvrte s trhom korenia, zlata a diamantov - spice and gold 
souk. Viac ako 400 obchodov a typických obchodíkov je zárukou vskutku bohatého nákupu. Zastavíme 
sa tiež pri najznámejšom a unikátnom hoteli Burj Al Arab a prejdeme okolo tržnice Souk Madinat a sk-
upinou umelo vybudovaných ostrovov v tvare palmy Palm Island. Výlet nakoniec zavŕšime návštevou 
Dubai Downtown s najvyšou budovou sveta Burj Khalifa, ktorá siaha až do výšky 828 m (vstupenka je 
za doplatok). Vyhliadková plošina je postavená až na 124. poschodí budovy. V Dubai Downtown sa tak-
tiež nachádza ďalší unikát. Tým je Dubai Fountain - najväčšia fontána na svete rozprestierajúca sa hneď 
vedľa Burj Khalify. Osvetľuje ju vyše 6000 svetiel a dúhové prúdy vody vystreľujú až 270 m k ožiarenej 
oblohe. Táto neuveriteľná atrakcia bude nepochybne tou povestnou čerešničkou na torte vášho výletu 
za poznaním Dubaja.
Vo výlete zdarma je zahrnuté » transfer, služby sprievodcu, vstupy a poplatky
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Smartline Beach  / Hampton by Hilton SSSSS

HOTELOVÉ KOMPLEXY » STRANA 300-301 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Iberotel Miramar Al Aqah SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 304-305 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

Hilton Double Tree Marjan Island SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX » STRANA 302-303 

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

ty

ty

Strediská » Ras Al Khaimah a Fujairah
Dubaj - SAE v našej ponuke i v zime a na jar 2020
Zájazdy do destinácie Spojené arabské emiráty ponúkame i v mesiacoch január - máj 2020. Keďže je to špeciálna ponuka mimo letných mesiacov, na 
zájazdy v tomto období sa podmienky, bonusy a zľavy zo strán 4 -5 katalógu Leto 2020 nevzťahujú. Nižšie uvedené akciové ceny ULTRA SKORÝ NÁKUP 
sú platné do 1.1.2020. Popis, kvalita a rozsah služieb hotelových komplexov Hampton by Hilton Marjan Island, Iberotel Miramar Aqah Beach Resort a 
Hilton Double Tree Marjan Island sa v porovnaní s informáciami a ponukou v letáku JESEŇ 2019 - ZIMA/JAR 2020 upravili a aktuálne platia tak, ako sú 
uvedené v katalógu Leto 2020.

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v piatok/stredu

Kód zájazdu 8901 8903 8905 8907 8909 8911 8913 8915 8917 8919 8921 8921s 8923 8925 8927 8929 8931

Dátum odletu BA 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 6.3. 13.3. 20.3. 27.3. 3.4. 8.4. 10.4. 17.4. 24.4. 1.5. 8.5.

Dátum príletu BA 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 28.2. 6.3. 13.3. 20.3. 27.3. 3.4. 10.4. 15.4. 17.4. 24.4. 1.5. 8.5. 15.5.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SAE – termíny 8-dňových leteckých zájazdov - odlet v sobotu

Kód zájazdu 8902 8904 8906 8908 8910 8912 8914 8916 8918 8920 8922 8924 8926 8928 8930 8932

Dátum odletu BA 25.1. 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 29.2. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4. 18.4. 25.4. 2.5. 9.5.

Dátum príletu BA 1.2. 8.2. 15.2. 22.2. 29.2. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4. 18.4. 25.4. 2.5. 9.5. 16.5.

Počet nocí 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1290 1490 1690

774 894 1014

dospelá osoba na prístelke 1240 1440 1640

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH. 
Príplatok » za jednolôžkovú izbu +100 € na noc pobytu.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1150 1350 1550

690 810 930

dospelá osoba na prístelke 1100 1300 1500

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +8 € na izbu a noc pobytu, za jednolôžkovú izbu +80 € na noc pobytu.

Ceny 8-dňových 
leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 1390 1590 1790

834 954 1074

dospelá osoba na prístelke 1340 1540 1740

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

2. dieťa do 14 rokov na prístelke 350 350 350

špeciálna znížená cena len 199 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke 930 1060 1200
V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, výlet do Dubaja, DPH. 
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu, za jednolôžkovú izbu +110 € na noc pobytu.



403

cenník 2020MA RO KO

» podmienky akcie 
nájdete na stranách 4 – 5

t

t

Lixus Beach Resort SSSSs

HOTEL » STRANA 296-297

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ULTRA SKORÝ NÁKUP

ty

Maroko – termíny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

Kód zájazdu 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612

Dátum odletu BA 21.6. 28.6. 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. 30.8. 6.9.

Dátum príletu BA 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

T a n g i e r
Výlet do mesta Tangier a jeho okolia je spojený s návštevou mysu Spartel na severo-západnom pobreží 
Afriky a Herkulových jaskýň, spojených s legendou, podľa ktorej Herkules oddelil Afriku od Európy. Mes-
to leží na pobreží Gibraltárskeho prielivu a ponúka fascinujúcu zmes Afriky, Európy a Orientu. Počas 
návštevy mesta uvidíte Kasbah – stredovekú pevnosť v takmer neporušenom stave, starú Medinu s 
obchodíkmi remeselníkov a s krásnym výhľadom na prístav a more. Prejdete sa romantickým námestím 
Grand Socco, či parkom Mendoubia. Po prehliadke mesta si vychutnáte obed v typickej lokálnej 
reštaurácii a voľný čas si užijete na miestnej pláži.

C h a o u e n
Alebo tiež Chefchaouen (v berberskom jazyku) je jedno z najkrajších miest v srdci pohoria Rif vo výške 
610 m nad morom. Tento horský masív je zároveň poslednou prírodnou hradbou pred Stredozemným 
morom a Pyrenejským polostrovom. Chaouen je známy svojimi malebnými tienistými uličkami mediny 
lemovanými bielymi domami s maľovanými modrými dverami a umelecky zdobenými oknami. At-
mosféru miestneho trhu dokresľujú miestni obyvatelia v tradičnom berberskom odeve. Návštevníkom 
ponúka arabsko-andalúzsku tradíciu zachovanú v miestnom umení a architektúre. Neďaleký prameň 
Ras El Ma zabezpečuje dostatok vody počas celého roka.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

Ceny 8 a 15-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku 730 750 760 790

438 450 456 474

dospelá osoba na prístelke 730 750 760 790

1. dieťa do 14 rokov na prístelke 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa do 6 rokov na prístelke 290 290 290 290

špeciálna znížená cena len 99 € - ubytovanie a all inclusive ZDARMA

dieťa 6 - 14 rokov na prístelke 490 490 490 490

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, klub, DPH.  
Príplatok » za izbu s výhľadom na more +5 € na izbu a noc pobytu » za Golden all inclusive + 9 € na osobu a noc pobytu

2 osoby - 40% zľava a 2 deti do 14 a 6 rokov  na prístelkách len po 99 € » ušetríte až 1014 € 
2 osoby - 40% zľava a dieťa do 14 rokov na prístelke len za 99 €  » ušetríte až 823 € 

Stredisko » Larache
PONÚKAME VÁM »  8 alebo 15-dňové letec-
ké pobytové zájazdy do Maroka.

LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS) 
na letisko Tangier (TNG). Let trvá približne 3 
hodiny 50 minút.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky 
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa, iné 
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej do-
pravy a transfery v cieľovej destinácii) na dieťa 
do 2 rokov 69 € a na osobu od 2 rokov 210 € 
» palivový príplatok » miestna pobytová daň 

hradená priamo na mieste pobytu v závislosti 
od oficiálnej triedy ubytovania.

ZĽAVY » podmienky uplatňovania zliav sú 
uvedené vo Všeobecných zmluvných podmien-
kach, str. 411, ods. II. 

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. 417). V prípade, že si klient neza-

kúpi k zájazdu toto cestovné poistenie, zníži sa 
mu aktuálne platná zľava na zájazd o 2%.

DVOJTERMÍN » cena 15-dňového (14-noco-
vého) leteckého zájazdu do Maroka predsta-
vuje súčet dvoch za sebou nasledujúcich 7-no-
cových termínov, od ktorého treba odpočítať 
čiastku 250 €.
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Všeobecné informácie na nasledovných stranách sú nedeliteľnou 
súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok CK Koala Tours, a. 
s. Prosím, venujte im náležitú pozornosť. Pre dosiahnutie zhody 
medzi naším a vaším chápaním rozsahu, obsahu a kvality posky-
tovaných služieb sa s uvedenými Všeobecnými informáciami ako 
aj so Všeobecnými zmluvnými podmienkami 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 spôsobu dopravy a dĺžky pobytu. Prvý (prípadne aj druhý) a posledný 
(prípadne aj predposledný) deň pobytu/zájazdu je určený najmä na do-
pravu do a z letoviska, teda na príchod, resp. odchod a činnosti s tým spo-
jené (transfery, ubytovanie a pod. ). Pri posudzovaní počtu dní dovolenky 
treba teda počítať s tým, že do prvého (prípadne aj druhého) a posledné-
ho (prípadne aj predposledného) 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 uvoľ-
niť izby do 10:00 hod. (pokiaľ nie je na informačnej 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 objednávateľovi zájazdu z týchto 
dôvodov a nekompenzuje služby, ktoré z týchto dôvodov 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 náj-
dete pobyty na 7, 8, 9, 10, 11 alebo 14 nocí. 

POBYTOVÉ ZÁJAZDY INDIVIDUÁLNOU  
ALEBO AUTOBUSOVOU DOPRAVOU  
s dĺžkou zájazdu na 10, 11, 12, 13, 14, resp. 17 dní ( 7, 8, 9, 10, 11, resp. 14 
nocí) majú nasledovný program: 
1. deň zájazdu: odchod zo Slovenska do vami zvolenej destinácie. 

2. deň zájazdu: príchod na miesto pobytu, ubytovanie, voľný program. (Deň 
nástupu na ubytovanie pri individuálnej doprave.)

3. až 8. , 9. , 10. , 11. ,12. , resp. 15. deň zájazdu: voľný program pri mori. 
Možnosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

9. , 10. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, voľný 
program, odchod na Slovensko. (Deň opustenia ubytovacej kapacity pri indi-
viduálnej doprave.)

10. , 11. , 12. , 13. , 14. , resp. 17. deň zájazdu: príchod na Slovensko. 

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 z Bratislavy, Po-
pradu, Košíc, Sliača, Piešťan, resp. z Viedne.

2. až 7. , 9. , 10. , 11. resp. 14. deň zájazdu: voľný program pri mori. Mož-
nosť výberu a účasti na fakultatívnych výletoch. 

8. , 10. , 11. , 12. , resp. 15. deň zájazdu: uvoľnenie izieb, transfer na letisko, 
odlet z pobytovej destinácie na Slovensko, resp. do Viedne. 

POBYTOVÉ ZÁJAZDY KOMBINOVANOU DOPRAVOU  
program týchto zájazdov je kombináciou programu leteckých a autobuso-
vých pobytových zájazdov (7, 8, 10, resp. 11 nocí). Dôležité je sledovať čas 
odchodu alebo odletu späť do Slovenskej republiky, ktorý bude včas uve-

dený na informačnej tabuli vo vašom ubytovacom zariadení. Všetky zmeny 
(napr. meškania z dôvodu nepredvídateľných okolností) vám oznámi dele-
gát, resp. zástupca CK, a preto je nevyhnutné pozorne sledovať jeho oznamy 
a riadiť sa pokynmi k odchodu. 

ZMENA DĹŽKY A PROGRAMU ZÁJAZDU 

Vzhľadom na možné zmeny v organizácii leteckej dopravy upozorňujeme 
zákazníkov, že odlet z dovolenkovej destinácie pri návrate domov sa môže 
uskutočniť aj v noci z posledného pobytového dňa na nasledujúci deň. Zá-
jazd sa tak môže predĺžiť a skončí sa 9. , 11. , 12. , 13. , resp. 16. dňom zá-
jazdu. Rovnako odlet zo Slovenska do zahraničia sa môže uskutočniť v noci 
z prvého na druhý deň zájazdu. CK nezodpovedá za škody spôsobené pre-
dĺžením zájazdu a zmenou programu zájazdu. Doporučujeme nepláno-
vať si v krátkom čase po plánovanom príchode žiadne dôležité stretnutia či 
pracovné povinnosti. Upozorňujeme tiež, že CK si vyhraduje právo zmeny 
programu zájazdu najmä pri poznávacích, pobytovo-poznávacích a pútnic-
kých zájazdoch a minimálny počet účastníkov týchto zájazdov je 30. 

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 automa-
tizovanému informačnému systému, ktorý v reálnom čase spája všetkých 
predajcov a aktualizuje sa. Záväznú rezerváciu vašej dovolenky je možné 
uskutočniť na základe zloženej zálohy. Samozrejmosťou je i rezervácia zá-
jazdu 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 pobočkách. 

DOVOLENKY LAST MINUTE 

Upozorňujeme, že zájazdy typu last minute sú zväčša posledné voľné izby 
v danej ubytovacej kapacite alebo posledné miesta v doprave, resp. v da-
nom termíne. Ide teda o obmedzenú ponuku izieb niekedy dokonca bez 
možnosti výberu. Väčšinou sú k dispozícií 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky. Vzhľadom na predaj na poslednú chvíľu hotely dostanú rezervá-
cie 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 podstat-
ne 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 neobme-
dzeným množstvom alko a nealko nápojov, raňajky), plnej penzie (raňajky, 
obedy a večere), resp. formou all inclusive, príp. ultra all inclusive. Rozsah 
a kvalita stravovania závisí od triedy, kategórie, veľkosti (počtu izieb celkovo) 
a ceny ubytovacej kapacity, ako aj od miestnych tradícií a zvyklostí. 

Podľa kategórie a triedy jednotlivých ubytovacích zariadení vám budú po-
dávané raňajky:

- kontinentálne, skladajúce sa z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, prípad-
ne nealkoholického nápoja, 

- kontinentálne rozšírené, ktoré naviac zahŕňajú šunku, syr alebo vajíčko 
a pod. ,

- švédske stoly – samoobslužná, bufetová forma výberu jedál, kde pes-
trosť 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 neobmedze-
nom 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. 
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- kontinentálne rozšírené raňajky podávané formou švédskych (bufeto-
vých) 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 
niekoľko druhov teplých jedál, alebo opäť samoobslužná – bufetová forma 
švédskych stolov. Ak nie je uvedené inak, nápoje nie sú zahrnuté v cene 
obedov a večerí. 

Stravovanie formou all inclusive zahŕňa plnú penziu (raňajky, obedy, 
večere) formou švédskych (bufetových) stolov, nealkoholické a alkoholic-
ké miestne nápoje počas dňa, prípadne občerstvenie. Časový harmono-
gram podávania all inclusive služieb určuje hotel. V destinácii Taliansko 
a Chorvátsko môže byť strava servírovaná formou menu.

Ultra all inclusive môže obsahovať aj ďalšie služby, ako napríklad skoré 
a neskoré raňajky, ľahké studené a teplé občerstvenie, kávu, čaj, sušien-
ky, 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 služieb v rámci ultra all inclusive je v hote-
lovom 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 mož-
né priplatiť si ho na recepcii hotela).

All inclusive light je stravovanie formou plnej penzie (raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov) s neobmedzeným množstvom vybra-
ných nealkoholických a alkoholických nápojov (pivo, víno) miestnej výroby 
počas servírovania plnej penzie alebo vo vyhradených hodinách v priesto-
re na to určenom, prípadne ďalšie hotelové služby (napr. športoviská, ani-
mácie 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 kategórie, triedy, ceny ubytovacieho zariadenia a zvyklostí danej kraji-
ny. Služby all inclusive a ultra all inclusive sú uvedené pri každom hoteli, 
ich obsah však môže byť manažmentom hotela počas sezóny upravený, 
preto popis v katalógu CK, prosím, berte ako orientačný. Vo väčšine ho-
telov v režime all inclusive je potrebné nosiť plastikový náramok. Za jeho 
stratu alebo zneužitie zodpovedá v plnej miere klient. Nevyužité služby 
all inclusive nie je možné finančne kompenzovať. V posledný deň pobytu 
je spravidla možné čerpať služby all inclusive do 10,00 hod., resp. 12,00 
hod., pričom presné informácie dostanete priamo na mieste od pobytové-
ho delegáta CK. 

Stravovacie služby pri hotelovom ubytovaní začínajú v prvý deň pobytu 
v zahraničí spravidla večerou a končia raňajkami. V čase neskorého prícho-
du do hotela a skorého odchodu z hotela (mimo bežných prevádzkových 
hodín jedálenských zariadení) môže byť klientom servírovaná neskorá ve-
čera, resp. skoré raňajky v obmedzenom výbere studenej kuchyne alebo 
formou stravných balíčkov, ak hotel takúto službu poskytuje. O poskytnu-
tie stravného balíčka je potrebné požiadať zvyčajne deň vopred do 17,00 
h. na recepcii. Upozorňujeme, že niektoré hotely služby stravných balíčkov 
neposkytujú vôbec a zákazníci, ktorí napríklad z dôvodu účasti na fakulta-
tívnych výletoch nečerpajú stravu alebo služby all inclusive v hoteli, nemajú 
nárok na kompenzáciu nečerpaných služieb. V prípade zmeškania stravy 
zahrnutej v cene zájazdu z dôvodu neskorého príchodu alebo skorého od-
chodu z hotela nie je možné zmeškanú stravu nahradiť. Vo väčšine hotelov 
platí z hygienických dôvodov striktný zákaz nosenia vlastných jedál a nápo-
jov do izby (výnimkou sú hotely apartmánového typu vybavené kuchynkou) 
a zároveň aj zákaz vynášania jedla a nápojov z jedálne alebo z reštaurá-
cie hotela. Podávanie nápojov v plastových, resp. v akrylátových pohároch 
(i v hoteloch vyššej triedy) je možné najmä z dôvodov bezpečnosti klientov 

(pohyb bosými nohami) a s ohľadom na legislatívu danej krajiny. V prípa-
de ubytovania v apartmánových domoch stravovanie nie je zahrnuté v cene 
zájazdu. Vo vybraných destináciách vám však napriek tomu vieme za po-
platok zabezpečiť polpenziu, prípadne raňajky, resp. večere. 

UBYTOVANIE

Očakávania, predstavy a možnosti zákazníkov sú rozličné, a preto sa v na-
šej ponuke nachádzajú ubytovacie zariadenia od najjednoduchších až 
po najluxusnejšie, aby sme tak uspokojili požiadavky každého. Len na vás 
záleží, akú kategóriu (hotelový komplex, hotel, pavilón, vilka, depandan-
ce, aparthotelový komplex, bungalov, apartmán, štúdio) a triedu (1 až 
5 hviezdičiek, resp. 2 až 6 slniečok) ubytovania si zvolíte. Každé ubytova-
cie 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 zariadenia hotelového typu) zodpove-
dá i forma a pestrosť stravovania i kvalita a rozsah služieb. Hotelové kom-
plexy/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 stravova-
nie 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 nachádzajú lôžka pre minimálne 4 osoby. 

Niektoré hotely (zvyčajne vyššej triedy) ponúkajú ubytovanie v tzv. suitách. 
Jedná sa o komfortnejšie a priestrannejšie ubytovanie v 2-lôžkových ho-
telových izbách (s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek), väčšinou i s vnútorným 
sedením v oddychovej zóne.

Hotelový apartmán je vyššia forma ubytovania s 2 klasickými lôžkami 
a 1-2 prístelkami, kde nájdete oddelenú spálňu a dennú obývaciu časť, 
pričom vo vybraných kapacitách je apartmán obohatený i o vybavenú ku-
chynku. Obdobou je hotelové štúdio pre max. 5 osôb s 1 alebo 2 miest-
nosťami a vlastným kuchynským kútom.  

Rodiny s deťmi často ocenia ubytovanie v cenovo ľahko dostupných apart-
mánových domoch, resp. aparthoteloch bez stravovania, kde si stravu 
môžu pripraviť sami, resp. je možné si ju dokúpiť. V niektorých prípa-
doch je stravovanie (polpenzia, all inclusive) zahrnuté v cene. Apartmá-
ny a štúdiá sú naviac vybavené kuchynskou linkou so základným riadom, 
dvojplatničkou a chladničkou. Doporučujeme vziať si so sebou doplnko-
vú kuchynskú výbavu ako napr. sitko, otvárač na konzervy, nôž, prípadne 
potreby na umývanie riadu a pod. Kúpeľne ubytovacích zariadení niž-
ších tried a apartmánov nie sú vybavené mydlom ani inými hygienický-
mi, či toaletnými potrebami. Apartmán je zariadenie vhodné zväčša pre 
4 – 5 osôb a vždy sa v ňom nachádzajú dve oddelené miestnosti slúžiace 
na prenocovanie, 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 zákazní-
ci povinní uhradiť po príchode vratný depozit a v deň odchodu vyčis-
tiť kuchyňu. V prípade, že je apartmán vrátený v riadnom stave s čistou 
kuchyňou a jej vybavením, depozit je pri odchode vrátený v plnej výške. 

Rozmer manželských lôžok v ubytovacích kapacitách v jednotlivých desti-
náciách sa môže líšiť, šírka manželského lôžka sa pohybuje od 120 cm. 
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Prístelka – dodatočné, doplnkové a nie vždy plnohodnotné lôžko, ktoré 
je možné využiť vo väčšine ubytovacích zariadení. V niektorých prípadoch 
ide o lôžko menších rozmerov alebo rozkladacie lôžko, určené najmä pre 
deti. Prístelka je súčasťou vybavenia väčšiny 3 a 4-lôžkových izieb, pri-
čom podlahová plocha týchto izieb môže byť totožná s plochou 2 lôžko-
vých izieb. V ponuke sú aj 4-lôžkové izby hotelového typu s 1 manželskou 
a 1 poschodovou posteľou. Treba si uvedomiť, že menšie pohodlie v 3 až 
4-lôžkovej izbe je zohľadnené nižšou cenou pre osoby na prístelke. Prí-
stelkou môže byť aj pohovka, rozkladací gauč, rozkladacie kreslo, ležadlo, 
skladacia posteľ, poschodová posteľ, vysúvacie lôžko a pod.

Infant – medzinárodný pojem pre dieťa od 0 do 2 rokov, ktoré nemá ná-
rok na žiadne služby (ubytovanie a stravovanie) a platí len povinné príplat-
ky (poistenie, letiskové poplatky a iné). 

Jednolôžkové izby – niektoré hotely ponúkajú aj 1-lôžkové izby, ktoré 
sú zvyčajne menšie ako štandardné izby a môže sa stať, že poloha a vyba-
venie takýchto izieb nie sú tak dobré ako pri 2-lôžkových izbách (1-lôž-
kové izby napr. nemusia mať balkón a pod. ) Za 1-lôžkové izby sa väčšinou 
účtuje príplatok. V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá k dispozícii 
1-lôžkové izby a 1 osoba obsadí 2-lôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy prípla-
tok za nevyužité druhé lôžko. Pokiaľ to situácia umožňuje a klient - jednot-
livec 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. 

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 špe-
cifikáciu umiestnenia izby, v tomto prípade s orientáciou k moru. 

Izby s balkónom – vo väčšine ubytovacích kapacít je zabezpečené uby-
tovanie v izbách s balkónom, resp. s terasou bezplatne. Avšak niektoré 
hotely disponujú iba istým konkrétnym počtom izieb s balkónom, preto 
môže byť v týchto kapacitách za izbu s balkónom inkasovaný extra prípla-
tok.

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, ubytovanie 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 nahla-
sujeme na recepciu ubytovacieho zariadenia. Rozdelenie izieb je však plne 
v kompetencii hotela (ten vychádza z momentálnej obsadenosti izieb), 
z toho dôvodu sa najmä počas hlavnej sezóny môže stať, že napriek vašej 
požiadavke a našej snahe nebudete ubytovaní vedľa seba, i keď sa jedná 
o jednu rodinu, či skupinu osôb, nakoľko hotel nebude mať takéto izby 
k dispozícii. Naša CK sa bude maximálne snažiť tieto požiadavky splniť, av-
šak tie nemôžu byť pred odchodom na zájazd zo strany CK záväzne potvr-
dené, 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 po-
čas hodín uvedených 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 nakon-
trahovaných kapacitách. V praxi to znamená, že ubytovacie kapacity sú 
prostredníctvom nášho zahraničného partnera vopred dohodnuté a zapla-

tené. 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 uvoľ-
niť izbu, resp. apartmán, či štúdio do 10.00 hod., prípadne skôr (pokiaľ 
to vyžaduje časový harmonogram odchodu). Čas odchodu bude uvedený 
na informačnej tabuli, resp. v informačnej knihe CK, ktoré sa nachádzajú 
v každom ubytovacom zariadení. 

Prosíme tiež o porozumenie pri organizácii ubytovania, prihlasovaní sa 
na ubytovanie na recepciách a príprave ubytovania, kedy pri väčších skupi-
nách, nočných príletoch a striedaní turnusov môže dochádzať k dlhším ča-
kacím dobám, pričom miestny zástupca CK, resp. delegát musí pokračovať 
v transfere s ostatnými turistami do ďalších hotelov. 

Ďalej upozorňujeme, že CK nemá možnosť ovplyvniť rozsah, obsah a pod-
mienky TV/SAT vysielania, ktoré si určuje prevádzkovateľ ubytovacieho 
zariadenia sám zakúpením programov a tiež, že z rôznych dôvodov môžu 
kedykoľvek nastať výpadky siete wifi tak na izbe ako aj vo vyhradených 
priestoroch hotela. 

Dovolenka je pre turistov spojená aj s nočným životom a zábavou. Preto sú 
niektoré strediská plné zábavných podnikov, v ktorých je obvykle hlučná 
prevádzka a CK nemôže garantovať úplný pokoj. 

OSTATNÉ

Ležadlá a slnečníky na pláži sa prenajímajú za poplatok (pokiaľ nie je v ka-
talógu uvedené inak). Ich počet je obmedzený a nezodpovedá presne poč-
tu ubytovaných hostí v hoteli. Hotely zvyčajne neakceptujú obsadenie si 
ležadiel na viacerých miestach pri bazéne a na terase súčasne alebo tiež 
skoro ráno pred prevádzkovou dobou bazénových komplexov. Hygienická 
nezávadnosť vody v bazénoch je pravidelne kontrolovaná. Preto z hygie-
nických dôvodov kontroly a výmeny vody môžu byť bazény počas sezó-
ny nevyhnutnú dobu mimo prevádzky. Zvyčajne sú bazény v hotelových 
zariadeniach počas letnej sezóny k dispozícii od 08:00 do 18:00. O časo-
vom 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 rozhodnutia ho-
telového 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 kom-
petencii 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 obmedzeniam alebo zmenám podmienok na pláži. 
Tento faktor je však zo strany CK neovplyvniteľný a nezakladá zákazníkovi 
nárok na finančnú náhradu alebo kompenzáciu. CK ani hotely preto ne-
zodpovedajú za medúzy v mori, kvalitu, čistotu, údržbu a stav pláže okrem 
prípadu, že sa jedná výlučne o súkromnú hotelovú pláž. Vzdialenosť k plá-
ži udáva orientačnú vzdialenosť od pláže k najbližšej časti areálu ubytova-
cieho zariadenia (komplexu). 

V prímorských krajinách sa zvyčajne nepoužíva na pitie a varenie voda 
z vodovodu, preto odporúčame pitnú vodu kupovať výhradne v uzatvore-
ných 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 podvečer, pri zvýšenej spotrebe alebo nepriaznivom 
počasí vlažná voda. Počas exponovaných hodín može taktiež dochádzať 
k zníženiu tlaku vo vodovodných potrubiach, čím sa znižuje distribúcia 
vody na vyšších poschodiach ubytovacích zariadení. V niektorých kraji-
nách môže dochádzať k opakovaným (krátkodobým) výpadkom elektrickej 
energie a v zásobovaní vodou, čo má za následok i dočasnú nefunkčnosť 
klimatizácie a ostatných elektrických zariadení. 
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K prímorským krajinám so špecifickými klimatickými podmienkami patrí 
aj hmyz či výskyt domácich zvierat prípadne drobného vtáctva v exterié-
ri hotelov alebo na plážach. Ich výskyt však neznamená, že ubytovanie, 
resp. hotelové stredisko nie je čisté alebo je nehygienické. Preto odporú-
čame i napriek snahe hotelierov o elimináciu hmyzu pribaliť si do príruč-
nej batožiny prostriedky proti hmyzu a nenechávať v izbách nechránené 
potraviny. 

Upozorňujeme, že hotel je oprávnený výnimočne a dočasne obmedziť nie-
ktoré hotelové služby alebo využívanie pláže kvôli mimoriadnej udalos-
ti (napr. sobáš). V destináciách SAE, Egypt, Maroko a Tunisko sú zákazníci 
povinní rešpektovať niektoré menšie obmedzenia hotelových služieb (napr. 
hudba, animácie) z dôvodu náboženských sviatkov - najmä ramadánu.

Pri vzniku akejkoľvek poistnej udalosti (poškodenie veci, strata dokladov, 
lekárske ošetrenie a hospitalizácia, ...), je potrebné túto riešiť priamo s po-
isťovacou spoločnosťou v zmysle poistných podmienok, ktoré sú k dispozí-
cii na všetkých pobočkách CK. 

KATEGORIZÁCIA UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

Vzhľadom na to, že v jednotlivých krajinách sú rôzne kritériá a rôzne ozna-
čenia 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 zariadení, pričom berieme do úvahy nasle-
dovné kritériá: kvalita ubytovania, kvalita a pestrosť služieb, celková polo-
ha, vybavenie hotela, resp. areálu, bohatosť stravy a doplnkové služby (viď 
tabuľka). Pri ubytovacích zariadeniach hotelového typu (pavilón, vilka, 
depandance, bungalov) sa berú do úvahy i služby centrálnych budov a re-
kreačného areálu ako celku. Čím vyšší je počet slniečok, tým je ubytovacie 
zariadenie kvalitnejšie. Upozorňujeme, že toto naše hodnotenie nemu-
sí vždy zodpovedať oficiálnej triede používanej v hostiteľskej krajine. CK 
na základe spoľahlivej znalosti miestnych pomerov a v spolupráci so za-
hraničnými partnermi vybrala všetky ubytovacie kapacity tak, aby cena 
zodpovedala 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 tabuľ-
ke. Niektoré ubytovacie zariadenia svojím vybavením, polohou, kvalitou 
a rozsahom služieb či inými charakteristikami čiastočne spĺňajú požiadav-
ky vyššej triedy. Takýmto zariadeniam sme pridali polslniečko: s 

Oficiálne hodnotenie udáva oficiálnu triedu v zmysle platnej legislatívy 
štátu, kde sa ubytovacie zariadenie nachádza.

FOTOGRAFIE A POPIS KAPACÍT 

V našom katalógu nájdete popis a ilustračné, hotelové a nami vyhotovené fo-
tografie ubytovacích zariadení. Každé ubytovacie zariadenie má niekoľko typov 
izieb, ktoré sa môžu líšiť veľkosťou a vybavením, resp. môžu mať iný dizajn, 
farbu, atď. Upozorňujeme, že vzhľadom k tomu, že hotely môžu izby zariadiť 
v rôznych farebných, dekoratívnych, sanitárnych či nábytkových prevedeniach, 
fotografia hotelovej izby v katalógu nemusí presne zodpovedať vám pridelenej 
izbe, prípadne interiér, či exteriér ubytovacieho zariadenia môžu byť vzhľadom 
na čas vyhotovenia fotografie odlišné (napr. iný typ nábytku, iné farebné preve-
denie a pod.) Izba, ktorú si v našej CK zakúpite, však vždy spĺňa opis vybavenia 
uvedený v časti ubytovanie pri každom hoteli v katalógu. Súčasťou katalógu 
sú i takzvané ilustračné fotografie, ktoré dopĺňajú predstavu o danej destinácii. 
Popis jednotlivých ubytovacích zariadení a ich okolia ako aj popis hotelových 
služieb zodpovedá skutočnosti známej k 14. 11. 2019. 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 život-
ného prostredia na kvalitu služieb (ako napr. krátkodobé znečistenie mora a pláží 
v dôsledku nepriaznivého počasia, búrky a iné živelné pohromy, ktoré môžu viesť 
k dočasnému obmedzeniu spotreby vody, či elektrickej energie, ďalej napr. zmena 
majiteľa ubytovacej kapacity a tým i zmena rozsahu služieb, doplnkových slu-
žieb a pod.) CK Koala Tours, a. s. ako i majitelia – prevádzkovatelia jednotlivých 
ubytovacích kapacít taktiež nemôžu niesť zodpovednosť za vzhľad či úpravu 
pozemkov susediacich s danou kapacitou, nakoľko tieto pozemky nie sú jej sú-
časťou.

VOUCHER

Je účastnícky poukaz – doklad potvrdzujúci rozsah služieb, ktoré sú uve-
dené v zmluve o zájazde. 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 po-
bytu. Na účastníckom poukaze je uvedený čas a miesto odchodu autobu-
su, resp. čas a miesto zrazu na letisku. Pri individuálnej doprave je uvedené 
miesto a orientačný čas možnosti ubytovania sa v danej kapacite. Voucher 
obdržíte po zaplatení celej čiastky zájazdu, približne 7 dní pred odchodom 
zájazdu. Bližšie informácie o vami vybranej krajine a o doprave obdržíte 
spolu s voucherom. V prípade, 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 organi-
zujú informačné stretnutia, transfery z letiska a na letisko a sprostredkúvajú 
predaj fakultatívnych výletov. Pokiaľ sa vyskytne počas vášho pobytu aký-
koľvek problém, delegát je vám k dispozícii osobne i telefonicky na telefón-
nom čísle, ktoré je uvedené na informačnej tabuli CK v každom ubytovacom 
zariadení. Delegát je osobou, ktorá je oprávnená prijímať a vybavovať rekla-
mácie počas vášho pobytu. Delegát CK nemusí byť ubytovaný vo vami za-
kúpenom ubytovacom zariadení. 

Sprievodca CK – so sprievodcom CK sa stretnete zväčša pri poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdoch. Pri poznávacích zájazdoch sa sprievod-
ca venuje skupine počas zájazdu, poskytuje odborný výklad a obvykle je 
ubytovaný v tom istom ubytovacom zariadení. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY 

Vo všetkých nami ponúkaných destináciách sprostredkováva delegát predaj 
fakultatívnych výletov v miestnej mene priamo na mieste vášho pobytu. 
Za organizáciu výletu (ktorý si zakúpite u delegáta) a jeho program plne 

SS jednoduché ubytovacie zariadenia vybavené starším nábytkom, 
vlastné hygienické zariadenie, obmedzená ponuka doplnkových slu-
žieb, vhodné pre menej náročných zákazníkov

SSS ubytovacie zariadenie strednej triedy so štandardnými do-
plnkovými službami (prevažne s bazénom, klimatizáciou a TV, príp. iné) 
pre stredne náročných  zákazníkov

SSSS ubytovacie zariadenie vyššej strednej triedy, kde pes-
trosť a rozsah služieb uspokoja i náročnejších zákazníkov

SSSSS zariadenie vyššej triedy, kde poloha a celková úroveň 
ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb uspokojí aj náročných 
zákazníkov

SSSSSS hotely pre našich najnáročnejších zákazníkov
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zodpovedá zahraničná partnerská CK, pričom ponuka a popis jednotlivých 
vybraných výletov v katalógu CK sú orientačné. Presný popis i program 
však nájdete v info knihe, časový harmonogram i ceny jednotlivých fakul-
tatívnych výletov sú uvedené aj na informačnej tabuli CK nachádzajúcej sa 
v každom ubytovacom zariadení CK a podrobne vás o nich budú informovať 
priamo na mieste pobytu naši delegáti. V prípade akejkoľvek nespokojnosti 
s organizáciou, resp. s priebehom výletu zakúpeného u delegáta, je nutné 
reklamáciu riešiť priamo na mieste s organizátorom výletu – partnerskou 
CK a to prostredníctvom nášho delegáta, nakoľko sa nejedná o produkt na-
šej CK, ktorá nie je kompetentná tieto reklamácie riešiť.

CESTOVANIE S DEŤMI 

Rozhodujúcim kritériom pri uplatňovaní detských zliav a určení spôso-
bu ubytovania (príp. typu lôžka) dieťaťa je dosiahnutý vek dieťaťa a po-
čet dospelých osôb ubytovaných spoločne s dieťaťom. V každom cenníku 
je uvedené, do akého veku môže dieťa čerpať prípadné nižšie ceny služieb 
a zľavy, resp. do akého veku a za akých podmienok má dieťa ubytovanie, 
resp. stravovanie, príp. služby all inclusive, resp. ultra all inclusive zadarmo. 
Pod vekom dieťaťa sa rozumie vek, ktorý dieťa nesmie dovŕšiť v deň príle-
tu, resp. návratu do SR (dieťa do 2 rokov nesmie v deň príletu do SR dovŕšiť 
2 roky, dieťa do 12 rokov nesmie v deň príletu, resp. návratu do SR dovŕšiť 12 
rokov a pod.). Detskú postieľku vyžiadame na základe vášho želania, v prí-
pade, že ňou hotel disponuje. Niektoré hotely poskytujú detskú postieľku 
zdarma, iné za poplatok a v niektorých hoteloch nemajú detské postieľky 
vôbec k dispozícii. Odporúčame vám vopred sa informovať v CK. Vzhľadom 
na špecifické osobné potreby malých detí (špeciálna detská strava, plienky, 
nočník a pod. ) odporúčame zobrať so sebou dostatočné množstvo zásob 
a vybavenie na celý pobyt, keďže ubytovacie zariadenia takéto vybavenie 
neposkytujú, ani nepredávajú. 

KLUBOVÁ DOVOLENKA

V sezóne 2020 vám opäť ponúkame počas prázdninových mesiacov (júl, 
august) animačný program, ktorý v rámci klubovej dovolenky pod názvom 
“KLUBOVÁ DOVOLENKA“ zabezpečujeme vo vybraných ubytovacích kapa-
citách. Skúsení slovensky hovoriaci animátori pre vás pripravia animačný 
program pre deti i dospelých, resp. v hotelových komplexoch vyššej triedy 
je spravidla slovenský animátor súčasťou medzinárodného animačného 
tímu. Rôzne súťaže, pohybové hry, moderné uvoľňovacie cvičenia, aerobik 
či detský mini klub určite spríjemnia chvíle odpočinku vám aj vašim deťom. 
Upozorňujeme však, že animátori nezodpovedajú za neplnoleté deti, ktoré 
sa zúčastňujú klubových aktivít. Orientačný popis aktivít môže byť uvede-
ný priamo pri popise danej ubytovacej kapacite označenej ikonou “KLU-
BOVÁ 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. Rozsah, spôsob, časový 
harmonogram klubových aktivít je prispôsobený danostiam konkrétneho 
ubytovacieho zariadenia, počasiu, miestnym zvyklostiam, schopnostiam 
a možnostiam CK a účastníkov. CK si vyhradzuje právo zmeny animačné-
ho programu. “KLUBOVÁ DOVOLENKA“ nie je detský kútik, neponúka služby 
starostlivosti o deti a nezabezpečuje ich opateru. Účasťou dieťaťa v Klube sa 
rodič nezbavuje zodpovednosti za starostlivosť a bezpečnosť dieťaťa a ani 
ju neprenáša na CK. Pri využívaní služieb Klubu je rodič povinný aj naďalej 
v plnej miere zabezpečovať dohľad a starostlivosť o svoje dieťa počas celého 
priebehu animácií.

DOPRAVA

Individuálna doprava – pokiaľ ste sa rozhodli použiť vlastné auto 
ako spôsob dopravy, pri preberaní účastníckeho poukazu obdržíte bližšie 
orientačné informácie ohľadom odporúčaných trás, cien pohonných hmôt, 
ubytovania atď. (týka sa destinácií Chorvátsko, Čierna Hora, Albánsko, Bul-
harsko, 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 pou-
kazu (voucher), podľa pokynov i bez asistencie delegáta. 

Autobusová doprava – dopravu zabezpečujeme predovšetkým au-
tobusmi našich zmluvných partnerov. Dobrý technický stav a servis, ako 
i dlhoročné skúsenosti profesionálnych vodičov sú zárukou bezproblé-
movej a bezpečnej jazdy. Počas cesty sa uskutočňujú pravidelné tech-
nické prestávky v dĺžke cca 20 minút, počas ktorých je možné zakúpiť si 
teplé i studené nápoje. Vzhľadom k tomu, že nami ponúkaná autobusová 
doprava do Chorvátska, Čiernej Hory, Bulharska a Talianska je kyvadlová 
(tj. nepravidelná, charterová), ako i vzhľadom k možným nepredvídateľ-
ným okolnostiam počas cesty, ktoré ako CK nemôžeme žiadnym spôso-
bom ovplyvniť (ako napr. dopravná situácia na cestách, nadmerné čakanie 
na hraničných prechodoch, zhoršené klimatické podmienky, prípadné tech-
nické problémy a pod. ), môže dôjsť k meškaniu dopravy pri ceste do ako 
i z letovísk oproti plánovaným časom príchodu, resp. odchodu. 

Trasy cesty sú stanovené nasledovne: do Chorvátska cez Maďarsko, 
do Čiernej Hory cez Maďarsko a Chorvátsko, do Bulharska cez Maďarsko, 
Srbsko alebo Rumunsko, do Talianska cez Rakúsko. Pri poznávacích a po-
bytovo-poznávacích zájazdoch je trasa autobusu uvedená v opise progra-
mu daného zájazdu. 

Čas prepravy - pri autobusových pobytových zájazdoch je nutné si uve-
domiť, že čas prepravy do destinácie sa líši v závislosti od vami zvolené-
ho letoviska a ubytovacej kapacity, preto časy prepravy, o ktorých ste sa 
informovali v pobočkách, považujte za orientačné. Týka sa to i poznávacích 
a pobytovo-poznávacích zájazdov. 

Autobusové miestenky – náš počítačový software pridelí miesten-
ku zdarma všetkým zákazníkom autobusových zájazdov v takom poradí, 
v akom za zájazd zaplatili. V praxi to znamená, že klient, ktorý si zájazd 
objedná a zaplatí skôr, má zaistené miesto v prednej časti autobusu, po-
kiaľ to zasadací poriadok daného typu autobusu umožňuje. V autobusoch 
sú všetky sedadlá považované za plnohodnotné, t. j. aj tie, ktoré majú ob-
medzený rozsah sklopenia, resp. sa nachádzajú v zadnej časti a sú obsa-
dzované bez nároku na zľavu.

Kategorizácia autobusov – autobusovú dopravu zabezpečujeme diaľ-
kovými klimatizovanými autobusmi s audio-video zariadením, vysokými 
sklopnými sedadlami, predajom teplých a studených nápojov, plnou kli-
matizáciou a izolačným zasklením. 

Značka, resp. výrobca autobusu nie sú z hľadiska kategorizácie autobusov 
určujúcim faktorom. Diaľkový klimatizovaný autobus môže byť aj značky 
Karosa, ak spĺňa vyššie uvedené kritériá. Preprava klientov po území SR 
môže byť v prípade malého počtu záujemcov o zvoz zabezpečovaná zvo-
zovým 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 pova-
žovaná Bratislava, resp. Košice (naplánovanie trasy a hlavného výstupné-
ho miesta Bratislava alebo Košice je pri spiatočnej ceste plne v kompetencii 
nášho zmluvného prepravcu, ktorý zohľadňuje prísne bezpečnostné normy). 
Nástupné miesta a zvoz z miest Trnava, Piešťany, Trenčín, Nitra, Komárno, 
Banská Bystrica, Lučenec, Martin, Žilina, Poprad, Prešov, Košice, Micha-
lovce je doplnková služba našej CK. Pre realizáciu zvozu z vybraného ná-
stupného miesta je prvoradý záujem klientov. V prípade, že bude v danom 
meste minimálne 10 záujemcov, CK vie takúto službu zabezpečiť.

V prípade, že budete považovať jazdu vodičov za pomalú, je to dané tým, 
že vodiči sú povinní dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, ktorá je pre 
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autobusy pomerne obmedzená a ktorá je často kontrolovaná zo strany po-
lície aj spätne, prostredníctvom tachografických krúžkov. 

Cestujúcim zabezpečíme prepravu z jednotlivých nástupných miest 
na území SR do miesta ich pobytu, t. j. až do prístupnej blízkosti ubytova-
cieho zariadenia. V hlavnej sezóne sa však môže stať, že autobusy sa ne-
dostanú až do bezprostrednej blízkosti niektorých ubytovacích zariadení, 
nakoľko sú často miestne komunikácie úzke, resp. zablokované parkujú-
cimi autami individuálne cestujúcich klientov. Vzhľadom k pomerne veľ-
kému 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 príchode prestupového autobu-
su. Trasa jednotlivých autobusov závisí od počtu cestujúcich z jednotlivých 
nástupných miest alebo letovísk (v mimosezónnych termínoch autobusy 
zachádzajú do väčšieho počtu letovísk, pričom si vyhradzujeme právo urče-
nia 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 Bulharsku. 
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 zabezpečená prostredníctvom viacerých renomo-
vaných leteckých spoločností: Smartwings, Bulgaria air, Albawings, Tailwind 
Airlines, Cyprus Airways, Aegean airlines, Tunisair, Nouvelair, Fly Dubai, Air 
Arabia Marocco, Montenegro Airlines, Vueling, Ryanair, Air Cairo, Freebird, 
Ellinair, Ernest Airlines, Aeroviaggi - Bulgarian Air Charter, Air Malta a iné 
formou charterových letov, resp. pravidelných liniek novými modernými lie-
tadlami typu Boeing 737-800, resp. Boeing 737-400, resp. Boeing 733, resp. 
Airbus A320, resp. Airbus A319, resp. Embraer - 195, resp. MD82. Zmena 
typu lietadla je vyhradená prepravcom. Letenky sú v ekonomickej triede. 

Miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska pri kontrole identity a odo-
vzdávaní batožiny - tzv. “check-in” a CK nemajú na toto prideľovanie vplyv. 
Bližšie informácie ohľadom batožiny, váhových a bezpečnostných limitov 
a pod. sú uvedené v pokynoch k odletu, ktoré dostanete spolu s voucherom. 

Na vybrané lety je možné si zakúpiť extra služby (seating, nadváha, extra 
catering a iné) - aktuálne informácie o možnostiach a cenách Vám podáme 
na našich predajných miestach. Upozorňujeme, že let môže z hľadiska dĺžky 
trvania čiastočne, aj celkom, presahovať do nasledujúceho dňa. V prípade 
nočných letov, kedy je príchod alebo odchod do/z hotela realizovaný v noč-
ných alebo skorých ranných hodinách, si hotel účtuje prenocovanie v plnej 
sume, t.j. celú cenu ubytovania (od 14:00 do 09:00 hod. nasledujúceho dňa). 

Zmeny letových časov sa nedajú vylúčiť a môžu sa uskutočniť aj pár hodín 
pred plánovaným odletom v dôsledku nepriaznivého počasia, prevádzkových 
problémov letísk alebo leteckých spoločností, preplnenia vzdušných letových 
trás a pod. 

Letové časy a letový plán stanovuje letecká spoločnosť. V našej ponuke 
sú zväčša denné lety, v obmedzenej miere lety večerné, či nočné. Odporúča-
me vám dostaviť sa na letisko min. 2 hodiny pred plánovaným časom odletu. 
V prípade vášho oneskorenia alebo omeškania CK nezodpovedá za vzniknuté 
komplikácie a klient nemá nárok na žiadnu kompenzáciu ani v prípade nevy-
cestovania.Väčšina nami ponúkaných destinácií má priame letecké spojenie 
(z Bratislavy, z Košíc, z Popradu, z Piešťan, zo Sliača a z Viedne priamo na letis-
ko cieľovej destinácie), avšak pri vybraných destináciách je možný let s me-
dzipristátím na letisku mimo cieľovej destinácie. 

Zamedziť prípadnému meškaniu lietadla nie je v kompetencii CK. CK nemajú 
vplyv ani na určovanie letových časov, ani nie je v moci CK ovplyvniť prípad-
né meškanie (technické, prevádzkové dôvody, vplyv počasia, príp. iné) alebo 
zmenu odletových časov. 

Transfery v cieľovej destinácii z letiska, resp. na letisko sú zväč-
ša 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 letis-
ko, resp. z letiska určuje zahraničný obchodný partner a CK dané nevie 
ovplyvniť. Transferový autobus môže byť sprevádzaný delegátom CK, po-
mocným sprievodcom alebo animátorom CK. Vo vybraných destináciách 
môže byť samotný transfer bez delegáta, resp. sprievodcu/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 uved-
né inak. Ubytovacie služby sú v plnej miere účtované za každú, aj začatú 
noc ubytovania, a to v súlade s medzinárodnými štandardami. 

V katalógu nájdete prehľadné cenníky k leteckým zájazdom, zoradené sú 
podľa jednotlivých destinácií. Ceny sú kalkulované na počet prenocova-
ní, vrátane uvedeného stravovania podľa cenníka (ak sa nachádza v po-
pise ubytovacej kapacity) a vrátane leteckej dopravy v ekonomickej triede 
(okrem leteckých zájazdov do Albánska, Bulharska a Čiernej Hory, kedy sa 
cena letenky extra pripočítava k cene ubytovania a stravovania). Cena zahŕňa 
taktiež služby delegáta CK alebo sprievodcu, DPH, príp. klub. 

Pri leteckých zájazdoch platí, že v deň príchodu do hotela, resp. v deň od-
chodu z hotela je v cene zájazdu zahrnutá strava, resp. all inclusive alebo 
ultra all inclusive podľa času skutočného príchodu do hotela, resp. odchodu 
z hotela v zmysle vlastných hotelových pravidiel poskytovania stravovacích, 
resp. all inclusive/ultra all inclusive služieb. Tieto sa zvyčajne poskytujú naj-
skôr od 14,00 h. do 22,00 h. v deň príchodu a najneskôr do 10,00 h. alebo 
12,00 h. v deň odchodu.

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 
ubytovacieho zariadenia nachádza forma stravovania, uvedené je zahrnuté 
v cene zájazdu podľa špecifikácie v cenníku. V cene sú ďalej zahrnuté služ-
by delegáta CK alebo sprievodcu, DPH. V prípade autokarovej dopravy sa 
k cene zájazdu pripočítava cena dopravy kalkulovaná s nástupom a výstu-
pom 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. 
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- letiskový poplatok, bezpečnostná taxa, emisné a servisné 
poplatky vrátane transferov v cieľovej destinácii – je z časti po-
platok, ktorý inkasuje správa letiska a letecká spoločnosť. Používajú ich 
na krytie nákladov spojených s odbavovaním a ďalším servisom na le-
tisku, a tiež povinných poplatkov spojených s leteckou prepravou. Časť 
daného poplatku slúži na zaplatenie prepravy  klimatizovanými auto-
busmi 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 po-
honných látok – nazývaný tiež ako palivový poplatok alebo palivový 
príplatok je poplatok, ktorý odráža zvýšenie ceny dopravných nákladov 
pre CK zo strany leteckých a autobusových dopravcov. 

- poplatok za vízum – do nami ponúkaných destinácií sú pre sloven-
ských občanov víza povinné pre vstup do Egypta. Informáciu o spôsobe za-
bezpečenia víz obdrží klient pred zakúpením zájazdu v CK. 

- kúpeľný poplatok, resp. pobytová/registračná/turistická/
ekologická taxa (daň) a servisný poplatok. Poplatky sú povin-
né v Chorvátsku, Slovinsku, Čiernej Hore, Albánsku, Bulharsku a v SAE 
a platia sa pri kúpe zájazdu priamo v CK. Pobytová taxa/ekologická taxa 
(daň)  v Maroku, v Grécku, v Taliansku a v Španielsku v závislosti od kon-
krétneho regiónu musí byť uhradená priamo na mieste pobytu v hoteli.

Poznámka: deti na prístelkách, ktoré platia pri leteckých pobytových zájaz-
doch špeciálnu zníženú pevnú cenu letenky, ktorá je rovnaká vo všetkých 
termínoch zájazdov (99 €, 149 €, 199 €, 250 €, 290 €, resp. v SAE 350 €), 
a všetky povinné 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 dĺž-
ky zájazdu vrátane cesty. Slúži v prvom rade k vašej ochrane v prípade 
nepredvídateľných udalostí. Podrobné informácie si, prosím, vyžiadajte 
na niektorej z našich pobočiek, prípadne od autorizovaného predajcu. 

- k cenám autobusových zájazdov sa za dopravu s odchodom zo 
západného Slovenska účtuje príplatok 7€, zo stredného Slovenska 10€ 
a z východného Slovenska 15€. 

Príplatky je možné priplatiť si len na celú dobu pobytu. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Dovoľujeme si informovať klientov našej cestovnej kancelárie, že začiatkom 
roka 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom rieše-
ní spotrebiteľských sporov. V zmysle tohto zákona má spotrebiteľ právo podať 
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledov-
ných podmienok :

• 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 neod-
povedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej 
klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť 
na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ Na stránke 
Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk sú uvedené podrobné in-
formácie vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

Tento katalóg Leto 2020 je ponukovým a propagačným materiálom cestovnej 
kancelárie Koala Tours, a. s. , Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 35 822 244, za-
písaná v Obchod. registri Okr. súdu Bratislava I, odd. : Sa, vl. č. 2835/B.

Palivový príplatok

Cestovná kancelária je oprávnená v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK, článku II., ods. 10, písm. b.) jednostranným úkonom zvýšiť cenu 
zájazdu v prípade, že dôjde k zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok alebo ku zvýšeniu platieb spojených so zabezpečpením dopravy. 
Ceny leteckej dopravy boli kalkulované pri cene leteckého paliva na úrovni 600 USD/MT. Spôsob výpočtu týchto nákladov (ďalej len „palivový príplatok“) pri 
leteckej doprave je nasledovný: 

CENA PALIVA

POZNÁVACIE 
A PÚTNICKE 

ZÁJAZDY
ALBÁNSKO, 

ČIERNA HORA

GRĚCKO, 
TALIANSKO 

BULHARSKO
ŠPANIELSKO, 

MALTA
TURECKO, 
TUNISKO CYPRUS

MAROKO, 
EGYPT, SAE

do 600 USD/MT 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

601-750 USD/MT 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 20 EUR 30 EUR 30 EUR

751-850 USD/MT 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR 40 EUR 40 EUR

 V prípade nárastu ceny paliva nad 850 USD/MT sa uplatní alikvótny výpočet palivového príplatku. V prípade zavedenia palivového príplatku bude cestov-
ná kancelária postupovať v súlade so Všeobecnými zmluvnými podmienkami CK.
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DEFINÍCIA POJMOV

1. Cestovná kancelária: Koala Tours, a.s., sídlo: Dunajská 8, 811 08 Bratislava, 
Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Odd.: Sa, vložka č.: 
2835/B, IČO: 35 822 244 (ďalej len „CK“)

2. Cestujúci: Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo ktorej majú 
byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy 
o zájazde. Všetky osoby na strane cestujúceho sú povinné plniť svoje povin-
nosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

3. Zákon: Zákon č. 170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného 
ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

4. Trvanlivý nosič: Prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo CK uchovať 
jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúc-
nosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje ne-
zmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, SMS, 
USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača.

5. Predajné miesto: Prevádzkareň alebo iný priestor, kde obchodník obvykle 
vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, vrátane webového sídla alebo iných 
prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré umožňujú uzatvorenie zmluvy bez 
súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán.

6. Cestovné služby – služby cestovnej kancelárie, ktoré nie sú v zmysle Zákona 
č. 170/2018 Z.z. podľa  §3 Zájazdom alebo podľa § 4 Spojenou službou ces-
tovného ruchu.

I. ZMLUVA O  ZÁJAZDE

1. Zmluva o zájazde vzniká medzi CK a cestujúcim na základe riadne vyplnenej 
a podpísanej zmluvy o zájazde potvrdenej CK alebo inou CK splnomocnenou 
cestovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkováva-
jú služby CK. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu o zájazde cestujúcim 
v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná 
zmluva o zájazde jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástup-
com. Súčasťou zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informá-
cie, ktoré cestujúci od CK obdrží alebo na základe ktorých cestujúci uzatvorí 
zmluvu, a to najmä formulár štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, 
ponukový katalóg s cenníkom, informácie na webovom sídle CK, ponuka tzv. 
lastminute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny - podrobnejšie 
informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. CK si vyhradzuje 
právo uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špeci-
fikácie, ktoré majú prednosť pred týmito všeobecnými zmluvnými podmien-
kami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu iná CK 
splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
CK, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami 
o zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných CK.

2. Iná CK splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, kto-
rá sprostredkováva služby CK, nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim 
ustanovenia v zmluve o zájazde alebo poskytovať cestujúcemu informácie, 
ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo 
v iných písomných materiáloch.

3. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom zmluvy po-
tvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene 
cestujúceho  uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech 
inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasu-
je, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že 
ju informoval o podmienkach spracúvania podľa tejto zmluvy. Konajúca soba 
sa súčasne zaväzuje odovzdať všetkým cestujúcim kompletné informácie 
určené CK pre cestujúcich. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia 
zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo 
ako cestujúci. 

II. CENA, ZMENA CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú 
zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena zájazdu“) sa rozumie cena celkom, uve-
dená v zmluve o  zájazde. Zo zliav, poskytovaných CK, má cestujúci nárok len 
na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí 
aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti vy-
užitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže 
vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne do-
hodnuté s CK inak. Na akciové ceny publikované formou akciovej ponuky sa 
nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny 
zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté náklady a poplatky, ktoré nemož-
no určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde a na ktoré bol cestujúci vopred 
upozornený v súlade so zákonom.

2. Zľavy sa vzťahujú na základnú cenníkovú cenu zájazdu pre osoby na základ-
nom lôžku, na prístelkách a na dopravu. Zľavy sa nevzťahujú na akékoľvek 
povinné a nepovinné príplatky, poplatky, špeciálne akciové "ULTRA SKORÝ 
NÁKUP" ceny leteniek (99 eur, 149 eur, resp. 199 eur) a poistenie. Zľavy sa 
nevzťahujú na pobytovo-poznávacie, poznávacie a pútnické zájazdy, aké-
koľvek povinné príplatky a iné nepovinné príplatky a poplatky na 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 prí-
stelkách. V prípade, ak si cestujúci nezakúpi k zájazdu komplexné cestovné 
poistenie KOMFORT alebo PLUS, zníži sa mu  aktuálne platná zľava na zájazd 
o 2 %. Zľava +5% platí na letecké pobytové zájzady do vybraných hotelov 
označených ikonou „zľava až 40%“. Všetky predajné akcie platia len na letné 
pobytové zájazdy a len do vypredania akciových účastníckych miest na zá-
jazdoch, ktoré sú počtom obmedzené. Pre destináciu SAE platí akcia „až 2 
deti ZDARMA“ platiace len na "ULTRA SKORÝ NÁKUP" cenu letenky po 199 
€ počas celého "ULTRA SKORÝ NÁKUP" obdobia. Stáli klienti sú tí, ktorí ces-
tovali s CK aspoň raz v posledných piatich rokoch a vedia účasť na zájazde 
preukázať.   

3. Cena „DVOJTERMÍNU“, t.j. 15 dňového (14 nocového) leteckého pobytového 
zájazdu predstavuje súčet dvoch, za sebou nasledujúcich 7 nocových termínov, 
od ktorého sa odpočítava čiastka špecifikovaná pri cenníku konkrétnej 
destinácie, znížená o aktuálnu výšku percentuálne poskytnutej zľavy.

4. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu 
zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

5. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až 
zaplatením celkovej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskyt-
nutia služieb.

6. CK má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimál-
nej výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem 
cestovného poistenia, ktoré musí cestujúci zaplatiť v plnej výške už pri podpí-
saní zmluvy o zájazde). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky 
objednané služby je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní 
pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

7. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím 
zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je cestujúci povinný zaplatiť 100 % 
ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu. Táto 
povinnosť platí aj pri špeciálnych akciách s podmienkou 100% platby ceny 
zájazdu pri vzniku zmluvného vzťahu.

8. Pri kúpe zájazdu prostredníctvom internetu cestujúci musí uhradiť zálohovú 
faktúru do 2 dní od jej vystavenia a zaslať ním podpísanú zmluvu o zájazde 
doporučenou zásielkou na adresu CK do 3 dní od jej obdržania. Ak tak neuči-
ní, má CK právo odstúpiť od zmluvy. Pri kúpe zájazdu do 10 dní pred začatím 
zájazdu resp. pri posledných voľných miestach je CK oprávnená požiadať ces-
tujúceho o priamy vklad na účet.

9. Za deň zaplatenia sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané 
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na účet CK, resp. prevzaté CK v hotovosti.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená jednostranným úkonom 

zvýšiť cenu zájazdu ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:
a) ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo 

iných zdrojov energie,
b) výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd 

účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb 
cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, le-
tiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo 
výstup na letiskách a v prístavoch, keď v takom prípade bude cena zvýšená 
o hodnotu zvýšenia týchto daní a poplatkov pri porovnaní výšky týchto daní 
a poplatkov pri uzavretí zmluvy o zájazde s výškou týchto daní a poplatkov 
ku dňu začatia zájazdu, alebo

c) výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, keď v takom prípade bude 
cena zvýšená o hodnotu posilnenia kurzu takejto meny voči EURu pri po-
rovnaní hodnoty tohto kurzu pri uzavretí zmluvy o zájazde s hodnotou tohto 
kurzu ku dňu začatia zájazdu. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu 
zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v odseku 9 tohto článku, ku 
ktorému došlo od uzatvorenia zmluvy o zájazde do začatia zájazdu. 

12. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zá-
jazdu na trvanlivom nosiči spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny 
zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred 
začatím zájazdu, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zá-
jazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr 
v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade 
je CK oprávnený postupovať podľa odseku 4 tohto článku.

13. Ak zvýšenie ceny podľa tohto článku prekročí 8 % celkovej ceny zájazdu, 
zmluvné strany budú postupovať podľa čl. V, ods. 1, písm. b)

14. CK nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil 
zájazdu z dôvodov za ktoré nezodpovedá  CK.

III. PRÁVA A POVINNOSTI CESTUJÚCEHO

1. K základným právam cestujúceho patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných 

služieb ktoré sú CK známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa 
CK neskôr dozvedela, ak bola zaplatená cena zájazdu. Informačná povinnosť 
v zmysle zákona týmto nie je žiadnym spôsobom dotknutá.

c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom 
čerpania služieb, a to za podmienok podľa čl. VI. týchto podmienok.

d) Pred začatím zájazdu môže cestujúci na trvanlivom nosiči  oznámiť CK, že 
zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa všetky dohodnu-
té podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením zmluvy 
o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči CK 
účinná, ak bolo oznámenie o postúpení zmluvy o zájazde podľa prvej vety 
doručené CK v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím 
zájazdu; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva 
cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zod-
povedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov 
a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o kto-
rých ich CK informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajú-
cej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré 
vznikli CK v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. CK je povinná novému 
cestujúcemu preukázať vznik dodatočných poplatkov, príplatkov alebo iných 
nákladov v dôsledku postúpenia zmluvy o zájazde. Súhlas nového cestujúce-
ho podľa tohto odseku musí obsahovať súhlas s  uzatvorenou zmluvou a pre-

hlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré 
sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Pri dojednaní spoločnej 
a nerozdielnej zodpovednosti pôvodného a nového cestujúceho za zaplatenie 
ceny zájazdu je CK oprávnená postupovať podľa ods. 4 článku II. v prípade, že 
cena zájazdu nebude uhradená. Nový cestujúci nemá nárok na zohľadnenie 
akcií, zliav, cestovného poistenia a iných benefitov, ktoré boli spojené výhrad-
ne s osobou pôvodného cestujúceho alebo s podmienkami špeciálnych akcií.

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto pod-
mienok.

f ) Právo na kontakt na zástupcu CK, na ktorého sa cestujúci môže obrátiť v ťaž-
kostiach v priebehu celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň 
oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie. V prípade poskytnutia osobných 
údajov inej fyzickej osoby cestujúci prehlasuje, že disponuje jej súhlasom, 
ktorý kedykoľvek na žiadosť CK vie doložiť a zároveň ju informoval o pod-
mienkach spracúvania osobných údajov CK.

2. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:
a) Poskytnúť CK súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objedna-

ných služieb, a to najmä poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely 
zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých prísluš-
ných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. 
V prípade riadneho nesplnenia si tejto povinnosti je cestujúci povinný uhradiť 
CK všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných úda-
jov CK vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, 
v opačnom prípade CK nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo 
za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zod-
povedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, 
colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je po-
skytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c) Zaplatiť celkovú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby 
v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade potreby preukázať túto skutoč-
nosť.  

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných 
služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje 
stanovisko CK, bezodkladne oznámiť CK zmenu údajov, najmä telefonického 
kontaktu, e-mailu a poštovej adresy.

e) Prevziať od CK všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplate-
ných služieb a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených.

f ) V prípade zistenia nesprávnosti údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e) bezodklad-
ne o tom informovať CK.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými CK 
alebo jej zástupcami v SR alebo v zahraničí, ako aj pokynmi priamych posky-
tovateľov služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpoved-
nosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné doklady a splniť iné podmienky 
potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.), 
mať u seba platný cestovný doklad s platnosťou min. 6 mesiacov od dátumu 
skončenia zájazdu.

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK, ako aj pokynmi priamych 
poskytovateľov služieb, a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné 
právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu. V prípa-
de ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní programu zájazdu alebo 
čerpania služieb je CK oprávnená odoprieť cestujúcemu ich poskytnutie, čím 
cestujúci stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku 
na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

i) Niesť výlučnú zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním 
počas zájazdu alebo čerpania služieb v dopravnom prostriedku, v ubytovacom 
zariadení alebo inej osobe spôsobil.
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j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastní-
ka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj 
u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje. 

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou pre-
pravy ako aj podrobiť sa pokynom personálu na palube lietadla, rešpektovať 
zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestu-
júcim a pod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je 
vylúčená akákoľvek zodpovednosť CK za neúčasť cestujúcieho na zájazde či 
za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI CK

1. K základným povinnostiam CK patrí najmä:
a) poskytnúť cestujúcemu meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a tele-

fónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. f ).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu zabezpečujúcu 

ochranu pre prípad úpadku.
c) v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zájazdu poskytnúť cestujú-

cemu potvrdenia, poukážky, cestovné lístky, vstupenky, informácie o pláno-
vaných časoch odchodu alebo o termíne na odbavenie, ako aj plánovaných 
časoch zastávok, dopravných spojení a príchodu na cieľové miesto alebo 
miesta („Pokyny na zájazd“) a to ich zaslaním na poštovú alebo elektronickú 
adresu cestujúceho uvedenú v zmluve o zájazde, alebo iným spôsobom do-
hodnutým s CK. Pokyny na zájazd sa doručujú len jednému cestujúcemu zo 
zmluvy o zájazde, ktorý je povinný informovať všetkých ostatných cestujú-
cich z uzatvorenej zmluvy o zájazde, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

2. CK nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si cestujúci sám objedná u tre-
tích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky  súvisiace s letec-
kou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, 
neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa 
riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) Zmluvné strany sa dohodli, že CK je oprávnená pred začatím zájazdu zmeniť 

podmienky zmluvy o zájazde, ak sa jedná o zmenu, ktorá je zanedbateľná 
a CK bude informovať cestujúceho o zmene jednoznačným, zrozumiteľným 
a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči.  Za zanedbateľnú zmenu podmie-
nok zmluvy o zájazde sa v nevyhnutných a opodstatnených prípadoch pova-
žuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené 
náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej 
oblasti, zmena poradia navštívených miest, zmena dopravy z dopravných, 
bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu 
a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pô-
vodné miesto. 

b) Ak je CK nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb 
cestovného ruchu uvedených v § 14 ods. 2 písm. a) zákona, alebo nemôže 
splniť osobitné požiadavky podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona, alebo navrhuje 
zvýšiť cenu zájazdu o viac ako osem percent, navrhne cestujúcemu zmenu 
zmluvy o zájazde. V takom prípade CK bezodkladne informuje cestujúceho 
jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o   

i) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
ii) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať ale-

bo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
iii) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena ii) neprijme navrhované 

zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
iiii) cene náhradného zájazdu, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu po-

núknutý.

Ak cestujúci odstúpi od zmluvy o zájazde a neprijme ponuku náhradného zá-
jazdu, CK je povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujú-
cim alebo v jeho mene bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o odstúpení od zmluvy o zájazde.  

2. Počas čerpania služieb:
a) CK je oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytova-

ných služieb, ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia 
štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré 
CK nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program 
zájazdu a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je CK povinná: • za-
bezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovna-
teľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade 
zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubyto-
vanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky cestujú-
ceho vylúčené, alebo • vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté, 
resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo • poskytnúť ces-
tujúcemu zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom 
rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo • poskyt-
núť  cestujúcemu  bezodkladne  pomoc,  alebo • zabezpečiť iné práva podľa 
zákona.

b) CK nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých slu-
žieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť 
ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredví-
dateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôso-
beného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím 
dopravcu, štrajkom vojensko-politickými udalosťami, prírodnými katastrofami 
a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo strany CK).

c) Cestujúci berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, 
je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto 
reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považu-
jú za neopodstatnené.

3. Pri nenastúpení na zájazd z dôvodu neuskutočnenia pôvodne plánovaného 
odletu, dochádza k prepadnutiu (zániku platnosti) obojsmernej letenky. Pri 
následnom individuálnom zakúpení  jednosmernej letenky nie je nároko-
vateľná spiatočná cesta bez predchádzajúcej akceptácie zo strany leteckej 
spoločnosti. Zmenu obojsmernej letenky na jednosmernú potvrdzuje letecká 
spoločnosť cestovnej kancelárii a uvedená zmena je individuálne spoplatne-
ná.  

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY CESTUJÚCIM A OD-
STUPNÉ

1. Cestujúci má právo kedykoľvek pred začatím  začatím zájazdu od zmlu-
vy odstúpiť a pre tento prípad si zmluvné strany dohodli odstupné, ktorého 
výška zohľadňuje čas odstúpenia od zmluvy o zájazde pred začatím zá-
jazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb 
cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem 
z náhradného predaja služieb cestovného ruchu.

Výška odstupného (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):
a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu a poistné, 

ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní a viac pred termínom začatia 
zájazdu,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu a poistné, 
ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 31 dní pred termínom začatia 
zájazdu,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu a poistné, ak 
cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 30 - 21 dní pred termínom začatia zá-
jazdu,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu a poistné, 
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ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 20 - 15 dní pred termínom začatia 
zájazdu,

e) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 90 % z ceny zájazdu a poistné, 
ak cestujúci odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní pred termínom začatia zá-
jazdu,

f ) vo výške 100 % z ceny zájazdu a poistné, ak cestujúci odstúpi od zmluvy v le-
hote 5 dní a menej pred termínom začatia zájazdu, pri poznávacích a pútnic-
kých zájazdoch 21 dní a menej pred termínom začatia zájazdu.

Pri určení počtu dní je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstú-
penia od zmluvy o zájazde. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného 
počtu dní. Nezapočítava sa deň odjazdu, odletu alebo nástupu na zájazd 
pri individuálnej doprave.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy o zájazde iba niektorých osôb z viacerých 
uvedených v zmluve z jednotky ubytovacieho zariadenia na strane cestujú-
ceho, odstupné sa rovná skutočným nákladom minimálne však 90 % z ceny 
objednaných služieb a poistné bez ohľadu na dátum odstúpenia, ak nezosta-
nú obsadené a zaplatené všetky základné lôžka príslušnej jednotky ubytova-
cieho zariadenia. Obsadené zostávajú pevné lôžka, prioritne sa rušia prístelky.  

3. V prípade, že cestujúci nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpeče-
né služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo na základe vlastného rozhodnutia ich 
nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie  ceny zájazdu za ne-
čerpané služby.

4. V prípade žiadosti cestujúceho o zmenu termínu alebo ubytovania podľa pô-
vodnej zmluvy na nové podmienky, ak takúto zmenu je CK schopná zabez-
pečiť, postupuje sa ako pri odstúpení od zmluvy, pričom platia podmienky 
odstupného podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

5. CK môže pred začatím zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde bez povinnosti 
nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak

a) počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadova-
ný podľa zmluvy o zájazde a CK odstúpi od zmluvy o zájazde v lehote určenej 
v zmluve o zájazde, najneskôr však
• 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,
• 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,
• 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 

dni, alebo
b) neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia CK plniť zmluvu o zájazde a CK 

oznámi cestujúcemu odstúpenie od zmluvy o zájazde bezodkladne pred za-
čatím zájazdu.

6. Pri zmluve uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený od-
stúpiť od zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť 
odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o zájazde. Oprávnenie 
cestujúceho podľa prvej vety sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je zníže-
ná z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení zmluvy o zájazde 
a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa prvej vety. 
U zájazdov, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase 
po uzatvorení zmluvy o zájazde (tzv. Last minute) je vylúčené právo cestujú-
ceho odstúpiť od zmluvy o zájazde podľa tohto odseku.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE, ZODPOVEDNOSŤ ZA PO-
SKYTOVANIE ZÁJAZDU 

1. CK zodpovedá za porušenie zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povin-
nosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zá-
jazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so zmlu-
vou o zájazde, týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo ak nemá 
vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očaká-

val, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť CK alebo jej 
poverenému zástupcovi.

3. CK je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uve-
dením služby cestovného ruchu do súladu so zmluvou o zájazde, tým-
to zákonom alebo osobitným predpisom alebo s dôvodným očakávaním 
cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí 
CK neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia zmluvy o zájazde 
a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

4. Určenie lehoty podľa ods. 3 tohto článku nie je potrebné, ak CK oznámi ces-
tujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom 
na osobitný záujem cestujúceho.

5. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku, ponúkne cestujúcemu 
náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto 
odchodu nie je zabezpečený podľa zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné 
služby cestovného ruchu musia byť

a) rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, bez 
dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

b) nižšej kvality, ako je uvedená v zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľa-
vy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

6. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté CK 
podľa odseku 5 tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú 
porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v zmluve o zájaz-
de alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej 
kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ru-
chu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby 
cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje 
v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa 
odseku 2 tohto článku, a CK poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny 
zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa 
odseku 2 tohto článku.

7. Ak CK nevykoná nápravu podľa odseku 3 tohto článku ani nezabezpečí ces-
tujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5, cestujúci má 
právo

a) vykonať nápravu sám a požadovať od CK náhradu účelne vynaložených ná-
kladov s tým spojených,

b) odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať prime-
ranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnu-
té riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie zmluvy o zájazde.

8. CK je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odo-
vzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak

a) nevykoná nápravu podľa odseku 3 a odseku 5 písm. a) tohto článku,
b) zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa odseku 5 

písm. b) tohto článku,
c) cestujúci v súlade s odsekom 6 prvou vetou náhradné služby cestovného ru-

chu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,
d) cestujúci podľa odseku 7 písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.
9. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia 

zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť 
podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie 
priloží písomný záznam podľa odseku 8 tohto článku.

10. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa odseku 5 písm. b), odseku 6 
alebo odseku 7 tohto článku. Ak CK nepreukáže, že porušenie zmluvy o zá-
jazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatne-
nia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť 
a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujú-
ceho požadovať náhradu škody.
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11. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, CK v prípadoch podľa odse-
ku 6 a odseku 7 písm. b) tohto článku zabezpečí repatriáciu porovnateľnou 
prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

12. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné 
zabezpečiť návrat cestujúceho podľa zmluvy o zájazde, CK uhrádza náklady 
na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trva-
ní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch 
o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat 
cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

13. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa odseku 12 tohto článku sa ne-
vzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, 
tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobit-
nú lekársku starostlivosť, ak bola CK o ich osobitných potrebách informovaná 
najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

14. CK sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely 
obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa odseku 12 
tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytova-
teľ prepravy.

15. Cestujúci je oprávnený oznámenie, žiadosť, reklamáciu alebo sťažnosť (ďalej 
len „podnet“), ktoré sa týkajú poskytovania zájazdu, doručovať priamo ces-
tovnej agentúre, prostredníctvom ktorej si zájazd zakúpil. Cestovná agentúra 
je povinná postúpiť doručený podnet CK bezodkladne. Deň doručenia podne-
tu cestovnej agentúre sa považuje za deň doručenia CK.

16. CK je povinná poskytnúť primeranú pomoc cestujúcemu v ťažkostiach bez-
odkladne, a to aj za okolností uvedených v   § 22 ods. 12  zákona, najmä po-
skytnutím    

a) vhodných informácií o službách zdravotnej starostlivosti, miestnych orgá-
noch a zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

b) pomoci cestujúcemu s komunikáciou na diaľku a s nájdením náhradného rie-
šenia problému.

Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania ale-
bo svojej nedbanlivosti, CK je oprávnená požadovať od cestujúceho za po-
skytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných 
nákladov, ktoré vznikli CK poskytnutím pomoci cestujúcemu.

17. Pri riešení nárokov podľa tohto článku, ale aj čl. VIII,  je cestujúci povinný 
poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najú-
činnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek nárokom, alebo škodám 
alebo aby sa ich rozsah znížil.

18. Informácia o reklamačných postupoch:
a) Cestujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v sídle a v ktorejkoľvek pobočke 

(prevádzke) CK. Reklamáciu je možné uplatniť aj u provízneho predajcu CK 
u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej reklamova-
nej služby. 

b) Reklamácia sa uplatňuje osobne s vydaním potvrdenia o uplatnení reklamá-
cie, prostriedkami diaľkovej komunikácie alebo poštou. Klient má nárok byť 
poučený o jeho právach v zmysle všeobecne záväznej právnej úpravy, vráta-
ne o podmienkach a spôsobe reklamácie. 

c) Osobami poverenými prijímať reklamácie sú pracovníci CK a provízneho pre-
dajcu CK u ktorého došlo k zakúpeniu reklamovaného zájazdu, alebo inej re-
klamovanej služby.

d) CK zabezpečuje v mieste zájazdu nepretržitú prítomnosť poverenej osoby 
oprávnenej prijímať a vybavovať reklamácie po celý čas zájazdu.

e) O vybavení reklamácie bude klientovi vydaný písomný doklad. 
f ) Vybavovanie reklamácií prebieha v súlade s príslušnou právnou úpravou 

a uzavretou zmluvou o zájazde.

g) CK vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatne-
nia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo do-
kladu o uplatnení reklamácie. 

19. Reklamácia poškodenej alebo stratenej batožiny pri leteckej preprave sa 
riadi ustanoveniami NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) 
č. 889/2002: Ak je batožina poškodená, omeškaná, stratená alebo zničená, 
musí to cestujúci čo možno najskôr písomne oznámiť leteckému dopravco-
vi. V prípade poškodenia zapísanej batožiny musí cestujúci písomne nahlásiť 
poškodenie do siedmich dní a v prípade omeškania do 21 dní, v oboch prí-
padoch od dátumu, ku ktorému bola batožina daná cestujúcemu k dispozícii. 
Pre reklamáciu letecký dopravca vyžaduje osobitný formulár s názvom PIR 
(Property Iregularity Report).

VIII. NÁHRADA ŠKODY 

1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII., ods. 5 písm. b), 
ods. 6, alebo ods. 7 aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež 
právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstat-
ného porušenia zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá CK; náhradu škody po-
skytne CK cestujúcemu bezodkladne.    

2. CK sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že poruše-
nie zmluvy o zájazde bolo spôsobené

a) cestujúcim,
b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu posky-

tovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, 
alebo

c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
3. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah 

náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby 
cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťa-
hujú aj na CK. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, 
obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké ob-
medzenia sa vzťahujú aj na CK.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody podľa tohto článku nesmie 
presiahnuť trojnásobok celkovej ceny zájazdu. Dohoda podľa predchádzajúcej 
vety sa nevzťahuje na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu 
spôsobenú z nedbanlivosti.

5. Právo na náhradu škody podľa tohto článku, alebo na primeranú zľavu podľa 
čl. VII, nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada 
škody alebo primeraná zľava podľa tohto zákona sa od náhrady škody alebo 
zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta. Plnenie CK bude zní-
žené o plnenie podľa osobitných predpisov.

6.  Poistný vzťah v rámci komplexného cestovného poistenia vzniká priamo medzi 
cestujúcim a poisťovacou spoločnosťou. CK neprislúcha posudzovať existenciu, prí-
padne výšku uplatňovaných nárokov a plnení z tohto vzťahu.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom dohľadu, ktorý kontroluje dodržiava-
nie povinnosti CK podľa všeobecne záväznej právnej úpravy. Spory, ktoré môžu 
vzniknúť zo zmluvy o zájazde medzi zmluvnými stranami je možné riešiť alter-
natívne, prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov (Slovenská 
obchodná inšpekcia a iné subjekty zapísané v zozname subjektov alternatívneho 
riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR). Cestujúci môže uplat-
niť svoje práva a nároky aj prostredníctvom Európskej platformy Riešenia sporov 
online, dostupnej online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfmevent=main.home2.show&lng=SK.

2. Všeobecné zmluvné podmienky a Všeobecné informácie, ktoré sú obe súčasťou 
katalógu, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde uzatváranej s cestujú-
cim. 
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3. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskyto-
vané CK, s výnimkou prípadov, ak CK vopred dohodne písomne s cestujúcim iný 
rozsah vzájomných práv a povinností.

4. Podpisom zmluvy cestujúci potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej 
obsahom ako aj so všetkými jej súčasťami oboznámil a bezvýhradne s ňou sú-
hlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s obsahom týchto Všeobec-
ných zmluvných podmienok a dojednania v nich obsiahnuté akceptuje.

5. CK prehlasuje, že si  splnila svoje povinnosti ohľadne zabezpečenia ochrany pre 
prípad úpadku.

6. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku CK o službách, 
cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym 
v dobe tlače a CK si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy 
o zájazde s cestujúcim. CK nezodpovedá za obsah inzertných strán uverej-
nených v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré CK vydáva a ktoré sú 
poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť údajov uvedených v pro-
spektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť.

7. CK v zmysle Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zá-
kon o ochrane osobných údajov") disponuje vypracovanými bezpečnostnými 
opatreniami, ktoré sú pravidelne aktualizované. Vymedzujú rozsah a spôsob 
bezpečnostných opatrení potrebných na eliminovanie a minimalizovanie 
hrozieb a rizík pôsobiacich na informačný systém s cieľom zabezpečiť: 
• dostupnosť, integritu a spoľahlivosť systémov riadenia najmodernejšími 

informačnými technológiami, 
• chrániť osobné údaje pred stratou, poškodením, odcudzením, modifiká-

ciou, zničením a zachovať ich dôvernosť, 
• identifikovať potenciálne problémy a zdroje narušenia a predchádzať im.
Spracúvanie osobných údajov cestujúcich sa vykonáva v zmysle čl. 6 ods. 
1 písm. b) nariadenia (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej 
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti do-
tknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Na uchováva-
nie osobných údajov, ktoré CK spracúva, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. 
o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym plánom CK. Osobné 
údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vráta-
ne profilovania.
CK poskytne údaje cestujúceho uvedeným príjemcom: cestovným agentú-
ram, ubytovacím zariadeniam, spolupracujúcim tretím stranám, Slovenskej 
obchodnej inšpekcii, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, subjektom, 
ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva CK zo zákona. Cestujúci je 
povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného 
odkladu informovať CK o ich zmene. V prípade, ak cestujúci predávajúcemu 
neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné 
údaje  bude CK spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi po-
čas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu. Osobné údaje budú po-
skytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a to podľa toho, 
kde si cestujúci zakúpil zájazd. Prenos osobných údajov do tretej krajiny 
bude realizovaný podľa nariadenia a platného zákona o ochrane osobných 
údajov. V prípade ak CK bude pre cestujúceho vybavovať vízovú povinnosť, 
cestujúci je povinný poskytnúť na tieto účely kópiu cestovného dokladu. 
Cestujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané, má:
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy sú osobné údaje spracúvané 
na základe súhlasu cestujúceho, ten má právo tento súhlas kedykoľvek od-
volať. Súhlas môže odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, pí-
somne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle CK. Odvolanie 
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré CK 
na jeho základe o cestujúcom spracúvala. 

Právo na prístup - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré 
o cestujúcom  má  CK k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné 
údaje používa. Vo väčšine prípadov budú cestujúcemu jeho osobné úda-
je poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob 
ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadal elektronický-
mi prostriedkami, budú mu poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky 
možné. 
Právo na opravu - ak údaje, ktorými disponuje CK sú nepresné, neúplné 
alebo neaktuálne, cestujúci môže požiadať, aby CK tieto informácie upravila, 
aktualizovala alebo doplnila. 
Právo na výmaz (na zabudnutie) - právo požiadať CK o vymazanie 
osobných údajov cestujúceho, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré 
CK o ňom získala, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu 
spracúvania. Právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevant-
ných okolností. Napríklad, CK môže mať určité právne a regulačné povinnosti, 
a nebude môcť žiadosti vyhovieť. 
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností požiadať, 
aby CK prestali používať cestujúceho osobné údaje, napríklad v prípade, že 
osobné údaje, ktoré o cestujúcom CK má, môžu byť nepresné alebo keď ces-
tujúci predpokladá, že CK už jeho osobné údaje nepotrebuje využívať. 
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností právo požiadať CK 
o prenos osobných údajov, ktoré cestujúci poskytol, na inú tretiu stranu podľa 
jeho výberu. Týka sa len osobných údajov, ktoré CK získala na základe súhlasu 
cestujúceho alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán. 
Právo namietať - právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je za-
ložené na  legitímnych oprávnených záujmoch CK. Ak CK nemá presvedčivý 
legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a cestujúci podá námietku, CK 
nebude jeho osobné údaje ďalej spracúvať. 
V prípade, že cestujúci chce podať námietku na spôsob, akým CK spracúva 
jeho osobné údaje, môže sa obrátiť sa na Zodpovednú osobu, adresa:  gdpr@
koala.sk alebo písomne na adresu: Koala Tours, a.s., Dunajská 8, 811 08 Brati-
slava. Zodpovedná osoba preskúma  sťažnosť a bude s cestujúcim spolupra-
covať pri vyriešení. 
Ak je cestujúci presvedčený, že jeho osobné údaje neboli spracúvané riadne 
v súlade s predpismi, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov 
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 
3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

7. Tieto zmluvné podmienky CK nadobúdajú platnosť dňa 01.12.2019. Všet-
ky údaje, obsiahnuté v ponukových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia 
týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú 
zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.

8. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sa vzťahujú aj na zmluvy o cestovných 
službách, okrem článku VI., bodu 5 a 6.



www.europska.sk

Komplexné cestovné poistenie k zájazdom 2020 

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod 
Európska cestovná poisťovňa 
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.

Prehľad krytia
Komplexné Cestovné 
Poistenie KOMFORT

Komplexné Cestovné 
Poistenie PLUS

Poistenie storna 
a prerušenia cesty Zrušenie zájazdu do 1 600 €/osobado 1 300 €/osoba

spoluúčasť 10% 
pre ochorenia, ktoré si 
vyžadujú hospitalizáciu 

spoluúčasť 25% 
pre ochorenia, ktoré si 

nevyžadujú hospitalizáciu, 
chronické a existujúce 

ochorenia nie sú poistené

do 1 300 €Nevyužité služby do 1 500 €

Pátranie na vode a na súši 15 000 € 20 000 €Náklady na pátranie 
a záchranu 

Poistenie liečebných 
nákladov

Maximálne poistné plnenie 300 000 € 350 000 €
akútne stavy chronických 
alebo 
existujúcich ochorení

Ambulantné ošetrenie
Zubné ošetrenie
Hospitalizácia, prevoz do vlasti
Návšteva chorého:
cesta tam a späť
1 noc (max. 5 nocí)
Doprava detí do vlasti

Úrazové poistenie Trvalé následky úrazu od 50 %

Poistenie 
zodpovednosti

Škody na majetku alebo zdraví

Poistenie asistencie k motorovému vozidlu:
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 €

Podrobnejšie informácie o cestovnom poistení sú obsiahnuté
v poistnej knižke (brožúrke) Európskej cestovnej poisťovne.
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Spoluúèasť
bez spoluúčasti

chronické a existujúce
ochorenia sú poistené

Poistenie batožiny Krádež, znièenie, poškodenie 700 € 1 000 €
ymus jentsiop 3/1 odicev énneC do 1/3 poistnej sumy

€ 041ynižotab einakšeM 200 €

nepoistené

do 100 %

€ 043ydalkod énetartS 400 €
Preddavok pri strate platobných
prostriedkov nepoistené 350 €

do 100 %

do 100 % do 100 %
nepoistené 83 €

1 700 € 2 000 €

25 000 €

17 000 € 34 000 €

100 000 € 200 000 €

Asistenčné služby Rozšírené asistenèné služby Áno Áno

Preddavok pre advokáta/kauciu 1 700 € 3 400 €

Informácia o povinnom zmluvnom poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

Cestovná kancelária Koala Tours, a.s. má na rok 2020 uzatvorenú poistnú
zmluvu v zmysle zákona 170/2018 Z.z. u poisťovateľa Generali Poisťovňa, a.s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa so sídlom Lamačská
cesta 3/A, 841 04 Bratislava, IČO 35 709 332, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č. 1325/B
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VYBRANÍ AUTORIZOVANÍ PREDAJCOVIA

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
tel.: 048/4156068-9, 0915 841 611
e-mail: koraltour@koraltour.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Vajanského 13
tel.:  0911 515 990
e-mail: banska.bystrica@invia.sk

CK FAMIKO
Dolná 68
tel. : 048/4141500, 0917 351 205
e-mail: famiko@famiko.sk

CK AQUAMARIN
Horná 44
tel.: 048/4144708-9, 0903 458 458
e-mail: aquamarin@aquamarin.sk

CK Bella Via
Tajovského 6
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

ZUZKA travel
www.zuzkatravel.sk
tel: 0908 550 304
e-mail: zuzka@zuzkatravel.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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Radničné námestie 34
tel.: 054/4744774
e-mail: bardejov@invia.sk

CESTOVNÁ KANCELÁRIA 
TANČÍN, s.r.o.
Dlhý rad 2561
OD Centrum/prízemie/
tel.: 054/ 488 26 36, 0949 817 617
e-mail: info@tancin.sk

BRATISLAVA
Invia.sk
Dunajská 4, II. poschodie
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
Klientské centrum Invia.sk
POLUS-City Center
Vajnorská 100
tel.: 0948 884 652, 0903 423 208
e-mail:bratislava-vajnorska@invia.sk

DESIREA
OD Slimák
Halkova 1
tel.: 0948 486 266
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, a.s.
Dunajská 8
tel.: 02/52931579, 52634147 
e-mail: extra.well@extrawellplus.sk
office@extrawellplus.sk
VERNE TRAVEL
Miletičova 1
tel.: 0850 333 111
e-mail: verne@verne.sk

VERNE TRAVEL
Nákupné centrum Aupark
tel.: 02/32602392, 0911 149 184
e-mail: bratislava.aupark@verne.sk

VERNE TRAVEL
Dunajská 18
tel.: 02/32600277, 0911 149 183
e-mail: bratislava.dunajska@verne.sk

TRAVELNET
Agon group, s.r.o.
Pánska 33
tel.:  0948744888
e-mail: info@travelnet.sk

Dovolenka #viemekedy
www.facebook.com/viemekedy
www.viemekedy.sk
tel.: 0950 440 117
e-mail: dovolenka@progov.sk

DESTINÁTOR s.r.o.
Hálova 8
tel: 0904 810 111
e-mail: destinator@destinator.sk

ProfiTour, s.r.o.
Miletičova 3/a
tel.: 02/555 64 094
e-mail: info@profitour.sk

BYTČA
CREOTOUR
Námestie Slovenskej republiky 26
tel.: 0905 953 940
e-mail: bytca@creotour.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.: 0910 111 122, 045/54 54 890
e-mail: info@arttour.sk
www.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
Podnikateľské centrum Filagor
Pod hájom 952/1
tel.: 0911 889 277
e-mail: dubnica.nad.vahom@invia.sk

DUNAJSKÁ STREDA
CABE s.r.o.
cestovná agentúra
Hlavná ulica  5539/2 
tel.: 0905 483 795 
e-mail: cabeds@gmail.com

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Nemesszegska 6574/21
tel.: 0911 555 269
e-mail: dunajska.streda@invia.sk

APPLE TRAVEL
www.appletravel.sk
tel.: 0948 402 204
e-mail: info@appletravel.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.:  0905 272 636
e-mail.: helos@helos.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
SNP 6
tel.: 0915 759 535
e-mail: hlohovec@invia.sk

HUMENNÉ
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Mierová 64/2
tel.:  057/4495090
e-mail: humenne@invia.sk

IVANKA PRI DUNAJI
LOTUS TRAVEL 
Štefánikova 15
tel.: 0905 899 930 
e-mail: veronika@lotus-travel.sk
e-mail: zajazdy@lotus-travel.sk

ILAVA
Exotic travel CA
Sládkovičova 741
tel.: 0948 222 490
e-mail: info@exotic-travel.sk

KEŽMAROK
CA MARCO POLLO, s.r.o.
Hviezdoslavova 2/193
tel. : 052/4523662, 0915 841 711
e-mail: marcopollo@marcopollo.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Hviezdoslavova 19
tel.: 0948089951
e-mail: kezmarok@invia.sk

KOMÁRNO
TURANCAR
Palatínova 31
tel.: 035/7777545, 0911 791 008 
e-mail: komarno@turancar.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Palatínova 15
tel.: 0908 379 082
e-mail: komarno@invia.sk

KOŠICE
CK VEVA TRAVEL 
Alžbetina 9
tel.: 055/ 6998062, 0911 996 573 
e-mail: info@ckveva.sk 
www.ckveva.sk
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Alžbetina 15
tel.: 0948 758 744
e-mail: kosice@invia.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
TESCO, Trolejbusova 1
tel.: 0948 112 812
e-mail: kosice2@invia.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

VERNE
Nákupné centrum Aupark
Námestie Osloboditeľov 1
tel.: 055/3249635, 0905 964 053
e-mail: kosice@verne.sk

JUVENTOUR
Letná 27
tel.: 055/633 02 36, 0904 330 237
e-mail: juventour@juventour.sk

KREMNICA
CA SLOVAK FOLK TRAVEL 
Štefánikovo námestie 33/40 
tel.: 0948 482 552
e-mail: info@slovakfolktravel.sk

KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
EUROSUN - Eva Mihal-
dová 
Belanského 218/63A
tel.: 041/4215449, 0903 279 024 
e-mail: eurosun@stonline.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Štúrova 582
tel.: 0944 052 877, 0901 911 112
e-mail: kysucke.nove.mesto@invia.sk

LEDNICKÉ ROVNE
CA FENIX
Rovňanská 187
tel.: 042/47 10 460, 0908 830 608
e-mail: cafenix@cafenix.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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Nám. M. Pavla 36
tel.: 0902 160 217
e-mail: levoca@invia.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LIPTOUR CK
Štúrova 1036/32
tel. : 044/ 5514141
e-mail: pcr@liptour.sk

MAXIMUM TRAVEL
TUI ReiseCenter
Námestie Osloboditeľov 68
tel.: 0908535420
e-mail: zuzana@maximumtravel.sk

CA VIA SLOVAKIA
1. Mája 697/26
tel.: 044/2861045, 0903 634 064
e-mail: info@viaslovakia.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC Stop Shop
Ulica 1. mája 41
tel.: 0904 182 300
e-mail: liptovsky.mikulas@invia.sk

TRAVELFUN
Bodice 189
tel.: 0948 050 720
e-mail  info@travelfun.sk

LUČENEC
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Železničná 25
tel.: 0944 407 452
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

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Malé Námestie 5000/29
tel.: 0903 423 208
e-mail: malacky@invia.sk

MARTIN
CA ŠÍP
Divadelná 5
tel. : 043/4237878, 0915 841 779
e-mail: sip@cksip.sk

Avanti tours
Dúbravcova 3
tel.: 043/4131883, 0915 841 995
e-mail: avanti@enelux.sk

CA CESTA
29. augusta 16
tel.: 043/4238556 , 0915 835 890
e-mail: vasacesta@vasacesta.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
M.R.Štefánika 40
tel.: 0948 129 768
e-mail: martin@invia.sk

PEHA TOUR 
1. Kolónia 57
tel.: 0918 244 451, 0915 957 258
e-mail: pehatour@pehatour.sk
www.pehatour.sk
CA Paradise
M.R.Štefánika 44-46
tel. : 0904 526 727
e-mail: agenturaparadise@gmail.com

FAIR TRAVEL
www.fairtravel.sk
tel.: 0910 433 683
e-mail: fer.cestovanie@gmail.com

MICHALOVCE
AMFORA
Maxima Gorkého 11
tel.: 056/6432774, 0907 765 163
e-mail: amfora@amfora.sk

PARTNER MICHALOVCE 
Nám. Osloboditeľov 24 
tel.: 056/6431414, 0902 297 274
e-mail: partnermichalovce@gmail.
com

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Sama Chalupku 1
tel. : 056/6884386
e-mail: michalovce@invia.sk

MOST PRI BRATISLAVE
LF TRAVEL
Družstevná 915
tel. : 0915 841 970, 0903 433 549
e-mail: lftravel@lftravel.sk

NÁMESTOVO
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Hviezdoslavova 1/11 
tel.: 043/5523192
e-mail: namestovo@invia.sk

Travel.Sk
Hviezdoslavovo nám. 201
tel.: 043/3211128
e-mail: namestovo@travel.sk

NITRA
OLIN TRAVEL s.r.o.
Štefánikova 53
tel.: 037/7410252, 0903 645 101
e-mail: olintournitra@olin.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Štefánikova 5
tel. : 037/7414234
e-mail: nitra@invia.sk
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IN TRAVEL s.r.o.
Štefánikova 51
tel.: 037/74 16 769, 0903 693 908
e-mail: intravel@intravel.sk

NOVÉ MESTO  
NAD VÁHOM
CA  Slovkurort
Júliusa  Gábriša 2535/10A
tel.: 032/7719016 
e-mail: slovkurort@slovkurort.sk

CA Firma na Sny s.r.o.
Júliusa Gábriša 2671/25
tel.: 0903 890 890
e-mail: info@firmanasny.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Čsl. Armády 69/7
tel.: 0907 862 450, 0910 755 511
e -mail: nove.mesto.nad.
vahom@invia.sk
Skonline s.r.o.
tel.: 0905 986 199
e-mail: info@skonline.sk

NOVÉ ZÁMKY
CA Heaven tour
Rákocziho 12, hotel KORZO 
tel.: 035/6421611, 0905150159 
e-mail: nz@heaventour.sk

CA novotravel
Banskobystrická 4
tel.: 0948 388 434
e-mail: novotravel@novotravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
M.R.Štefánika 10A
tel.:  0910 411 555
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.: 033/7777144, 0905 703 546
e-mail: familytravel@familytravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Myslenická 2/C
OC MOLO
tel. :  0903 423 208, 0948 773 302
e-mail: pezinok@invia.sk

PIEŠŤANY
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Eugena Suchoňa 1701/3
tel.: 0917 088 056
e-mail: piestany@invia.sk

POPRAD
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC FORUM POPRAD
Námestie Sv. Egídia 3290/124
tel.:  0911 317 243
e-mail: poprad@invia.sk

CK SOLARIS Travel, s.r.o. 
Popradské nábrežie 217
/ 50 m od OD PRIOR/
tel.: 0905 848 285
e-mail: info@solaristravel.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

PREŠOV
VV TOUR
Hlavná 38
tel.: 0905 708 418
e-mail: vvtour@vvtour.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Metodova 3
tel.: 0911 144 455
e-mail: presov@invia.sk

EZOTOUR, s.r.o. - cestov-
ná kancelária
Hlavná 98
tel: 051/7734563 
e-mail: ezotour@ezotour.sk 
www.ezotour.sk 

PRIEVIDZA
EASYTRAVEL
Moyzesa 1
tel. : 046/5425740
e-mail: info@easytravelonline.sk 
www.easytravel.sk
Dovolenka365
www.dovolenka365.sk
tel.: 02/38106071
e-mail: info@dovolenka365.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Nábrežná 1913/5A, OC KORZO
tel.: 0919 183 165
e-mail: prievidza@invia.sk

PÚCHOV
SPORT TOUR
Royova  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: ca@deltas.sk

Amon Group s.r.o.,
cestovná agentúra
Štefánikova 870/1 
tel.: 042/4320 000, 0910 200 005
e-mail: info@amontour.sk

ROŽŇAVA
CA  ALOHA TOUR
Čučmianska dlhá 3
tel.: 0949 557 765
e-mail: ca.alohatour@gmail.com

RUŽOMBEROK
CA PALMATRAVEL
Mostová 1415
tel.: 0917 433 057 
e-mail: palmatravel@palmatravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Podhora 39
tel.:  0948 120 196
e-mail: ruzomberok@invia.sk

SENEC
TATRA – TRAVEL
Šafárikova 85
tel.: 02/45646464-5
e-mail: ck@tatra-travel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Lichnerova 12
tel.:  0948 171 158
e-mail: senec@invia.sk

SILU.SK s.r.o.
www.silu.sk
tel.: 0911 487 277
e-mail: silu@silu.sk

SENICA
Hellas Travel
Štefániková  726
tel.: 0944 104 333
e-mail: hellastravel@hellastravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
Námestie Osloboditeľov 16/7
tel.:  0911 102 244
e-mail: senica@invia.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

AZ TRAVEL 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 106 366, 0915 841 737 
e-mail: info@supercestovka.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
Komenského 2780/37
tel.: 057/7782525
e-mail: snina@invia.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. : 0949 612 103
e-mail: spisska.nova.ves@invia.sk

STUPAVA
VIA STUPAVA
Hlavná 35
tel.: 02/65934316, 0918 429 454 
e-mail: via@viastupava.sk

ŠAĽA
WORLD WIDE TRAVEL
Hlavná 45-ALBA
tel.: 031/7822000, 0915 731 346
e-mail: ckwwtravel@gmail.com

VikiTour
Hlavná 44 (budova Atex-Toman) 
tel.: 0944 732 464 
e-mail: info@vikitour.sk

ŠAMORÍN
JACOB REISEN
Gazdovský rad 39/B
tel.: 031/5627911, 0948 261 160
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: info@helas.sk

TREBIŠOV
CA KAMELOT
M.R. Štefánika 176
tel.: 056/6726619, 0915 895 642 
e-mail: kamelot@kamelot.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
M.R.Štefánika 1515
tel.: 0917681702
e-mail: trebisov@invia.sk

TRENČÍN
KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
J.Braneckého 14
tel.: 032/3811286
e-mail: trencin@invia.sk

TURIO.SK
Štúrovo námestie 4
tel.: 0918 346 802
e-mail: info@turio.sk

FOX CA – Erika Foxová
Dlhé Hony 13
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.: 033/5514877
e-mail: primatour@primatour.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk
OC GALÉRIA TESCO
Veterná 40
tel.: 033/7433374
e-mail: trnava@invia.sk

Cestovná agentúra Zimba
tel.: 0917 095 453
e-mail: zuzana.zimba@gmail.com

TURČIANSKE TEPLICE
YANKA CA
SNP 545/142
tel.: 0907 831 487
e-mail: yanka@centrum.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
ORKO tour
SNP 8
tel.: 0904 668 235
e-mail: orkotour.ca@gmail.com

VRANOV NAD TOPĽOU
CORAL CA
Námestie Slobody 2
tel.: 057/4426142
e-mail: coral_ca@stonline.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM 
Invia.sk 
OC Komunál 
Nám. Slobody 2
tel.: 0911 800 807
e-mail: vranov@invia.sk

VRÚTKY
AVANTI TOURS
M.R. Štefánika 4
tel.: 043/4300827, 0903 533 037
e-mail: avanti@enelux.sk

ZLATÉ MORAVCE
KLAUDIA PAJEROVÁ CA
Župná 34
tel: 0905 745 645
e-mail: cestovka.zm@gmail.com

ZVOLEN
CA EXKLUSIV TRAVEL
Námestie SNP 12
tel.: 0914 130 419
e-mail: info@exklusivtravel.sk

KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
J. Kozačeka 829/2
tel. :  0910 251 555
e-mail: zvolen@invia.sk

ŽIAR NAD HRONOM
KLIENTSKÉ CENTRUM  
Invia.sk
Š. Moysesa 74
tel. :  0904 580 065
e-mail: ziar@invia.sk

ŽILINA
CK SELINAN
Burianova medzierka 4
tel.: 041/5620789, 0908 911 486
e-mail: selinan@selinan.sk

SMART  TRAVEL
Ing. Katarína Turčanová – TO 
SMART
Národná 3
tel.: 041/5003254, 0907 454 341
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
e-mail: cktrip@cktrip.eu

Travel.Sk
J. M. Hurbana 1
tel.: 041/3211128
e-mail: zilina@travel.sk

CA VERNE
Mariánske námestie 27
tel.: 041/5624721, 0903 733 141
e-mail: zilina@verne.sk

Kompletný zoznam viac ako 500 aktívnych  
predajcov CK Koala Tours, a.s. nájdete na www.koala.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
0915 841 920, auparkke@koala.sk

Alžbetina 27, 055 / 623 35 44, 
0915 841 781, 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
Cestovná kancelária
Koala Tours, a.s.
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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Bytča
Námestie Slovenskej republiky 26
0905 953 940
bytca@koala.sk

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
0915 841 970, 0903 433 549
mostpriba@koala.sk

Nové Zámky
Rákocziho 12, Hotel Korzo
035 / 642 16 11, 0905 150 159
novezamky@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
Štefániková 726, 0944 104 333
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, 0918 429 454
02 / 65 93 43 16, stupava@koala.sk

Šaľa 
Hlavná 45 - ALBA, 0915 731 346
031 / 782 20 00, 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

koala.sk
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