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Cestovať s Koalou 
má šmrnc!



k TOP FIRST MINUTE  
zľavám 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 €.

KOALA  
TOP  
FIRST  
MINUTE+2 deti

len po 
99€

UPOZORNENIE » podmienky uplatňovania zliav sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach, ods. II. 

45%
zľava až

35 % pre stálych klientov
a pre prvých 2021 nových klientov

+5 % na letecké pobytové
zájazdy do vybraných hotelov

+5 % bestsellery

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 TOP FIRST MINUTE cenu letenky 99 €, 

resp. 149 €, resp. 199 € plus povinné a iné príplatky. Akcia „až 2 deti ZDARMA“ platí výlučne pri kúpe zájazdu do 31. 12. 2020, 

resp. 31. 1. 2021, resp. 28. 2. 2021.

len do  
31. 12. 2020

Rozšírený balík garancie 
pre zájazdy LETO 2021

ZDARMA pri kúpe zájazdu do 28. 2. 2021

ISTOTA
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TOP FIRST MINUTE

akcia platí len 
do 28. 2. 2021

Po zaplatení zníženej 
zálohy je objednávateľ 
povinný uhradiť ďalšiu 

zálohu do výšky polovice 
z celkovej ceny zájazdu 

najneskôr do 31. 3. 2021.

Znížená 
záloha

len 200€
pri kúpe leteckého 

pobytového zájazdu

len 100€
pri kúpe pobytového 
zájazdu autobusom 

alebo vlastnou 
dopravou

40%
zľava až 35%

zľava až

30 % pre stálych
klientov a pre ďalších 
2021 nových klientov

+5 % na letecké
pobytové zájazdy
do vybraných hotelov

+5 % bestsellery

25% pre všetkých
klientov

+5% na letecké
pobytové zájazdy
do vybraných hotelov

+5 % bestsellery

+2 deti

+2 deti

len po 
149€

len po 
199€

len do 
31. 1. 2021

len do 
28. 2. 2021

Rozšírený balík garancie 
pre zájazdy LETO 2021
ZDARMA pri kúpe zájazdu do 28. 2. 2021

Rozšírený balík garancie
pre zájazdy LETO 2021

ZDARMA pri kúpe zájazdu do 28. 2. 2021

1. GARANCIA
VRÁTENIA PEŇAZÍ
Pri pozitívnom teste na COVID-19 
klientovi vznikne právo vrátenie 
uhradenej sumy za zájazd – 100% 
garancia vrátenia peňazí v prípade 
testovania uskutočneného 0 až 13 
dní pred termínom odchodu zájazdu. 
Pri pozitívnom teste na COVID-19 
má klient právo na vrátenie uhrade-
nej sumy za zájazd, týka sa i spolu-
prihlásených osôb.

2. GARANCIA
PRED ZÁJAZDOM
Bezplatná zmena zájazdu v rovna-
kej cene do 21 dní pred odchodom 
zájazdu v prípade, že cieľová desti-
nácia bude označená za rizikovú. 

3. COVID TEST
Krytie nákladov na testovanie, ak 
bude test povinne požadovaný pred 
vstupom do krajiny – krytie až do 
sumy 45 € na osobu.

4. MOŽNOSŤ
VÝMENY ZÁJAZDU
Možnosť bezplatnej výmeny zá-
jazdu (destinácie, hotela, termí-
nu) do 31. 3. 2021 – klient má 
právo na bezplatnú výmenu zá-
jazdu, bez udania dôvodu. Nový 
zájazd bude klientovi kalkulovaný 
s aktuálnymi TOP FIRST MI-
NUTE zľavami platnými v čase 
výmeny zájazdu.

Viac vo Všeobecných informáciách CK. Balík GARANCIA ISTOTA LETO 2021 platí iba v prípade, že má klient u nás zakúpené 
komplexné cestovné poistenie KOMFORT alebo PLUS.

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

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

CHORVÁTSKO
137 – Apartmány 

Medena  SSSS, PP

138 – Medena SSSS, AI

ZAKYNTHOS
166– Palazzo 

di Zante SSSS, AI
167 – Zante Imperial  

Beach SSSS, Al 
167 – Zante Royal  

Resort SSSS, Al

CYPRUS
218 – Acapulco Beach     

Resort SSSSS+, AI
218 – Acapulco Beach Family 

Bungalow Resort SSSSS+, AI

TURECKO
236 – Club Calimera Serra   

Palace SSSSSS, UAI

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



77

Výber hotelov s mimoriadnou  
   TOP FIRST MINUTE zľavou

Koala bestsellery

Taliansko – Sicília
18 – Club Lipari SSSS+

Taliansko – Kalábria
24 – Nicotera Beach SSSS+

28 – Santa Caterina 
Village SSSS

30 – Borgo di Fiuzzi SSSS+

Bulharsko
66 – Royal Park SSSSS

68 – Atrium Beach SSSS+

72 – Imperial Palace SSSSS

74 – Chaika Beach Resort SSSS+

84 – Tishina SSS+

Albánsko
93 – Albanian Star SSSSt

96 – Horizont SSSSt

Čierna Hora 
100 – Mediteran SSSSS

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

Resort SSSSS

150 – Bomo Tosca Beach SSSS+

Grécko – Peloponéz
154 – King Saron SSSS+

Zakynthos
166 – Palazzo di Zante SSSS

167 – Zante 
Imperial Beach SSSS

167 – Zante 
Royal Resort SSSS

Kréta
172 – Dessole  

Malia Beach SSSSS 
174 – Dessole Dolphin  

Bay SSSS+

178 – Rethymno Palace SSSSS+

Rhodos
196 – Ilyssion Beach Resort SSSS

Cyprus
206 – Dome Beach  SSSS+

207 – Tsokkos Protaras SSSS+

210 – Chrysomare Beach  
Hotel & Resort  SSSSS+

216 – Acapulco Beach SSSSS+

218 – Acapulco Beach Family 
Bungalow Resort SSSSS+

220 – Salamis Bay Conti SSSSS+

Turecko
236 – Club Calimera 

Serra Palace SSSSSS

238 – Serra Garden SSSSS

240 – Serra Park SSSS+

Tunisko
274 – PrimaSol El Mehdi SSSS+

280 – Riadh Palms SSSS+

45%
zľava až
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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
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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 kom-
plex končiaci priamo pri nádhernej 
hotelovej pláži premiešanej drobnými 
kamienkami s ružovým sfarbením a ma-
gickým výhľadom na pohorie (slnečníky, 
ležadlá a plážové kreslá zdarma, plážové 
osušky za depozit, výmena za poplatok) • 
v blízkosti jednej z najkrajších pláží Sar-
dínie, Cala Luna • cca 5 min. pešo od 
mestečka Cala Gonone s malým prísta-
vom, nákupnými a zábavnými mož-
nosťami (dostupné pešou promenádou 
priamo od hotelovej pláže)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná hotelová reštaurácia • 
reštaurácia „I Ginepri“ so špecialitami z 
grilu • bar pri bazéne • bar na terase (ex-
tra platba) • rozľahlý hotelový bazén so 
slanou vodou •  detský bazén • detské 

ihrisko • minimarket • amfiteáter • poži-
čovňa áut (za poplatok) • wifi v priesto-
roch recepcie zdarma • pravidelný zvoz 
na pláž hotelovým minibusom • bohatý 
denný a večerný animačný program 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové štandardné 
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 • te-
lefónom • trezorom • SAT TV • vlastným 
hygienickým zariadením (kúpeľňa so 
sprchou, WC a sušič na vlasy) • balkónom 
alebo terasou s posedením  

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

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 > 23

Cala Gonone

hotelová pláž
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy, večere formou bohatých 
švédskych stolov v hotelovej reštau-
rácii (voda, biele víno, červené víno, 
čapované pivo, čapované soft neal-
koholické nápoje, podávané počas 
obedov a večerí) • voda, čapované 
nealkoholické nápoje, červené víno, 
biele víno, čapované pivo, 1 druh 
vodky, 1 druh rumu, 1 druh ginu, 
1 druh whisky, limoncello podáva-
né v bare pri bazéne v čase od 10:00 
- 23:00 hod. (počas dňa 2x 45 min. 
prestávka) • káva, kapučíno, čaj s cit-
rónom 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 • hote-
lové  medzinárodné animácie a det-
ský miniklub 

tzg
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S A R D Í N I A

POLOHA » v jednej z najkrajších ob-
lastí Sardínie, priamo pri prekrásnej pie-
sočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora a s výhľadom na Korziku • cca 
7 km od vyhľadávaného mestečka Santa 
Teresa Gallura s nákupnými a zábavný-
mi možnosťami (hotelový autobus) • cca 
60 km od letiska v Olbii

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná reštaurácia • pool bar • 
plážový bar • hotelový bazén s terasou 
na slnenie (slnečníky a ležadlá zdarma) • 
detský bazén • detské ihrisko, preliezky • 
minimarket • amfiteáter • požičovňa áut 
(extra platba) • wifi v priestoroch recep-
cie zdarma • kongresová sála • v areá-
li sa nachádza viacero športových ihrísk 
• tenisové kurty • basketbalové ihrisko • 
volejbalové ihrisko • mini-golf • plážový 

volejbal • stolný futbal • boccia • kajak a 
malé plachetnice zdarma, ostatné vod-
né športy na pláži (za poplatok) • hote-
lový vláčik premávajúci 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) • klima-
tizácia • telefón • trezor • minichladnička 
• SAT TV • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) • 
terasa s posedením 

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

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 
vám postarajú profesionálni hoteloví 
animátori.  Milovníci dobrého jedla 
budú nadmieru spokojní s ponukou 
jedál medzinárodnej kuchyne, oboha-
tenú o miestne špeciality, pripravené 
špičkovými kuchármi. Odporúčame 
stredne náročným klientom, ktorým 
garantujeme prežitie vysnívanej klubo-
vej dovolenky s kvalitnými all inclusive 
službami v blízkosti jednej z najkrajších 
pláží Sardínie.

www.marmoratavillage.com

Marmorata Vi l lage SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 23

Santa Teresa Gallura
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy, večere formou švédskych sto-
lov v reštaurácii (voda, biele a čer-
vené víno, čapované soft nápoje, 
podávané počas obedov a večerí) • 
miestne nealkoholické nápoje (voda, 
kola, oranžáda, 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 al-
koholické nápoje (miestne čapova-
né pivo, biele víno, červené víno, 1 
druh likéru, whisky a vodky) podáva-
né v bare pri bazéne (v čase od 10:00-
23:00 hod.) a miestne čapované pivo 
podávané v plážovom bare (v čase 
od 10:00 - 18:00 hod.) • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži zdarma 
• medzinárodné hotelové animácie 
a detský miniklub

tyh
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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 • wifi v priestoroch re-
cepcie 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 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

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. Club 
del Golfo je tou správnou kombiná-
ciou vynikajúcej polohy, atraktívneho 
prostredia, kvalitného ubytovania v ele-
gantne zariadených izbách v typickom 
sardínskom štýle a chutnej stredomor-
skej kuchyne. Odporúčame fanúšikom 
ostrovnej dovolenky, ktorí vyhľadávajú 
kvalitné ultra all inclusive služby.

www.aeroviaggi.it

Club del  Golfo SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 24

Marina di Sorso
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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 -23:00 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 
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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 > 22

Sciacca
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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

tph
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POLOHA » cca 12 km od romantického 
mestečka Cefalú s bohatými nákupnými 
a zábavnými možnosťami (pravidelný ho-
telový zvoz za poplatok) • približne 5 mi-
nút pešou chôdzou od hotelovej pláže s 
typicky tmavším pieskom (hotelový výťah 
umiestnený priamo v skale vás  pohodlne 
zvezie priamo na hotelovú pláž) • cca 3 km 
od mestečka Finale s nákupnými mož-
nosťami • cca 110 km od hlavného 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 > 22

Pollina
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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

tyg
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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 • amfiteáter • detské ihrisko • „bi-
beroneria“ (kompletný stravovací servis pre 
infantov do 2 r., povinný príplatok) • butik 
• wifi pripojenie na recepcii (za poplatok) 
• tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) 
• futbal • stolný tenis • plážový volejbal • 
vodná gymnastika • aerobik • lukostreľ-

ba • šípky • boccia • vodné športy na pláži 
(sailing, kanoe, windsurfing, 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 > 26

Nicotera Marina
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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

hotelová pláž

tpg
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POLOHA » oblasť Pizzo - San Giorgiello 
• rozľahlý areál končí priamo pri krásnej ši-
rokej piesočnatej pláži • pláž (cca 350 m od 
bazéna) dostupná príjemnou prechádz-
kou cez píniový les • možnosť využitia 
celodenného hotelového zvozu na pláž 
(zdarma) • 5 km mestečko Pizzo (možnosť 
zvozu hotelovým autobusom ) • 17 km le-
tisko Lamezia Terme • 35 km od Tropei, 
perly Kalábrie 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• ubytovanie v dvojpodlažných budovách 
vsadených do udržiavanej zelene • reštau-
rácia s možnosťou vonkajšieho posedenia 
• pool bar • plážový bar  (vybrané nápoje v 
cene) • reštaurácia na pláži (za poplatok) • 
veľký bazén (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu 
zdarma) • detský bazén • wifi pripojenie 
v priestoroch recepcie, reštaurácie a pri 

pool bare zdarma • amfiteáter • „bibero-
neria“ (kompletný stravovací servis pre deti 
do 2 rokov, nepovinný poplatok hradený 
na mieste) • hotelový butik a obchodík 
so suvenírmi •  plážové osušky (za depo-
zit a poplatok za výmenu) • vodné športy 
na pláži • volejbal • futbal • stolný tenis • 
stolný futbal • šipky • celodenné hotelo-
vé animácie pre deti a dospelých • detský 
miniklub pre deti od 4-12 rokov • tenisové 
kurty (osvetlenie a vybavenie za poplatok) • 
posilňovňa

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

STRAVOVANIE » formou all inclusive

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 > 26

Pizzo
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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

tyg
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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

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 > 25

Scalea

izba Smart
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
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 
• zumba • vodný aerobik • futbal • bas-
ketbal • tenis • volejbal • šípky • luko-
streľba

izba Resort

hotelová pláž

tpg
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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 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • hlavná hotelová reštaurácia • à la 
carte reštaurácia (za poplatok) • "bibero-
neria" (stravovací servis pre deti do 3 rokov-
-extra platba) • bar pri bazéne • plážový 
bar • hotelový bazén pre dospelých s od-

delenou časťou pre deti • 1 slnečník a 2 
ležadlá na izbu zdarma • celodenný ani-
mačný program • detský miniklub pre deti 
od 4 -12 rokov • detské ihrisko • amfiteá-
ter •  tenisový kurt (osvetlenie za  poplatok 
) • stolný tenis • stolný futbal • požičovňa 
bicyklov • wellness + fintess (za poplatok) 
• posilňovňa (zdarma) • wifi pripojenie na 
recepcii (zdarma) • ponuka vodných špor-
tov 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: klimatizá-
cia • telefón •  SAT TV • trezor •  minichlad-
nička • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa so sprchou, WC a sušič na vlasy) 
• balkón resp. terasa 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

NÁŠ NÁZOR » pre všetkých, ktorí túžia 
zažiť nezabudnuteľnú dovolenku 
v magickej Kalábrií sme 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 inclusive dovolenky.

www.borgodifiuzzi.it

Borgo di  F iuzzi SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 26

Praia a Mare

hotelová pláž
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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 
animácie a športový program • detský 
miniklub 

Borgo 
di Fiuzzi

tpg
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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 > 21

Bellaria tug



35

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 > 21

Tyc SSSs

HOTEL

Torre Pedrera

Hotel Tyc

tug
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POLOHA »  hotel sa nachádza priamo v 
stredisku Rimini, iba 100 m od piesočna-
tej pláže • neďaleko živého centra mesta 
• približne 21 km od miništátu San Ma-
rino

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• výťah • miestnosť na odkladanie kufrov • 
bar • reštaurácia • klimatizácia • wifi v spo-
ločných priestoroch (k dispozícii zdarma) 
• parkovanie (za poplatok, počet miest ob-
medzený)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou 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, zelenino-
vý bufet, dezert alebo ovocie) • počas 
jedál neobmedzene: voda, nealkoho-
lické nápoje, červené alebo biele víno 
• v hotelovom bare v čase od 10:00 do 
22:00 hod. neobmedzene: voda, biele 
a červené víno, pivo, nealkoholické ná-
poje, vodka, káva s mliekom • plážový 
servis v cene (2 ležadlá a 1 slnečník 
na izbu)

VODNÝ PARK ATLANTICA » len 
pre našich zákazníkov ponúkame 
vstup za zvýhodnenú cenu do akva-
parku Atlantica v Cesenaticu. Nájde-
te tu 6 fantastických bazénov a viac 
ako 1 000 metrov bláznivých toboga-
nov! Tri tobogany Anaconda začínajú 
z veže vysokej 15 metrov a pohybujú 
sa vo vírivej a vzrušujúcej jazde viac 

NÁŠ NÁZOR » fantastická ponuka prí-
jemného rodinného hotela priamo v 
Riminách so službami až pre dve deti 
zdarma! Neuveriteľná cena za hotel v 
blízkosti pláže a neďaleko malebné-
ho historického centra mesta Rimini, 
kam sa určite musíte ísť poprechá-
dzať.  Okrem Rimín vám odporúčame 
výlet do 30 km vzdialeného letoviska 
Cesenatico, kam sa dá veľmi ľahko 
dostať miestnym autobusom. Tu sa 
nachádza úžasný vodný park Atlan-
tica, kde si vaše deti určite vychut-
najú všetky vodné atrakcie. Akvapark 
ponúka zvýhodnené vstupy, ktoré 
vám rada ponúkne naša miestna 
delegátka.

www.splendorhotelrimini.it

Splendor SSSs

HOTEL

Cenník > 20

Rimini
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ako 400 metrov. Adrenalín zažijete na 
tobogane Kamikaze, ktorého klesa-
nie so sklonom 60% vám rozpumpu-
je krv v žilách. Detská vlna je ideálnou 
atrakciou pre vaše malé deti, ktoré si 
môžu taktiež vychutnať niekoľko mini 
šmýkačiek a striekajúcich fontán. Vl-
nový bazén ponúka tri rôzne pohyby 
umelých vĺn. Uprostred bazéna sa ob-
javí atol, kde sa konajú každodenné 
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 nezabudnu-
teľnou krajinou. Urobte radosť svojim 
deťom a prídite sa zabaviť do vodného 
parku Atlantica.  
 
www.atlanticacesenatico.com

tuh



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 > 20

Pesaro tug
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HOTEL
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POLOHA » hotel sa nachádza v obľú-
benom stredisku Cesenatico • iba 350 m 
od pláže a cca 10 min chôdze od centra 
letoviska

OFICIÁLNA TRIEDA » **

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • výťah • bar s posedením • hotelová  
reštaurácia • klimatizácia • terasa s po-
sedením • wifi pripojenie v areáli hotela 
(za poplatok) •  parkovanie zdarma (počet 
miest obmedzený)

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1 alebo 2 
prísteliek • klimatizácia • trezor • sušič na 
vlasy • wifi (za poplatok) • TV • telefón • 
vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa so 
sprchovým kútom alebo vaňou, WC, sušič 
na vlasy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE »  formou all inclusive

ALL INCLUSIVE  » raňajky formou 
bufetu • obedy a večere formou bufe-
tu vrátane nápojov (voda, víno, pivo 
alebo nealko neobmedzene) • v čase 
10:00-21:00 neobmedzene v hotelo-
vom bare voda, džús, nealko (cola, 
oranžáda), káva, pivo, biele a červené 
víno • neobmedzený vstup do bazé-
nov na pláži so šmykľavkami a atrak-
ciami pre deti Diamanti Beach Village 
• plážový servis v cene (2 ležadlá a 1 
slnečník na izbu) 
 
www.diamanticesenatico.it

NÁŠ NÁZOR » s veľkou radosťou vám 
predstavujeme našu novinku – ho-
tel Arno, ktorý leží v blízkosti centra 
turistami vyhľadávaného strediska 
Cesenatico a zároveň iba niekoľko 
minút autom od vodného sveta s 
atrakciami pre deti Water Park At-
lantica Cesenatico. Arno disponuje 
mnohými možnosťami strávenia 
pravej letnej dovolenky a navyše je 
tou správnou voľbou vďaka pomeru 
ceny a kvality, ktorú svojim klientom 
ponúka. Veľmi veľkým lákadlom je 
rovnako neobmedzený vstup do 
bazénov so šmykľavkami a rôznymi 
atrakciami pre deti priamo na pláži 
Diamanti Beach Village. Zavítajte do 
hotela Arno spolu s nami!
www.hotelarnocesenatico.com

Cenník >20 

Arno SSS

HOTEL

Cesenaticotug
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ŠPANIELSKO

Costa Brava, alebo tiež Costa del Mares-
me, patrí medzi obľúbené dovolenkové 
miesta milovníkov čistého mora, krásnych 
piesočnatých pláží a rušného nočného 
života. Je tiež charakteristické čarovný-
mi zátokami uprostred strmých skalna-
tých zrázov a píniových hájov. V tejto časti 
Španielska sú vyhľadávanými letoviskami 
Lloret de Mar, Calella a Pineda de Mar. V sú-
časnosti sú všetky tri spomínané stredis-
ká známe svojimi krásnymi piesočnatými 
plážami, zelenými parkami a pobrežnými 

promenádami, na ktorých nájdete množ-
stvo obchodov, typických španielskych 
reštaurácií, barov, zábavných podnikov a 
diskoték. Často sa v nich konajú i obľúbené 
miestne trhy, z ktorých si môžete priniesť 
nápaditý suvenír. Príjemná letná atmosféra 
týchto miest nepozýva svojich návštevní-
kov iba na slnenie sa na pláži a kúpanie v 
tyrkysovom mori. Príležitostí vychutnáva-
nia si kultúrneho, historického a športové-
ho vyžitia je tu naozaj veľa. Treba sa o tom 
iba presvedčiť. 

Callela, Pineda de Mar  
a Lloret de Mar

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

COSTA BRAVA, COSTA DORADA
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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.

Calafell

Bazilika Sagrada Familia | Barcelona

COSTA BRAVA, COSTA DORADA
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NÁŠ NÁZOR » ponúkame vám obľú-
bený hotelový komplex Gran Garbí, 
ktorý sa vďaka svojim kvalitným 
službám zaradil medzi vyhľadáva-
né rezorty v tichšej časti strediska 
Lloret de Mar. Iba niekoľko minút 
pešo sa od hotela rozprestiera 
nádherná pláž ideálna na strávenie 
prázdninových chvíľ spestrených 
športovými aktivitami. Nerušený 
pokoj s chladeným nápojom v ruke 
zasa nájdete na ležadle pri niekto-
rom z hotelových bazénov. Gran 
Garbí odporúčame klientom, ktorí 
hľadajú ideálne spojenie aktívnej 
a pasívnej dovolenky v kombinácii 
s výbornými all inclusive službami.

www.hotelesgarbi.com

POLOHA » hotelový komplex sa na-
chádza v pokojnej časti známeho a 
obľúbeného letoviska Lloret de Mar • pri-
bližne 300 m od rezortu sa rozprestiera 
nádherná široká pláž s bielym pieskom 
• v blízkosti obchody, reštaurácie, disko-
téky • cca 75 km od Barcelony • približne 
35 km od mesta Girona 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná a priestranná 
vstupná hala s recepciou a posedením • 
výťah • upravená hotelová záhrada • ho-
telová reštaurácia s terasou • snack bar • 
bar • wifi pripojenie v celom areáli kom-
plexu (za poplatok) • 2 vonkajšie bazény 
s terasou na slnenie • vnútorný bazén • 
herňa a detský klub • stolný tenis a bi-
liard • fitness centrum • denné a večerné 
hotelové animácie pre deti i dospe-
lých • tematické večery a show cooking 

• vstup do vodného parku Aqua Splash 
Garbí, ktorý sa nachádza v blízkosti ho-
tela (asi 50 m) a ponúka množstvo vod-
ných atrakcií • ležadlá a slnečníky na pláži 
(za poplatok) • na pláži pestrá ponuka 
vodných športov a plážových atrakcií (k 
dispozícii za poplatok) • možnosť sa zú-
častniť zaujímavých fakultatívnych výle-
tov a exkurzií do okolia

UBYTOVANIE » vkusne a moderne za-
riadené 2-lôžkové izby s možnosťou jed-
nej alebo dvoch prísteliek • klimatizácia 
• SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • 
chladnička • wifi pripojenie • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Gran Garbí SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

Cenník > 27

Lloret de Mar
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vráta-
ne nápojov • voda, pivo, víno miest-
nej značky a nealkoholické nápoje 
počas obedov a večerí • v hotelom vy-
hradených predpoludňajších a popo-
ludňajších hodinách ponuka rôznych 
snackov (hamburgery, hotdogy, hra-
nolčeky, olivy a oriešky...) servírované 
v hotelovom bare • zmrzlina • alko-
holické (čapované pivo, víno, brandy, 
gin, vodka a rum miestnych značiek, 
sangría, vybrané miešané nápoje), ne-
alkoholické nápoje (voda, džúsy, soft-
drinky) a káva podávané v hotelovom 
bare od 11:00 hod. do 23:00 hod. • ho-
telové animácie pre deti i dospelých 

tuh
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POLOHA » v mestečku Calella • v bez-
prostrednej blízkosti hotela piesočnatá 
pláž, pri vstupe do mora premiešaná s 
drobnými kamienkami, od hotela ju delí 
iba miestna komunikácia • cca 50 km od 
Barcelony a 45 km od mesta Girona • asi 
10 minút pešo od vlakovej stanice

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • výťah • reštaurácia • kaviareň s 
terasou • bar • wifi v spoločných priesto-
roch hotela (zdarma) • vonkajší bazén 
s vírivkou a terasou na slnenie • herňa • 
požičovňa áut a bicyklov • biliard • šípky 
• večerné animácie, flamenco show, živá 
hudba v réžii hotela • ležadlá a slneční-
ky na pláži (za poplatok) • vodné športy a 
plážové atrakcie (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek • klimatizácia • SAT 

TV • telefón • trezor (za poplatok) • vlastné 
hygienické zariadenie (kúpeľňa so spr-
chou alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švédskych 
stolov vrátane nápojov • kontinen-
tálne raňajky v snack bare vo vyhra-
dených hodinách • v popoludňajších 
hodinách (15:00 hod. – 19:00 hod.) 
ponuka šalátov, sendvičov, hambur-
gerov, pizza, hranolčeky a zmrzli-
na v snack bare • alkoholické nápoje 
(brandy, gin, vodka, biely rum, whis-
ky, lokálny tvrdý alkohol, koktejly, 
víno, pivo) a nealkoholické nápoje 
a káva v čase od 10:30 hod. do 23:00 
hod. • večerný animačný program 
v hotelovom režime

NÁŠ NÁZOR » pre tých, ktorí hľadajú 
dokonalé spojenie oddychu a zábavy 
je vhodná práve táto naša novinka let-
nej sezóny s príjemnou dovolenkovou 
atmosférou, situovaná iba niekoľko 
krokov od nádhernej zlatistej pláže 
v mestečku Calella. Vychutnajte si šum 
mora na piesočnatej pláži, prípadne 
si užite oddych v príjemných priesto-
roch samotného hotela. Výborní 
kuchári vám v hoteli pripravia chutné 
jedlá medzinárodnej i domácej ku-
chyne a o zábavu sa postará večerný 
program či športové aktivity v hoteli 
i priamo na pláži. V prípade, že chcete 
zažiť pravý španielsky večer, navštívte 
flamenco show, alebo sa krátkou pre-
chádzkou vydajte do temperament-
ného centra Calelly.

www.checkingarbi.com

Checkin Garbí SSSs

HOTEL

Cenník > 27

Calella tug
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POLOHA » v centre letoviska • iba 65 
km od Barcelony a 45 km od Girony • 
dlhá piesočnatá pláž sa nachádza iba 
cca 7 minút chôdze od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou • výťah • reštaurácia • all inclusive 
bar • salónik s biliardom • wifi v spo-
ločných priestoroch (zdarma) • herňa • 
vonkajší bazén s terasou • detský bazén 
so šmykľavkami • ležadlá pri bazéne 
(zdarma) • animácie a večerné progra-
my (živá hudba, tanečné vystúpenia) v 
hotelovom režime • požičovňa bicyklov 
• ponuka vodných športov a plážových 
atrakcií (za poplatok) • ležadlá a slneční-
ky na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » 2-lôžkové izby s 
možnosťou až 2 prísteliek • klimatizácia 
• trezor (za poplatok) • SAT TV • telefón • 

vlastné hygienické zariadenie (kúpeľ-
ňa so sprchou alebo vaňou, WC) • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere formou švédskych stolov • 
vybrané miestne alkoholické nápo-
je (brandy, gin, vodka, whisky) • pivo, 
víno, koktejly • nealkoholické nápoje 
(džúsy, malinovky, voda) • káva a čaj 
podávané v hotelovom all inclusive 
bare • snacky počas dňa vo vybra-
ných hodinách (napr. šaláty, sendvi-
če, hamburgery, hranolčeky, hotdogy, 
pizza) • zmrzlina v hotelom určených 
hodinách • ležadlá pri bazéne • ani-
mačný program v hotelovom režime

NÁŠ NÁZOR » do pozornosti vám 
dávame obľúbené, slnkom zaliate 
stredisko Pineda de Mar, kde sa na-
chádza útulný hotel Checkin Pineda. 
Výborná kuchyňa, príjemná, priam 
rodinná atmosféra a vždy usmiaty, 
milý  personál si získajú aj vás. Leto-
visko je ideálne na rodinnú dovolen-
ku, ale aj pre aktívnych cestovateľov, 
ktorí túžia po poznávaní. Je po-
pretkávané historickými uličkami, 
záhradami a námestiami, ktoré vo vás 
zaručene zanechajú neopakovateľný 
pocit. Okrem toho má priame vlako-
vé spojenie s pulzujúcou Barcelonou, 
hlavným mestom Katalánska, ktorú 
jednoducho musíte zažiť.

www.checkinpineda.com

Cenník > 27

Checkin Pineda SSS

HOTEL

Pineda de Martug
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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, WC a sušičom na vlasy) • bal-
kón alebo terasa s posedením

Miramar Calafel l SSSS

HOTEL

Cenník > 29

Calafell
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov • po-
čas obedov a večerí servírované víno, 
čapované pivo, soft drinky, minerál-
na voda • počas dňa k dispozícii v ho-
telovom snack bare čapované pivo, 
nealkoholické nápoje (voda, džúsy, 
malinovky), vybrané miešané nápoje, 
sangría • káva, čaj • vo vyhradených 
hodinách rôzne snacky, napr. hambur-
ger, hotdog, pizza, hranolky • zmrzlina 
• koláčiky • hotelové animácie

tzg



MADRID

Murcía

Mojácar

Benidorm

La Manga

48
ŠPANIELSKO

V preklade „Biele pobrežie“, je nádherná 
časť španielskeho pobrežia v časti Alicante, 
ktorá patrí medzi tie najnavštevovanejšie. 
Ak navštívite Costa Blancu, dozaista si ešte 
dlho budete pamätať krásne pláže, ktoré 
lemujú priezračné more, a kus pobrežia 
pulzujúci dovolenkovou atmosférou. V prí-
pade, že ste akčnejším typom dovolenká-
ra, Costa Blanca ponúka mnoho príležitostí 
na dobrodružstvo a zábavu. Takými sú na-
príklad zoopark Mundomar, zábavný park 
Terra Mítica alebo Aqualandia s najvyšším 

toboganom sveta. Tak povedzte, neopla-
tí sa zažiť to na vlastnej koži? Dá sa pove-
dať, že Benidorm je hlavným strediskom 
Costa Blancy a je nazývaný i „španielskym 
Manhattanom“ vďaka svojim reštauráci-
ám, klubom, diskotékam, barom, kaviar-
ňam a obchodíkom. Jeho devízami sú však 
tiež historické jadro a krásne pláže Playa de 
Levante a Playa de Poniente. Práve tu sa 
nachádza i už spomínaný akvapark Aqua-
landia, ktorý je vyhľadávaným miestom pre 
rodiny s deťmi i mladých ľudí.

Benidorm, Alicante, 
Valencia

Vítame vás na tých najčarovnejších 
miestach Španielska – Costa Blance, 
Costa Cálide a Costa de Almeríe. Do 
ponuky tohto leta sme ich zaradili 
preto, lebo by bolo priam hriechom 
nedať vám možnosť navštíviť v nich 
krásne dlhé pláže, ale tiež mnoho 
kultúrnych či historických pamiatok 
a prírodných divov. Tak sa nechajte 
zlákať a poďte ich s nami bližšie spo-
znať! Všetky tri uvedené destinácie 
sú bohaté na zaujímavé a pôsobivé 
miesta a výlety. 

COSTA BLANCA, COSTA CÁLIDA, COSTA DE ALMERÍA
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Mesto, do ktorého sa dozaista zamilujete na prvý pohľad  
a ktoré leží na východe Španielska – Valencia. V meste 

vládne neprestajne veľmi príjemná atmosféra, preto je veľmi 
obľúbené. No a nemožno opomenúť ani množstvo múzeí, 
katedrál a kaplniek, ktoré stoja za vašu návštevu. Napríklad 

monumentálna stavba Iglesia de San Juan del Hospital 
je najstarším kostolom v meste. A naopak, modernou 

architektúrou a dychberúcim vzhľadom sa vyznačuje komplex 
La Cuidad de las Artes y las Ciencas.  

Južne od Valencie sa nachádza mesto s dlhou históriou 
Alicante. Pýši sa radom kostolov, barokových domov 

a obrannými vežami z 15.-18. storočia. Okolo pobrežia sa 
tiahne známa, krásna promenáda Explanada de España.  

Murcía, ležiaca asi 80 km od Alicante, je slnkom zaliate miesto, 
v ktorom sa môžete tešiť na vynikajúce jedlo, fascinujúcu 

históriu a veľkolepú barokovú architektúru stavieb. 
Odporúčame najmä katedrálu Santa Maria zo 14. storočia, 

ktorá sa považuje za majstrovské dielo španielskeho baroka.  
Ak sa autom vydáte kúsok južnejšie od Murcie, narazíte na 
bájnu Cartagenu. Tá sa môže pochváliť ruinami ešte z čias 

starého Ríma. Medzi najznámejšie patrí Rímske divadlo z 1. 
storočia p. n. l. či vila Casa de la Fortuna s nástennými maľbami 

a mozaikami.   
Čerešničkou v našej ponuke výletov je Granada, „andalúzska 

krásavica“. Dodnes je v nej cítiť prítomnosť arabskej kultúry. 
Azda najväčším dôkazom je neprehliadnuteľné sídlo 

arabských vládcov na tomto území - La Alhambra – palác 
a pevnosť zároveň. Nádherná orientálna výzdoba, unikátne 

farebné záhrady, neopísateľný výhľad na mesto a tiež na 
impozantné pohorie Sierra Nevada robí z tejto pamiatky 

miesto, na návštevu ktorého sa nezabúda. La Alhambra je 
možno tou najvychýrenejšou, no jednou z mnohých miest 

na španielskom pobreží, ktoré vás ohúria svojou krásou a 
výnimočnosťou. Nechcete s nami odhaliť i ďalšie? ;)

Costa Cálida sa pýši úžasnými piesočnatými 
plážami, hornatým vnútrozemím a množ-
stvom stredovekých pamiatok. Stredisko 
La Manga leží na východe Costa Cálidy a 
od Stredozemného mora je oddelené iba 
tenkým pruhom pevniny. Ak ste fanúši-
kom vodných športov, práve toto letovisko 
je pre vás tou správnou voľbou. Ale nielen 
pre nich. I milovníci prírody si prídu na svo-
je, keďže v blízkosti sa nachádza regionálny 
park Salinas de San Pedro a národný park 
Calblanque s prírodnými úkazmi. 

Costa de Almería je severnou časťou vý-
chodného pobrežia Andalúzie. Svojim 
návštevníkom sľubuje tie najkrajšie a naj-
nezabudnuteľnejšie zážitky z množstva 
panenských pláží. Tak ako i mesto Mojá-
car, ktoré sa, vďaka svojej pestrej histórii, 
vyznačuje arabskými prvkami. Neod-
mietnite návštevu do čarovného Kostola 
Panny Márie postaveného v 16. storočí 
pravdepodobne na mieste bývalej mešity. 
Verte, že iba pohľad na celé mesto týčiace 
sa na kopci je ohurujúci. 

La Manga a Mojácar

Miesto, kde deň nekončí | Benidorm
COSTA BLANCA, COSTA CÁLIDA, COSTA DE ALMERÍA



50

Š P A N I E L S K O

NÁŠ NÁZOR » prvým rokom v našej 
ponuke vás vrele víta a otvára svoje 
brány hotel Torre Dorada, ktorý sa 
nachádza v pokojnej časti stredis-
ka Benidorm. To je známe čistotou 
svojich pláži, príjemnou klímou 
a širokou škálou možností športo-
vého, spoločenského a zábavné-
ho vyžitia. Poďte si s nami v plnej 
miere vychutnať oddych v príjem-
nom a komfortne pôsobiacom 
hotelovom areáli či na udržiavanej 
pláži so zlatistým pieskom, alebo sa 
vydajte do tematického zábavného 
parku Terra Mítica, z ktorého si od-
nesiete množstvo dobrodružných 
zážitkov a spomienok.

www.servigroup.com

POLOHA » hotel Torre Dorada sa na-
chádza 300 m od očarujúcej pláže Po-
niente so zlatistým pieskom • v tichej 
časti inak známeho a turistami vyhľadá-
vaného letoviska Benidorm • vzdialený 
iba 3 km od zábavného parku Terra Míti-
ca s množstvom adrenalínových atrakcií 
• v blízkosti mnoho nákupných a zábav-
ných možností (obchody a obchodíky so 
suvenírmi, typické španielske tapas, reštau-
rácie, kaviarne, bary)

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » príjemne a elegantne 
zariadená vstupná hala s recepciou a 
posedením • výťah • obchodík • hotelo-
vá reštaurácia • tematické večery a show 
cooking • pool bar s vonkajšou terasou 
a koktejl bar • relaxačný salónik • wifi pri-
pojenie v spoločných priestoroch hotela 
(zdarma) • internetový kútik (za popla-

tok) • vonkajší bazén s ležadlami a tera-
sou na slnenie • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • detský bazén • detské 
ihrisko a detský klub • hotelové animácie 
pre deti a dospelých počas dňa i večer 
v hotelovom režime • ležadlá a slneční-
ky na pláži (za poplatok) • pestrá ponuka 
vodných športov, aktivít a atrakcií na plá-
ži (za poplatok) • obľúbený zábavný park 
Terra Mítica s rôznymi aj adrenalínový-
mi atrakciami v blízkosti hotela (asi 3 km 
od hotela) • atraktívna ponuka fakultatív-
nych výletov a exkurzií do širšieho okolia 
(napr. do blízkych, známych miest Valencia 
a Alicante, v ktorých okrem zábavy, ná-
kupov a ochutnávky typických miestnych 
špecialít máte jedinečnú príležitosť pre-
hliadky týmito mestami, v rámci ktorých 
navštívite mnohé unikátne historické a kul-
túrne pamiatky) 

Torre Dorada SSSS

HOTEL

Cenník > 28

Benidorm
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UBYTOVANIE » moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • minichladnička • trezor (zdarma) 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC, sušič na vla-
sy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » plná penzia – raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých a 
chutných švédskych stolov bez nápojov • 
džúsy, mlieko a káva počas raňajok

 

tu
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NÁŠ NÁZOR » vitajte v hoteli Galúa, 
ktorý sa týči priamo nad tyrkysový-
mi vodami Stredozemného mora 
a hneď vedľa neho sa rozprestiera 
prekrásna pláž. Areál hotela však 
nezaostáva za očakávaniami a pri 
jeho návšteve určite nebudete 
sklamaní. Očarí vás veľký bazén a 
tiež slnečná terasa s trávnikom, z 
ktorej sa môžete dňom i nocou 
kochať nezameniteľným výhľadom 
na širokánske, číre more. Priateľský 
personál, moderne a komfortne 
zariadené hotelové priestory, či 
vynikajúca stredomorská kuchyňa 
jedinečné čaro a dokonalú atmo-
sféru hotela Galúa iba potvrdzujú.

www.servigroup.com

POLOHA » hotel Galúa sa nachádza 
priamo na krásnej piesočnatej pláži s 
dychvyrážajúcim výhľadom na prekrás-
ne more • leží priamo v stredisku La Man-
ga del Mar Menor • v okolí možno nájsť 
mnoho rozsiahlych a udržiavaných gol-
fových ihrísk • letisko San Javier v Murcíi 
je vzdialené iba 40 km od hotela • obľú-
bené pláže Playa Honda a Playa Paraíso 
so zlatistým pieskom vzdialené len cca 2 
km od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň • 
hotelová reštaurácia • salónik s výhľadom 
na more • bar a snack bar • hotelové fit-
ness centrum • spa a wellness centrum 
(sauna, turecké kúpele, vírivka) • vonkaj-
ší bazén s ležadlami, slnečníkmi, s roz-
ľahlou terasou na slnenie a nádherným 

výhľadom na more • detský bazén • zá-
bavný program a detský klub pre deti v 
hotelovom režime • show cooking • wifi 
pripojenie v celom areáli hotela (zdar-
ma) • športové aktivity v okolí (plachte-
nie, tenis, golf ) • ponuka vodných športov 
a plážových atrakcií (za poplatok) • le-
žadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • 
zapožičanie plážových osušiek priamo v 
hoteli (zdarma) • atraktívna a široká po-
nuka fakultatívnych výletov a exkurzií 
do širšieho okolia (napr. do miest Murcía, 
Cartagena, Elche, Alicante, v ktorých okrem 
zábavy, nákupov a ochutnávky typických 
miestnych špecialít máte jedinečnú príle-
žitosť prehliadky týmito mestami, v rámci 
ktorých navštívite mnohé historické a kul-
túrne pamiatky, alebo sa taktiež môžete 
pokochať prírodnými krásami, ktoré tieto 
strediská skrášľujú) 

Galúa hotel SSSSs

HOTEL

Cenník > 28

La Manga
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UBYTOVANIE » svetlé, príjemne zaria-
dené 2-lôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek a moderným di-
zajnom • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
chladnička • trezor (zdarma) • wifi pripo-
jenie (zdarma) • vlastné hygienické zaria-
denie (kúpeľňa so sprchou alebo vaňou, 
WC, sušič na vlasy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » plná penzia – raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých a 
chutných švédskych stolov bez nápojov • 
džúsy, mlieko a káva počas raňajok

tu
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NÁŠ NÁZOR » do našej tohtoročnej 
atraktívnej ponuky prvotriednych 
hotelov zaraďujeme i kvalitný hotel 
Marina Playa s jeho skvelou lokali-
tou, moderne a vkusne zariadeným 
interiérom, službami na vysokej 
úrovni a tiež možnosťou nádherné-
ho, panoramatického výhľadu na 
samotné tyrkysové more. Vzhľa-
dom k svojej vybavenosti, pestrým 
službám a nezameniteľnej atmo-
sfére hotel ponúka prežitie úžas-
ných a nezabudnuteľných chvíľ 
návštevníkom všetkých vekových 
kategórií. Hotel Marina Playa, to je 
ideálna oddychová dovolenka s 
fantastickými službami.

www.servigroup.com

POLOHA » hotel je situovaný v stredis-
ku Mojácar, iba 50 m od miestneho gol-
fového ihriska • rozprestiera sa pri dlhej 
piesočnatej miestnej pláži, od ktorej ho 
delí iba miestna komunikácia a na kto-
rú je prekrásny výhľad z veľkej hotelovej 
terasy • ďalšie golfové ihriská v blízkosti • 
cca 90 km od prírodnej rezervácie Cabo 
de Gata Natural Park

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » priestranná vstupná hala 
s recepciou a posedením • zmenáreň • 
internetový kútik na recepcii (za popla-
tok) • výťah • hotelová reštaurácia • pool 
bar a snack bar • kaviareň • 3 vonkajšie 
bazény s ležadlami, slnečníkmi a terasou 
na slnenie • wellness centrum (sauna, tu-
recké kúpele, vírivka, masáže, rôzne skráš-
ľovacie procedúry) • fitness centrum • 4 
tenisové kurty • detské ihrisko a miniklub 

• biliard a stolný tenis • wifi pripojenie v 
spoločných priestoroch hotela (zdarma) 
• obchod so suvenírmi a butik • požičov-
ňa áut • ležadlá a slnečníky na pláži (za 
poplatok) • animačný program pre deti 
i dospelých v hotelovom režime • pre 
fanúšikov a hráčov golfu - golfové ihris-
ká v blízkosti • pestrá ponuka vodných 
športov a plážových atrakcií (za poplatok) 
• široká a pôsobivá ponuka fakultatív-
nych výletov a exkurzií do širšieho okolia 
(napr. do miest Granada, Murcía, Carta-
gena, v ktorých okrem zábavy, nákupov a 
ochutnávky typických miestnych špecia-
lít máte jedinečnú príležitosť prehliadky 
týmito mestami, v rámci ktorých navštívi-
te mnohé historické a kultúrne pamiatky, 
alebo sa s nami taktiež môžete vydať do 
majestátneho pohoria Sierra Nevada a po-
kochať sa jeho krásami) 

Marina Playa SSSSs

HOTEL

Cenník > 28

Mojácar
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UBYTOVANIE » elegantne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek • klimatizácia • LCD 
TV • telefón • chladnička • trezor (zdarma) 
• vlastné hygienické zariadenie (kúpeľňa 
so sprchou alebo vaňou, WC, sušič na vla-
sy) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » plná penzia – raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých a 
chutných švédskych stolov bez nápojov • 
džúsy, mlieko a káva počas raňajok

tu
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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 dobrodružstvom 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. 
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MA LO R K A
Na Baleárskych ostrovoch sa kedysi prelínalo mnoho kultúrnych i politických vplyvov. Vďaka 

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

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

V tomto roku 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 a tiež 

atraktívnu Palmanovu na západe ostrova. 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 tohto leta!

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 24° 28° 30° 30° 28° 25°

Teplota vody 18° 22° 24° 25° 24° 22°

Západná časť ostrova je dovolenkármi 
veľmi žiadaná. Je to obľúbený cieľ mno-
hých turistov so záujmom o vytúžený 
oddych, ale i športové a zábavné vyžitie. 
My sa toto leto v rámci západnej časti Ma-
lorky vypravíme do strediska Palmanova, 
ktoré lemuje pekná pobrežná promenáda 
s navzájom susediacimi plážami Playa de 
Palmanova, Playa de Son Matias či Playa 
de Magaluf, na ktorých sa okrem iných 
vodných športov praktizuje veľmi popu-
lárny windsurfing a kitesurfing. Obcho-
dy, reštaurácie, bary a kaviarne, požičovne 
áut či bicyklov sú tu samozrejmosťou. K 

výhodám lokality môžete tiež pripočítať 
množstvo vodných a tematických parkov 
dostupných autobusovou dopravou. Na-
príklad známy Marineland, práve neďale-
ko Palmanovy, ponúka nezabudnuteľnú 
šou s delfínmi, papagájmi a tuleňmi. Zo 
strediska je veľmi jednoduché i spojenie 
s okúzľujúcim hlavným mestom ostrova 
Palma de Mallorca. To vám umožní vybeh-
núť si sem na nákupy, spoznať historické 
krásy tohto jedinečného miesta, ochutnať 
tapas v jednom z jeho typických barov či 
navštíviť zaujímavé akvárium s dychberú-
cim podmorským svetom. 

Palmanova

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 > 30

S´Illot

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
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NÁŠ NÁZOR » tento príjemný hotel 
má výbornú polohu neďaleko dl-
hej miestnej pláže a zároveň v pe-
šej dostupnosti k centru letoviska 
Palmanova. Sol Palmanova je ako 
stvorený najmä pre rodiny s deťmi. 
Vaše ratolesti sa tu môžu dosýta 
vyšantiť a zabaviť za asistencie 
skúsených hotelových animátorov. 
Avšak vďaka kvalitným službám, 
chutnej kuchyni a polohe v blíz-
kosti hlavného mesta Palma de 
Mallorca si na svoje prídu i dospelí 
hostia. Dovolenkové dni si môžete 
spestriť návštevou zábavného par-
ku alebo spríjemniť podvečernou 
prechádzkou po piesočnatej pláži. 

www.melia.com

POLOHA » hotel sa nachádza na zá-
padnej strane ostrova Malorka • iba 120 
m od krásnej piesočnatej miestnej pláže 
Palmanova • necelý kilometer od zábav-
ného parku Katmandu Park • asi 14 km od 
hlavného mesta Palma de Mallorca • 25 
minút autom od letiska • mnohé nákup-
né, zábavné a športové možnosti v blíz-
kosti hotela 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná a vkusne zaria-
dená vstupná hala s recepciou • hotelo-
vá reštaurácia • lounge bar a snack bar • 4 
vonkajšie bazény (z toho jeden detský ba-
zén a jeden pre bábätká) • slnečná terasa s 
ležadlami a slnečníkmi • hotelová záhrada 
• 4 detské kluby rozdelené podľa veko-
vých kategórií • detské ihrisko • športové 
aktivity a animačné programy počas dňa i 
večer pre deti i dospelých (napr. stolný te-

nis, vodné pólo, aquagym, spinning, pilates, 
večerné shows) • wifi pripojenie v celom 
areáli hotela (zdarma) • internetový kútik 
(za poplatok) • požičovňa áut • ležadlá a sl-
nečníky na pláži (za poplatok) • pestrá po-
nuka vodných športov a atrakcií na pláži 
(za poplatok) • hotel poskytuje špeciálnu 
cenu do neďalekého Katmandu Park • v 
blízkosti hotela sa nachádza niekoľko vod-
ných parkov

UBYTOVANIE » moderne zariade-
né a slnečné 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • klimatizácia • LCD TV • 
telefón  • trezor (za príplatok) • vlastné hy-
gienické zariadenie (kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou, WC, sušič na vlasy) • balkón • 
možnosť ubytovania v rodinných izbách 
pre 4 osoby a v izbách s výhľadom na ba-
zén (za príplatok)

Sol  Palmanova SSSSs

HOTEL

Cenník > 30

Palmanova
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou bohatých 
a chutných švédskych stolov vrátane 
nápojov • vo vyhradených hodinách 
počas dňa široká ponuka chutných 
snackov a vybrané nápoje (víno, pivo, 
voda a nealko) • v čase od 10:00 hod. 
do 24:00 hod. k dispozícii vybrané 
miestne alkoholické a nealkoholické 
(džúsy, softdrinky, vybrané koktej-
ly, káva, čaj) nápoje a vybrané druhy 
zmrzliny • pestrý animačný program 
pre deti i dospelých počas dňa i vo ve-
černých hodinách • ležadlá a slneční-
ky pri bazéne

 

tug
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 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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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 

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, 
ležadlá a osušky  pri bazénoch zdarma) • 

vnútorný bazén • detský vnútorný ba-
zén s kĺzačkou • jacuzzi • detský klub • 
detské ihrisko • bowling • biliard • stolný 
tenis (zdarma) • novovybudovaný aqua-
park (10:00 - 18:00 vstup v cene) • fitnes • 
spa a wellness centrum • solárium • salón 
krásy (kaderníctvo, manikúra, pedikúra, 
kozmetika) • lekár • menšie 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 > 19

Pomorie

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 •  občerstvenie v plážovom 
bare Sunset Beach • vstup do hotelo-
vého Aquaparku (10:00 - 18:00)

tug
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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 » hotelový rezort je situ-
ovaný v tichšej časti letoviska Elenite 
• v blízkosti hlavnej brány sa nachádza 
menšia nákupná zóna - suveníry, oble-
čenie • približne 10 km od rušného stre-
diska Slnečné pobrežie, ľahko dostupné 
miestnou autobusovou dopravou • pria-
mo pri širokej zlatistej pieskovej pláži 
so slnečníkmi a ležadlami (k dispozícii 
zdarma)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • hotelová reštaurácia 
• lobby bar • pool bar • bazén (slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma) • v areáli re-
zortu Royal Club Victoria je k dispozícii 
všetkým klientom: bar na pláži (za po-
platok) • tenisové kurty • minigolf • aqu-
apark Atlantida • menšia nákupná zóna • 
3 a‘la carte reštaurácie (nutná rezervácia 

vopred) • kaviareň • nočný klub • wifi pri-
pojenie • detské ihrisko • bowling cen-
trum • spa centrum • lekár • parkovanie 
pri hoteli (k dispozícii za poplatok, platba 
na mieste)

UBYTOVANIE » hotel Royal Park je sú-
časťou známeho dovolenkového kom-
plexu Royal Club Victoria • moderne 
zariadené 2-lôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • klimatizá-
cia • SAT TV • telefón • chladnička • trezor 
(k dispozícii za poplatok) • vlastné hygie-
nické zariadenie (kúpeľňa so sprchou, 
resp. vaňou a WC) • sušič na vlasy • bal-
kón s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 19

Royal  Park SSSSS

HOTEL

Elenite
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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-
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 pre deti aj 
dospelých

tqh
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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 » hotel sa nachádza v po-
kojnejšom letovisku Elenite • cca 10 km 
od rušného strediska Slnečné pobrežie 
(pravidelné spojenie autobusom) • pri-
bližne 15 km od známeho historického 
mestečka Nesebar • priamo pri širokej 
piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora vhodným i pre menej zdat-
ných plavcov 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a s posedením • reštaurácia • lobby 
bar • bazén (slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne k dispozícii zdarma) • v dovolenko-
vom areáli hotelového komplexu Royal 
Club Victoria je k dispozícii všetkým 
klientom: bar priamo na pláži (za popla-
tok) • tenisové kurty • minigolf • aqua-
park • menšie nákupné centrum • 3 a´la 
carte reštaurácie (nutná rezervácia vo-

pred) • kaviareň • nočný klub • wifi pripo-
jenie • detské ihrisko • škola surfovania • 
bowling centrum • wellness a spa cen-
trum • hotelové animácie

UBYTOVANIE » hotel Atrium je sú-
časťou unikátneho hotelového komple-
xu Royal Club Victoria nachádzajúceho 
sa priamo pri pláži • moderne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek • klimatizácia • SAT 
TV • telefón • chladnička • trezor (k dis-
pozícii za poplatok) • vlastné hygienické 
zariadenie (kúpeľňa so sprchou, resp. va-
ňou a WC) • sušič na vlasy • balkón s po-
sedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Cenník > 19
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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-
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

tqh
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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
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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

tig
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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) 
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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

tqh
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NÁŠ NÁZOR » v obľúbenom letovis-
ku Slnečné pobrežie nájdete vyhľa-
dávaný a štýlový hotelový komplex 
ústiaci priamo na piesočnatú pláž. Pri 
hoteli sa nachádza malebná plážová 
promenáda,  lemovaná obchodík-
mi a kaviarničkami, priam stvorená 
na podvečerné romantické prechádz-
ky. Zaujímavá a neobyčajná architek-
túra hotelového areálu vás osloví už 
z diaľky. 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
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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

tqh
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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
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere servírované formou bohatých 
švédskych stolov v hlavnej hotelovej 
reštaurácii vrátane miestnych alko-
holických a nealkoholických nápojov 
• počas obedov a večerí sú podávané 
jedlá domácej bulharskej i medziná-
rodnej kuchyne • alkoholické nápoje 
zahŕňajú: gin, whisky, mastika, koňak, 
vodka, rôzne likéry, biele a červené 
víno, pivo • nealkoholické nápoje za-
hŕňajú: colu, mirindu, 7UP, vodu  a tep-
lé nápoje (káva, čaj, mlieko, kakao) • 
v bare pri bazéne sa počas dňa podáva 
zmrzlina, koláčiky, alkoholické a ne-
alkoholické nápoje • v snack bare je 
v popoludňajších hodinách servírova-
né ľahké občerstvenie: pizza a špage-
ty, a tiež alko a nealko nápoje • ležadlá, 
slnečníky a matrace pri bazéne

tug
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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 > 17
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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
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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
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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
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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 » sme veľmi hrdí, že už 
po niekoľko sezón patrí tento ho-
tel medzi naše najpredávanejšie 
a určite ho poznáte pod bývalým 
názvom Caesar Palace. Je len málo 
hotelov na bulharskom čiernomor-
skom pobreží, ktoré sa môžu pýšiť 
takou jedinečnou polohou ako práve 
tento obľúbený hotel s impozantným 
názvom. Kombinácia zelených svahov 
s priamym dotykom šumiaceho a čis-
tého mora dodáva hotelu neobyčajnú 
atmosféru. Hotel odporúčame všet-
kým vekovým kategóriám, ale najmä 
tým, ktorí uprednostňujú pokojnú 
dovolenku, kvalitné služby all inclusive 
a priestor na pláži, a to všetko v spo-
jení s takmer nedotknutou zelenou 
prírodou.

www.tivadelmar.com
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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
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NÁŠ NÁZOR » hotel, do ktorého sa 
každý rok vracia množstvo spo-
kojných klientov, sa nachádza v 
pokojnejšom, ale stále viac popu-
lárnejšom stredisku Primorsko. A 
tak nečudo, že sa hotel Tishina opäť 
nachádza v našej ponuke i ten-
to rok. Budova hotela je zasadená 
uprostred očarujúcej záhrady plnej 
zelene a kvetov. Voľné chvíle si vy-
chutnáte pri veľkom bazéne, ktorý je 
centrom relaxu a zábavy celého are-
álu. Kúzlo tohto obľúbeného letovis-
ka môžete spoznávať prechádzkami 
centrom, prípadne sa vydať na je-
den z mnohých výletov. Napríklad 
do očarujúcej prírodnej rezervácie 
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

Tishina SSSs

HOTEL
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

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 

tqg
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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
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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
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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
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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
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Durrës

Shëngjin

TIRANA

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. 



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



ilustračné  foto

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
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Albanian Star SSSS

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 > 14

Durrëstqh



A L B Á N S K O

NÁŠ NÁZOR »opätovne sme pre vás 
zaradili do ponuky tento moderný 
hotel, ktorý si našiel pevné miesto 
vo výbere našich klientov. Elegant-
ný hotel, v ktorom vládne pohodo-
vá atmosféra, sa nachádza priamo 
na krásnej pláži. Vyniká udržiavaným 
zeleným areálom a rozsiahlym bazé-
nom postaveným v tropickom štýle. 
Túto sezónu vám znovu ponúkame 
aj možnosť dovolenkovania v ceno-
vo výhodnejšom depandance. Dolce 
Vita znamená sladký život. Presne 
také budú vaše pocity, ak sa rozhod-
nete pre strávenie letnej dovolenky 
práve v tomto hoteli v nádhernom 
areáli plnom stredomorských 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
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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



Exotika
novinka v ponuke
2021

    Dominikánska
republika

   Priame lety 
z Bratislavy a Košíc!

   slovenský / český 
delegát

A L B Á N S K O
Horizont SSSS

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 
dovolenkové chvíle oddychu. Mô-
žete sa započúvať do šumu mora na 
nádhernej pláži pod teplými slneč-
nými lúčmi, vychutnávať si skvelé a 
mimoriadne chutné jedlá albánskej 
i medzinárodnej kuchyne, či vyskú-
šať množstvo atraktívnych vodných 
športov na pláži. Po príjemne stráve-
nom oddychovom dni odporúčame 
navštíviť historické centrum mesta 
Durres, pokochať sa jeho historický-
mi pamiatkami či nádhernou po-
brežnou promenádou, alebo si len 
jednoducho vychutnať západ slnka v 
kaviarni v prístave.  

www.harmoniahotelsgroup.com

Cenník >13
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PODGORICA

Sutomore
Bar

Bečiči
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ČIERNA HORA

 rozloha 13 810 km²

 počet obyvateľov 620 000

 hlavné mesto Podgorica

 mena euro

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

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

Sutomore Bar

Exotické krajiny nemusia byť vždy také 
vzdialené a neprístupné. V srdci Stre-
domoria, len 3 hodiny jazdy autom 
južne od Makarskej riviéry, čaká na vás 
293 km dlhé pobrežie so 117 nádher-
nými plážami - malý raj na zemi. Dnes 
už samostatná a suverénna krajina 
Montenegro. Turistov z celej Euró-
py sem lákajú nielen prijateľné ceny 
za služby, ale predovšetkým priezrač-
né more s piesočnatými plážami.
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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 » raňajky, 
obedy a večere národnej i medziná-
rodnej kuchyne formou bohatých 

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 > 12
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švédskych stolov vrátane nápojov v 
hlavnej hotelovej reštaurácii • nápoje 
v lobby bare a bare pri bazéne Ope-
ra  v čase od 08:00 do 23:00 - miestne 
alkoholické  nápoje (pivo, víno, vod-
ka, gin, brandy, rakija, likéry a kok-
taily) • nealkoholické nápoje (Coca 
Cola, Fanta, Tonic, ľadový čaj, džúsy, 
minerálka, voda), káva, čaj  čaj •  wifi 
internetové pripojenie •  vstup do ho-
telového Aquaparku 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, infračervená, parná) 

tqh
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Č I E R N A  H O R A
Tara SSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » pri nádhernej pláži Bečiči, 
ktorá je nositeľkou Modrej vlajky za čisto-
tu prostredia a kvalitu piesku (vzdialená 
od hotela 80 m) • 2 km od Budvy - z Bečiči 
vedie až do centra Budvy štvorkilometro-
vá krásna pobrežná promenáda s množ-
stvom barov, obchodíkov, reštaurácií 
a romantických zákutí • 65 km od 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 > 12
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE LIGHT »  mimo-
riadne chutné a pestré raňajky, obe-
dy a večere miestnej i medzináronej 
kuchyne formou švédskych stolov 
vrátane vybraných nápojov (možnosť 
i diétnej a špeciálnej stravy) • počas 
obedov a večerí  nápoje v hlavnej ho-
telovej reštaurácii (lokálne červené a 
biele víno, džúsy, voda) • možné 2 le-
žadlá a 1 slnečník na pláži zdarma pre 
klientov každej izby • animácie pre 
deti a dospelých organizované hote-
lovým animačným 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 bloku A) sa na-
chádzajú 2-lôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • TV • malá chlad-
nička • balkón, resp. terasa s príjemným 
posedením • vlastné hygienické zaria-
denie  (kúpeľňa so sprchou a WC)  • mož-
nosť ubytovania v izbách orientovaných 
na morskú stranu (za príplatok) 

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 > 12
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 
 
ALL INCLUSIVE » chutné raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane lokálnych vybraných 
nápojov • vybrané nápoje miestnej 
produkcie - alkoholické nápoje (raki-
ja - hroznový destilát, lokálne pivo a 
víno)  • nealkoholické nápoje (voda, 
minerálka, malinovky), káva a čaj 
v all inclsuive bare v hotelom vyhra-
dených hodinách  • drobné snacky 

tig
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CrikvenicaRabac

Pula
Malinska Punat

Selce

Lopar

Njivice Novi 
 VinodolskiDuga Uvala

Umag

106
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°

Ostrov Krk aj Rab nájdete v Kvarnerskom záli-
ve.  Krk patrí medzi najväčšie chorvátske ostrovy, 
ako jeden z mála je s pevninou spojený mostom. 
Obyvatelia na ostrove sa živia prevažne rybár-
stvom, námorníctvom, výrobou lodí a turizmom. 
Krk charakterizujú krásne pláže, výnimočne mod-
ré more a sýto zelené borovicové lesy. Ostrov Rab  
s členitým pobrežím a množstvom zátok a zálivov je 
tiež obľúbeným miestom turistov. Historické mesto 
Rab leží v jeho južnej časti. Na polostrove Lopar náj-
dete v zátoke Crnika unikátnu 1,5 km dlhú Rajsku 
plažu s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do 
mora. 

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.

Duga Uvala láka turistov najmä svojou 
nedotknutou prírodou a pokojnou atmo-
sférou. Leží na juhovýchodnej strane Istrij-
ského polostrova, 3 km od dedinky Krnica 
a približne 17 km od strediska Medulin. 
Len 20km vzdialená Pula je popretkávaná 
množstvom malých i väčších kamenných 
uličiek, v ktorých si našli svoje jedinečné 
miesto chrámy a historické pamiatky. Naj-
známejšou pamiatkou je rímsky amfiteá-
ter, odkiaľ je prekrásny výhľad. V minulosti 
bola Pula hlavnou námornou základňou, 
v dnešnej dobe je prístavom a priemysel-
ným centrom Istrie.  

Rabac Duga Uvala ostrovy  
Krk a Rab 

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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CHORVÁTSKO

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 > 3, 4
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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 Uva-
la. Na svoje si tu hostia prídu vďaka 
príjemnému a pokojnému prostre-
diu, nedotknutej prírode a krásnemu 
čistému moru. Je ideálnym miestom 
pre všetky vekové kategórie vyhľa-
dávajúce kľud a tiež pre rodiny s 
deťmi vďaka aktivitám na detskom 
ihrisku či blízkej pláži. Tí z vás, ktorí 
majú predsa len v obľube históriu či 
rušnejšiu atmosféru letovísk, môžu 
navštíviť neďaleké turistami vyhľadá-
vané historické mesto Pula.

www.koala.sk

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 • vonkaj-
ší bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
(zdarma) • krytý bazén (sezónne otvorený) • 
terasa • fitnes • parkovisko (obmedz. počet 
miest zdarma, ostatné za poplatok) • teni-
sové kurty a minigolf • detské ihrisko 

UBYTOVANIE » depandance: 2-lôž-
kové izby s orientáciu na morskú stranu 

a možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
až pre 5 osôb (1x poschodová posteľ) 
• hotel: 2-lôžkové izby typu štandard s 
1 prístelkou pre dieťa do 12r. • rozloho-
vo väčšie hotelové izby štandard PLUS s 
možnosťou až 2 prísteliek 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 – raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych sto-
lov s nápojmi (čaj, káva, voda, soft drinky, 
pivo a víno) • náramok s čipom na čerpa-
nie stravov. služieb obdržia hostia pri prí-
chode

 

Duga Uvala SSS

HOTEL A DEPANDANCE

Cenník > 2
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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 > 2
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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 celo-
dennú zábavu sa postarajú i miestne 
športové centrá v neďalekej Crikve-
nici. A keď sa nabažíte pláže a slnka, 
je tu pre vás pripravená zaujímavá 
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) • prí-
rodné 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, nápo-
je k večeri (víno, pivo, nealko)

Kačjak SSs

PAVILÓNY

Cenník > 1
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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, nápoje k večeri (víno, pivo, nealko)

NÁŠ NÁZOR » vyhľadávané pavilóny 
v atraktívnom prostredí v srdci Seliec 
s vylepšeným ubytovaním, len pár 
metrov od pláže s miernym vstupom 
do mora. Svojou polohou, štandardom 
služieb a ochotným personálom uspo-
koja menej náročnú klientelu, ktorá sa 
rozhodla stráviť svoju dovolenku v blíz-
kosti mora, športových aktivít a zábavy. 
Prechádzkou po pobrežnej prome-
náde sa dostanete do vyhľadávané-
ho letoviska Crikvenica, kde môžete 
navštíviť morské akvárium so stredo-
morskou faunou a flórou a tropickými 
rybami. Pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov vám umožní lepšie spoznať 
okolie tohto živého letoviska.

www.jadran-crikvenica.hr

Cenník >  2
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NÁŠ NÁZOR » všetkých milovníkov 
ostrovnej dovolenky určite poteší 
opätovné zaradenie hotela Ami-
ness Veya, ktorý poznajú hostia pod 
pôvodným názvom Jadran, do našej 
tohtoročnej ponuky. Tento hotel s fan-
tastickou polohou priamo pri pre-
krásnych plážičkách ponúka ležérnu 
dovolenku v duchu ostrovnej pohody. 
Zapojte sa do veselého animačného 
programu alebo si vychutnajte svoje 
capuccino na terase hotelového lo-
unge baru, z ktorého sa vám naskytne 
pohľad na neopakovateľnú scenériu 
zálivu. Prežite tie najkrajšie dovolenko-
vé chvíle práve s nami na malebnom 
chorvátskom ostrove Krk.

www.aminess.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 Veya so štýlovou terasou 
priamo pri mori • pizzeria Bukaleta • loun-
ge bar Plava terasa s neopakovateľným 
výhľadom na Kvarnerský záliv • konferenč-
ná miestnosť • TV miestnosť • kadernícky 

salón • suvenírový obchod • ambulancia 
• tenisové kurty •  stolný tenis •  minigolf 
• ponuka vodných športov na pláži (za po-
platok) • hotelové animácie • parkovanie 
zdarma • živá hudba a večerný program 
• hneď pri hoteli park s detským 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) 

Aminess Veya SSSs

HOTEL

Cenník > 3
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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 • pred hotelom betónové 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 I. a II. • vstupná hala s re-
cepciou • zmenáreň • trezor na recepcii (za 
poplatok) • výťah • reštaurácia s oddelenou 
časťou „Mirami“ pre deti • lobby bar s tera-
sou • spoločenská miestnosť • detské ani-
mácie • 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) • balkón a 
orientácia na more (za príplatok) • 2–lôž-
kové izby typu superior s balkónom a 
možnosťou 1-2 prísteliek (vo forme rozkla-
dacieho lôžka) - za príplatok • izby typu su-
perior 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 aj tento 
rok v ponuke minuloročnú novinku, 
hotel Aminess Magal z prestížnej siete 
Aminess. Hotel ležiaci len pár krokov 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 Mirami. Odpútajte sa od všed-
ných pracovných dní a poďte si užiť 
zaslúžený oddych spolu s nami.

www.aminess.com
Cenník > 4

Aminess Magal SSSs
HOTEL

Krk, Njivice

izba Komfort
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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 vám opä-
tovne môžeme predstaviť jednu z 
našich minuloročných noviniek - ho-
tel Park Punat zo siete Falkensteiner. 
Pre rodiny s deťmi ideálny hotel sa 
nachádza na 2 km dlhej promenáde 
v centre mestečka Punat, ktoré leží v 
obkolesení večne zelených borovico-
vých a olivových hájov. Moderne zre-
konštruovaný hotel vám vie ponúknuť 
všetko, čo k dokonalej dovolenke 
patrí: priezračné more, relax na pri-
ľahlých plážach a hotelovom bazéne, 
útulné izby, množstvo športových a 
zábavných aktivít pre vás a vaše ra-
tolesti. Hotel je správnou voľbou pre 
strávenie neopakovateľnej rodinnej 
dovolenky. Neváhajte a poďte sa o 
tom presvedčiť s nami.

www.falkensteiner.com

Falkensteiner  Park Punat SSSS

HOTEL

Cenník > 4

Krk,Punat
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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. ) - za 

príplatok • balkón (za príplatok) • spoloč-
né pre všetky typy izieb: LCD TV • klima-
tizácia • 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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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 > 4

Krk, Malinska tuh
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POLOHA »  na ostrove Rab, v blízkosti 
mestečka Lopar • v obklopení borovicové-
ho lesíku • cca 200m od mora • pri známej 
Rajskej pláži s jemným pieskom a dlhým 
pozvoľným vstupom do mora vhodným 
pre deti či neplavcov • slnečníky a ležadlá 
na pláži (za poplatok) • sprchy na pláži • ka-
bínky na prezliekanie • FKK pláž cca 1 km 
• cca 12 km od historického mesta Rab • 
500m od centra • plavba trajektom trvá z 
pevniny 15 minút 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » rezort San Marino Sun-
ny by Valamar pozostáva z hlavnej bu-
dovy a 5 priľahlých budov ( Plaža Family 
Hotel, Lopar Family Hotel, hotel Veli Mel, 
hotel Sahara a hotel Rab) • v hlavnej bu-
dove : centrálna reštaurácia • aperitív bar s 
priestrannou lounge terasou • wifi pripoje-
nie • parkovisko • každá ubytovacia časť má 

svoju vlastnú recepciu • ihriská pre minifut-
bal, hádzanú, volejbal a basketbal • turnaje: 
plážový volejbal, mini futbal, basketbal • 
večerná zábava pre deti a minidisco • ak-
tivity za príplatok v športovo-zábavnom 
centre „San Marino“ : tenis • pestrá ponuka 
vodných športov a atrakcii na pláži (vodné 
skútre, parasailing, kajaky, člny a šlapacie 
bicykle) • potápačské centrum a potápač-
ská škola • tobogan • stolný tenis • minigolf

UBYTOVANIE » útulne zariadené, klima-
tizované 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prí-
stelky v hoteli Sahara • sat TV • wifi • kúpeľňa 
so sprchovým kútom • francúzsky balkón

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

NÁŠ NÁZOR » Rajska plaža je vychýrená a 
vyhľadávaná pláž na ostrove Rab s jemnuč-
kým pieskom. Jej dĺžka 1,5 km ju predurčuje 
na ideálne trávenie dovolenkových chvíľ. Mi-
lovníci mora a vodných športov tú nájdu to, 
čo hľadajú. Na svoje si tu prídu však najmä 
rodiny s deťmi, ktoré ocenia naozaj pozvoľ-
ný a bezpečný vstup do mora. Aj preto sme 
nesmierne radi, že vám v tejto sezóne môže-
me ponúknuť ubytovanie práve v jej tesnej 
blízkosti. Komplex San Marino Sunny resort 
by Valamar, ktorého je hotel Sahara súčas-
ťou, ponúka všetko potrebné na strávenie 
aktívnej dovolenky. Rezort pozostávajúci z 
5 ubytovacích častí ponúka pohodlné uby-
tovanie a chutnú stravu formou polpenzie 
v hlavnej budove. K dispozícii sú tu rôzne 
športoviská v športovo-zábavnom centre 
„San Marino“ a tak aktivitu „šitú na mieru“ si 
tu nájde naozaj každý. 

www.valamar.com

Cenník > 3

Sahara Sunny hotels by Valamar SSSs
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POLOHA » priamo pri pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • na okraji mestečka 
Novi Vinodolski • ležadlá a slnečníky na plá-
ži (obmedzený 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) • ázij-
ská reštaurácia KAMPAI (nutná rezervácia) 
lobby bar a lounge SKY bar s bazénom 
na terase • moderný lounge bar a bazén 
SPLASH s ležadlami a baldachýnmi • nočný 
lounge bar EIGHT s letnou terasou • bazé-
nový komplex SEA BREEZE s pool a snack 

barom • Kids Town - detské mestečko s ba-
zénmi, ihriskami a priestormi na hranie 
na ploche 4 000 m² s reštauráciou a cafe 
barom • Novi SPA centrum (deťom do 16 
rokov vstup k vnútorným bazénom povole-
ný len za nepriaznivého počasia) - bazény 
s morskou vodou a vodnými atrakciami 
• vírivky • turecké kúpele, sauny • relaxač-
né priestory a letná terasa s výhľadom 
na more • ležadlá pri bazénoch • LAZY Spa 
Lounge bar • reštaurácia BALANCE s po-
nukou zdravých jedál • fitnescentrum • 
thalasso a hydro terapie, thajské masáže, 
kozmetické služby (za poplatok) • stráže-
né parkovanie (za poplatok) • korzo • počas 
prázdnin hotelové animácie

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 > 3, 4
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HOTEL A APARTMÁNY

Novi Vinodolski
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HOTEL A APARTMÁNY

UBYTOVANIE » v hoteli 5 *: junior suity 
- klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou prístelky (pre 2 deti do 12 rokov) • balkón 
• sat TV • internet • minibar • kúpeľňa s va-
ňou 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 spál-
ne • obývačka s kuchyňou • klimatizácia • 
sat TV • telefón • trezor • internet • kúpelňa 
s vaňou/sprchou a WC • sušič na vlasy • bal-
kón/terasa

STRAVOVANIE » polpenzia - raňajky 
a večere formou švédskych stolov bez ná-
pojov v reštaurácii ENJOY (dress code)  

junior suite

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 a živé letovisko nájdete 25 
km južne od Zadaru a je obklopené zá-
tokami Bošana a Soline. Názov znamená 
v preklade Biele mesto na mori. Z jeho 
promenády je nezabudnuteľný pohľad 
na jednu z najkrajších úžin na Jadrane – 
Pašmanský kanál. V blízkosti sa nachádza-
jú malé ostrovy Planac a Sveta Katarina, 
na ktoré sa dá dostať člnom. Mestečko 
s jachtovým prístavom a efektným pod-
morským osvetlením je výborným výcho-
diskovým bodom na návštevu blízkych 
národných parkov súostrovia Kornati či 
vodopádov Krka. Neďaleko Biogradu leží 
ornitologická rezervácia Vranské jazero.

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.

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 » 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 obľu-
bu apartmánového typu ubytovania 
so službami polpenzie, sme do našej 
ponuky opäť zaradili i apartmány Sun-
ny Side v tichom a prírodou obklo-
penom letovisku Petrčane. Moderné 
priestranné apartmány sú plne vyba-
vené, počas dovolenky teda nemusíte 
robiť kompromis medzi pohodlím a 
dostatkom súkromia. Ľahký obed či 
obľúbený nápoj si môžete dopriať 
na vlastnom balkóne či terase. Areál 
ponúka svojím hosťom stravovanie 
vo vlastnej reštaurácii s kvalitným vý-
berom špecialít, dva bazény s krásnou 
slnečnou terasou a barom priamo nad 
plážou, detský bazén so šmýkačkou a 
detský kútik. To všetko len pár minút 
od centra malebného Petrčane.

www.sunnyside.hr

Cenník > 7

Sunny Side SSSSs

APARTMÁNY

Petrčanetuh
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CHORVÁTSKO

POLOHA » hotel Kornati a susedné ho-
tely Ilirija a Adriatic (v našej ponuke hotely 
Kornati a Adriatic) nájdete v letovisku Bio-
grad na Moru v tesnej blízkosti pobrežnej 
promenády • vzdialenosť od 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 > 6

Kornati SSSS

HOTEL

Biograd na Moru 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 > 6
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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 > 7

Petrčane
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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.hoteldonat.com

Cenník > 6
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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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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 • detské skákacie hrady 
a trampolíny • volejbalové ihrisko • teniso-
vé kurty • živá hudba • parkovanie v areáli 
(za poplatok) • škola potápania • hotelo-
vé animácie počas dňa • pestrá ponu-
ka fakultatívnych výletov - národný park 
a vodopády Krka (je sústavou perejí, kaskád 
a vodopádov, pod ktorými sa môžete vykú-
pať, rovnako máte možnosť podniknúť výlet 
loďou kaňonom rieky Krka až k Rošskému 
vodopádu), národný park Kornati (je zosku-
pením 147 ostrovov a útesov v južnej časti 

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
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severných dalmátskych ostrovov), ostrov 
Zlarin (nachádza sa v šibenickom súostroví 
a od pevniny ho oddeľuje šibenický kanál, je 
to ostrov s pokojnými miestami na kúpanie, 
piesočnatou 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 stolov 
vrátane nápojov (nealko, víno a pivo 
počas obedu a večere) • hotelové ani-
mácie • lokálne alkoholické a nealko-
holické nápoje podávané počas dňa v 
hotelovej reštaurácii

hotelová izba

izba vo vilke

tuh
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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 > 8
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POLOHA » v tesnej blízkosti centra leto-
viska Vodice na polostrove Punta • v objatí 
zelene a píniového parku • 100m od mora 
• pri okruhliakovej pláži s upravenými be-
tónovými platňami na slnenie • cca 200m 
od známej piesočnatej pláže s prímesou 
kamienkov Plava plaža vhodnej pre deti či 
neplavcov) • slnečníky a ležadlá na plážach 
(za poplatok) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » klimatizovaná vstupná 
hala s 24-hodinovou recepciou • zmená-
reň • reštaurácia Pinia s otvorenou tera-
sou • a‘la carte reštaurácia • aperitív bar s 
terasou • wifi pripojenie • vonkajší bazén 
• samostatný detský bazén • pool bar • le-
žadlá a slnečníky pri bazéne • vnútorný 
bazén • wellness (za poplatok) • predajňa 
suvenírov • bankomat • kongresová sála • 
hotelové parkovisko • fitness centrum • živá 

hudba na hotelovej terase • show cooking 1x 
týždenne • v blízkosti hotela k dispozícii po-
žičovňa bicyklov (za poplatok) • vodné špor-
ty na pláži (za poplatok) • bežecké cestičky 
a cyklotrasy • potápačské centrum • detské 
ihrisko • športové ihriská

UBYTOVANIE » príjemne zariadené, 
klimatizované 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 prístelky • LCD TV • trezor • wifi pri-
pojenie • telefón • kúpeľňa so sprchovým 
kútom, WC a sušičom na vlasy • minibar 
(naplnenie za poplatok) • balkón s pose-
dením a orientáciou na more 

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov • k raňajkám: voda, džús, soft drin-
ky, káva, čaj • k obedu a večeri: soft 
drinky, pivo a víno miestnych značiek 

NÁŠ NÁZOR » Punta sa pýši skvelou 
kombináciou polohy len pár minút 
chôdze od samotného centra Vodíc 
a súčasne blízkosť jednej z najkraj-
ších a najčistejších pláží ju radí medzi 
atraktívne a vyhľadávané miesta. Pro-
menáda plná pínii tiahnúca sa popri 
hoteli ukrýva lounge bary, reštaurácie 
a detské ihriská. Výhodou pre aktív-
nych klientov sú zmapované bežecké 
trasy a cyklotrasy pre rekreačných i 
náročných cyklistov. Priezračné vody 
Jadranu chránené roztrúsenými 
ostrovčekmi lákajú hostí tiež k zaslúže-
nému oddychu. Hotel samotný ponú-
ka komfortné ubytovanie v pohodlne 
zariadených izbách a oprávnene sa 
môže pýšiť i chutnou stravou, ktorú 
ocení nejeden z vás.

www.hotelivodice.hr
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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
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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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POLOHA » hotel pozostávajúci z hlav-
nej budovy s recepciou a reštauráciou 
a priľahlých ubytovacích pavilónov • cca 
30 m od okruhliakovej pláže s pozvoľ-
ným vstupom do mora a výhľadom na 
protiľahlý ostrov Brač • pláž oddelená od 
hotela len miestnou komunikáciou • do 
centra Omišu s nákupnými možnosťami 
800 m • minimarket cca 300 m od hotela

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » centrálna recepcia 
s možnosťou prenajatia trezoru (zdar-
ma) • zmenáreň • klimatizovaná centrál-
na reštaurácia • terasa • parkovisko pred 
hotelom (zdarma) • denný bar • TV v spo-
ločných priestoroch hotela • wifi pripo-
jenie • hudobné večery na terase hotela 
• ponuka vodných športov na mestskej 
piesočnatej pláži (za poplatok) 

UBYTOVANIE » 2-lôžkové klimatizo-
vané izby s možnosťou 1 prístelky • te-
lefón • chladnička • sat TV • kúpeľňa so 
sprchovým kútom a WC • sušič na vlasy • 
balkón s posedením • orientácia na mor-
skú stranu

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky formou 
švédskych stolov vrátane nápojov 
(nealko, káva, čaj), obedy a večere 
servírované - výber z 3 menu, poliev-
ky, šalátový bufet a dezerty formou 
bufetu • nápoje počas celého dňa (do 
21:00 hod.) v neobmedzenom množ-
stve (červené a biele víno, pivo, džús, 
voda) • 2 ležadlá na pláži na izbu zdar-
ma

NÁŠ NÁZOR » príjemne zariadené 
izby pavilónov Brzet v tichej čas-
ti letoviska, a zároveň dostupnosť 
rušného centra strediska Omiš 
s množstvom kaviarničiek, reštaurácií 
a obchodíkov vytvárajú priestor pre 
strávenie ideálnej letnej prímorskej 
dovolenky. Jedinečným zážitkom 
bude určite aj romantická prechádz-
ka starobylými uličkami mesta Omiš. 
Prvoradá je však čarovná okruhlia-
ková pláž s krištáľovo čistou vodou 
a pozvoľným vstupom do mora, ktorá 
vábi k celodennému oddychova-
niu. Mnohých iste poteší aj neďaleká 
mestská piesočnatá pláž, jediná svoj-
ho druhu v tejto časti jadranského 
pobrežia. 

www.ruzmarin.hr

Cenník > 9
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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 » apartmány Medena 
si právom našli svoje miesto v našej 
tohtoročnej ponuke i vďaka pestrému 
ubytovaniu typu štandard plus a su-
perior. Nájdete ich ukryté v zeleni pínií, 
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 >  5, 6, 9, 10
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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 > 6, 7, 10

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 hote-
lovou budovou so vstupnou halou, recep-
ciou a klimatizovanou reštauráciou • a´la 
carte reštaurácie: Pizzeria v hlavnej budove 
a Konoba Tamaris na pláži • Aperitív bar v 
hotelovej hale • Tropic bar na pláži • parko-
visko (zdarma) • wifi (zdarma) • 6 teniso-
vých 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

izba štandard
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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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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

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

Cenník > 2

Hvar SSSs

HOTEL

Jelsa tug
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 rozloha 131 957 km2

 počet obyvateľov 11 280 000

 hlavné mesto Atény

 mena euro

Medzi turistami najvyhľadávanejšia časť 
Chalkidík, Kassandra, sa pýši nedozierny-
mi, niekoľko kilometrov dlhými piesočnatý-
mi plážami farby zlata, tyrkysovou hladinou 
mora, zeleňou borovíc a olivovníkov, pokoj-
ným životom malých dediniek i pulzujúcim 
nočným rytmom 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 na-
chádza na Olympskej Riviére v letovisku 
Leptokaria • celý areál hotela pozostáva 
z krásnych zelených záhrad, je lemovaný 
exotickými rastlinami a ústi na hotelovú 
pláži • vzdialenosť od mesta Katerini 25 
km • cca 1 hod 10 min od Thessaloník • 
centrum mestečka Leptokaria cca 10 min 
pešo 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » samostatne stojaca bu-
dova s recepciou a priľahlé bungalovy • 
wifi v areáli hotela (zdarma) • hlavná ho-
telová reštaurácia ponúkajúca medziná-
rodnú a stredomorskú kuchyňu • a´la carte 
reštaurácia pri pláži (za poplatok) • 3 bary 
(hlavný, plážový a pool bar) • 2 bazény so 
slnečníkmi a ležadlami (plážové osušky k 
dispozícii za vratný depozit) • detský bazén 
• hotelové animácie •  požičovňa áut a 

motoriek • herňa •  stolný tenis (zdarma) • 
biliard • tenisové kurty • posilňovňa • ob-
chodná 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-lôžko-
vé izby s možnosťou 1 prístelky a rodin-
né izby s dvoma prístelkami (poschodová 
posteľ) • fľaša vína na privítanie • set na 
prípravu kávy a čaju na izbe • SAT TV • te-
lefón • wifi (zdarma) • minibar -- denne 
dopĺňaný vodou, džúsmi a pivom (zdar-
ma) • vlastné hygienické zariadenie (kú-
peľňa 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 > 32

Olympská riviéra-Leptokaria 
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HOTELOVÝ KOMPLEX

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych i medzinárod-
ných nápojov • počas obedov a večerí 
sú podávané alkoholické nápoje (ča-
pované pivo, miestne biele a červe-
né víno), nealkoholické a teplé nápoje 
(káva, čaj) • nápoje v baroch: čapova-
né pivo, biele a červené víno, whisky, 
gin, tequilla, rum, ouzo, likéry, brandy 
a nealkoholické nápoje - voda, ovocné 
džúsy • horúce nápoje • zmrzlina • ob-
čerstvenie počas dňa • ležadlá a slneč-
níky pri bazéne a na pláži • all inclusive 
program v hotelom vyhradených ho-
dinách

tph
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POLOHA » v letovisku Nea Potidea • 
na polostrove Kassandra • areál s krás-
nou záhradou pozostáva z viacerých vi-
liek postavených v gréckom štýle a ústi 
priamo na nádhernej piesočnatej pláži 
ocenenej Modrou vlajkou EÚ • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky (zdar-
ma), plážové osušky (za depozit) • pláž je 
vybavená 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 recep-
ciou a posedením • wifi v areáli hotela 
(zdarma) • hlavná reštaurácia špecializu-
júca sa na grécku, stredomorskú a me-
dzinárodnú kuchyňu • snack bar/taverna 
pri bazéne • priestranný bazén (ležadlá 

a slnečníky zdarma) • minimarket • detské 
ihrisko a miniklub • požičovňa áut (za po-
platok) • aerobik • tenisový kurt • stolný 
tenis • plážový volejbal • šípky • boccia 
• animácie • diskotéka • jóga • 1x za dva 
týždne grécky večer, olympijské hry, pár-
ty na pláži • pestrá ponuka fakultatívnych 
výletov a exkurzií s cieľom poznávať krá-
sy 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 
s vaňou, resp. sprchový kút a WC) • sušič 
na vlasy • wifi (zdarma) • balkón alebo te-
rasa s posedením

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 > 32

Chalkidiki - Nea Potidea

Portes Beach SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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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

tyh
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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 dedinky Afitos 
a približne 3 km od obľúbeného strediska 
Kallithea s piesočnatou plážou, reštaurá-
ciami, kaviarňami, barmi a diskotékami, 
pričom nechýbajú ani možnosti nákupov 
a športového vyžitia • vzdialenosť od me-
dzinárodného letiska v Thessalonikách 
cca 80 km 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• trezory (za poplatok) • TV kútik  • wifi vo 
verejných priestoroch hotela (zdarma) • 2 
bary • hlavná reštaurácia • bar pri bazéne • 
bar na pláži (za poplatok) • priestranný ba-
zén (ležadlá a slnečníky zdarma) • vnútorný 
bazén • minimarket • basketbal • plážový 
volejbal • tenis • záhradný šach • detské 
ihrisko a miniklub • masáže (za poplatok) •  
hotelové animácie • široká ponuka fakul-
tatívnych výletov a exkurzií 

UBYTOVANIE » štandardné, vkusne 
zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • priestrannejšie izby určené 
pre 4 osoby • rodinné izby až pre 5 osôb 
(k dispozícii za príplatok)  • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • chladnička • kúpeľňa 
s vaňou, resp. sprchový kút a WC • balkón 
alebo terasa s príjemným posedením

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 > 31
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych stolov 
vrátane miestnych nápojov • počas 
obedov a večerí sú podávané vybra-
né alkoholické nápoje (pivo, biele 
a červené víno, retsina), nealkoholic-
ké nápoje, voda a zmrzlina • nápoje 
v baroch hotela sú podávané v čase 
od 10:00 do 23:00 hod • vybraný tvrdý 
alkohol v čase od 19:00 do 23:00 hod. 
• káva a koláčiky v popoludňajších ho-
dinách • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži 

tyh
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G R É C K O

POLOHA » hotelový komplex sa nachá-
dza  v letovisku Kavala • areál ústi na hote-
lovú piesočnatú pláž s prímesou jemných 
kamienkov • ležadlá a slnečníky (zdarma) 
• plážové osušky (za vratný depozit) • cca 1 
hod 50 min od Thessaloník • centrum mes-
tečka Kavala cca 4 km • pri hoteli je auto-
busová zastávka s pravidelnými spojmi do 
centra (cca každých 25 minút) • 1 km od de-
dinky Palo (s mnohými obchodmi, tavernami, 
barmi a reštauráciami) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****+

VYBAVENIE » samostatne stojaca budo-
va a priľahlé moderné bungalovy • recepcia 
• možnosť wifi pripojenia v areáli rezortu 
(zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia po-
núkajúca chutnú medzinárodnú a stredo-
morskú kuchyňu • Enigma bar • Roof garden 
bar • požičovňa áut a motoriek • masáže 
(za poplatok) • stolný tenis (zdarma) • fit-

ness centrum s panoramatický výhľadom • 
minimarket • biliard • rezort ponúka široké 
spektrum vyžitia pre všetky vekové kategó-
rie - animačné a zábavné programy: módne 
večery, grécky večer, živá hudba - klavír, sa-
xofón; taliansky večer • hotelové animácie 
• volejbalové ihrisko • 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 za-
riadenie (kúpeľňa s vaňou, resp. sprchovým  
kútom a WC) • sušič na vlasy • trezor (zdar-
ma) • balkón alebo terasa s príjemným po-
sedením

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 > 32

Kavala
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych i medzinárod-
ných nápojov • počas obedov a večerí sú 
podávané vybrané alkoholické nápo-
je (miestne pivo, biele a červené víno) 
a nealkoholické nápoje: voda a džú-
sy • teplé nápoje (káva, kapučíno, čaj, 
čokoláda) • nápoje v baroch: miestne 
pivo, biele a červené víno, whisky, gin, 
tequilla, rum, ouzo, likéry,  brandy,  alko-
holické a nealkoholické koktejly • neal-
koholické nápoje: voda, džúsy • horúce 
nápoje • zmrzlina • ľahké občerstvenie 
vo vyhradenom čase • ležadlá a slneční-
ky na pláži • all inclusive program v ho-
telom vyhradených hodinách • wifi 

tph
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G R É C K O

 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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 V VI VII VIII IX X 

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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G R É C K O

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 > 33

Peloponéz - Isthmia
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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

tpg
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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 Argi-
rades lemuje nízka zástavba apartmáno-
vých domov, rodinných hotelov a budovy 
známeho rezortu Labranda Sandy Beach. 
Nechýbajú tu ani útulné taverny a reštau-
rácie s terasami s výhľadom na trblietavú 
morskú hladinu. Kolorit dovolenkového 
strediska dotvárajú obchodíky, z ktorých 
vás domáci obyvatelia s neodmysliteľným 
úsmevom na tvári pozdravia tradičným 
„jasas“. Pýchou letoviska je dlhá piesočnatá 
pláž, ocenená Modrou vlajkou EÚ.

Agios Georgios

Kláštor Vlacherna | Kanoni
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K O R F U

POLOHA » v letovisku Agios Georgios 
Argyrades na juhozápadnom pobre-
ží ostrova Korfu • pri širokej piesočna-
tej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
a s bohatou ponukou vodných športov 
(za poplatok) • slnečníky a ležadlá na pláži 
• centrum strediska Agios Georgios sa na-
chádza cca 200 m od hotelového areálu 
• približne 25 km od hlavného mesta

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 suvenír-
mi • stánok so zmrzlinou (za poplatok) • 

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) • basketbalové ihrisko • plá-
žový volejbal • tenisové kurty • stolný tenis 
• centrum s elektronickými hrami (za po-
platok) • wifi v priestoroch recepcie

UBYTOVANIE » hotelový komplex po-
zostáva z hlavnej budovy a z viacerých 2 
a 3- podlažných ubytovacích častí • vkus-
ne zariadené 2-lôžkové izby s možnos-
ťou 1 alebo 2 prísteliek • možnosť izieb s 
bočným výhľadom na more (za príplatok) 
•  priestranné rodinné izby pre 4 osoby s 2 
oddelenými izbami (za príplatok) • klima-
tizácia • chladnička • SAT TV • trezor • kú-
peľňa s vaňou, resp. sprchový kút a WC 
• sušič na vlasy • balkón, resp. terasa  s po-
sedením • wifi (za poplatok)

Labranda Sandy Beach Resort  SSSSS

HOT.  KOMPLEX

Agios Georgios

 NÁŠ NÁZOR » prežite spolu s 
nami príjemné chvíle zaslúženého 
dovolenkového relaxu v skvelom 
rezorte Labranda Sandy Beach. 
Aktívnejších dovolenkárov urči-
te poteší bohaté športové vyžitie 
či už v hotelovom areáli, alebo 
na susednej krásnej širokej udr-
žiavanej pieskovej pláži ocenenej 
Modrou vlajkou EÚ. Rodiny s deťmi 
uvítajú pozvoľný vstup do mora 
a zaiste ocenia i malý vodný park 
s tobogánmi, detské ihrisko so 
šmykľavkami, hojdačkami a inými 
zábavkami. Samozrejmosťou je i 
vynikajúca kuchyňa a vyhľadávaný 
all inclusive koncept.   

www.labranda.com

Cenník > 36
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, 
obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane miestnych nápojov 
• detské a vegetariánske menu • vy-
brané miestne alkoholické nápoje 
a rozlievané nealkoholické nápoje, 
voda, káva a čaj • zmrzlina pre deti 
počas obedov a večerí • ľahké popo-
ludňajšie občerstvenie • ležadlá a sl-
nečníky na pláži • plážové osušky • 
denné i večerné hotelové animácie 
pre deti i dospelých • hotelový mini 
aquapark so šmykľavkami  

tyh
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K O R F U

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 Korfu

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » recepcia • wifi v spoloč-
ných priestoroch na recepcii • reštaurácia 
• výťah • trezory na recepcii (k dispozícii za 

poplatok) • priestranný sladkovodný ba-
zén • oddelený detský bazén • pool bar s 
posedením • udržiavaná zelená záhrada s 
palmami, poskytujúca dostatok prirodze-
ného tieňa •  terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi • plážové osušky (za popla-
tok) • biliard (za poplatok) • stolný tenis • 
volejbalové ihrisko 

UBYTOVANIE » útulné 2-lôžkové izby 
s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (prístel-
ka môže byť i vo forme poschodovej postele 
určenej pre deti a juniorov) orientované na 
pohorie a miestnu komunikáciu • cen-
trálna klimatizácia regulovaná hotelom • 
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)

Corfu Senses Resort SSSs

HOTEL

Agios Ioannis Peristeron

 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 nielen za nákup-
mi, ale i za večernou zábavou.

fb.com/CorfuSensesResort

Cenník > 36
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STRAVOVANIE » formou all inclusive 
light

ALL INCLUSIVE LIGHT » raňaj-
ky, obedy a večere formou švédskych 
stolov vrátane vybraných nealko-
holických nápojov • počas obedov a 
večerí je na výber víno alebo čapova-
né pivo • ležadlá a slnečníky v areáli 
hotela 

tyh
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K O R F U

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 - ľahké obedy (za príplatok)

Blue Sea SSS

HOTEL

Cenník > 35
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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 > 34

Palazzo di  Zante SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Vassilikos tp
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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 > 34

Zante lmperial Beach a Royal Resort SSSS

H. KOMPLEX 

Vassilikos

Zante Royal Resort

Zante Imperial Beach
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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.

Bali 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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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 2021 vám ponúkame pestrý výber hotelov v 
obľúbenej časti hlavného mesta Heraklion, ale aj fantastickú dovolenku 

na západnej časti ostrova, v oblasti pôvabnej Chanie. Horúce dovolenkové 
dni môžete tráviť na najkrajších plážach s typickým zlatožltým pieskom 

vo vyhľadávanom stredisku 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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K R É T AK R É T A

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 > 39

Ammoudara
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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
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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 

tph
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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 - za príplatok) • 
klimatizácia • minichladnička (fľaša vody 
pri príchode) • SAT TV • telefón • trezor 
(zdarma) • balkón, resp. terasa s posede-
ním • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa 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
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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 

tph
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K R É T A

POLOHA » priamo pri krásnej a dlhej 
hotelovej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky, ležadlá a 
plážové osušky zdarma) • pláž každoroč-
ne oceňovaná Modrou vlajkou za čistotu 
a kvalitu • v obkopení paliem a exotic-
kých kvetov prekrásnej hotelovej záhrady 
• v centre letoviska Ammoudara • v bez-
prostrednej blízkosti obchodíky, kaviarnič-
ky a taverny • 6 km západne od hlavného 
mesta Heraklion s nákupnými a zábavný-
mi možnosťami • cca 8 km od letiska v He-
raklione • 10 km od mínojského paláca v 
Knossose (ľahko dostupné miestnymi auto-
busmi-  zastávka priamo pred hotelom)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » elegantná vstupná hala 
s recepciou a obchodíkmi • klimatizova-
ná hotelová reštaurácia s posedením na 
terase • plážový bar • pool bar • snack bar 

• bazén s terasou na slnenie (slnečníky, le-
žadlá a osušky zdarma) • detský bazén s 
vodnou atrakciou • detské ihrisko s pre-
liezkami • zlatníctvo • kaderníctvo • stolný 
tenis • boccia • tenisové kurty • wifi v kon-
ferenčnej miestnosti na prízemí (zdarma) 
• minigolf • šipky • plážový volejbal • TV 
miestnosť • na pláži široká ponuka vod-
ných športov (za poplatok) • celodenné 
hotelové animácie pre deti a dospelých 
• detský miniklub pre deti od 4-12 rokov

UBYTOVANIE » príjemne zariadené 
2-lôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prí-
steliek hlavnej hotelovej budove alebo v 
záhradných bungalovoch obklopených 
košatými palmami a exotickými kvetmi 
• individuálne nastaviteľná klimatizácia • 
minichladnička • SAT TV • telefón • trezor 
(za poplatok) • vlastné hygienické zariade-
nie (kúpeľňa, WC, sušič na vlasy) • balkón, 
resp. terasa s posedením

NÁŠ NÁZOR » mimoriadne obľúbený 
hotelový komplex Santa Marina sa 
rozprestiera v nádhernej, udržiavanej 
záhrade plnej voňavých kvetov a pa-
liem. Je situovaný priamo pri dlhej 
pláži známeho letoviska Ammoudara 
s nákupnými a zábavnými možnos-
ťami. Samotný hotelový komplex 
ponúka živú zábavu mladým, bezsta-
rostnosť dovolenkových chvíľ upo-
náhľaným, radosť a pohodu rodinám 
s deťmi. Milý personál, pestrá medzi-
národná kuchyňa, kvalitný all inclusive 
a blízkosť hlavného mesta uspokoja 
všetky vekové kategórie. Nezabudnu-
teľné prázdniny zažijú v hoteli rodiny 
s deťmi, vyznávači aktívnej dovolenky 
i milovníci pokojného relaxu.

www.santamarinahotel.gr
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov ako 
voda, nealkoholické nápoje cola, spri-
te, orandžáda, tradičné grécke bie-
le, červené a ružové víno, čapované 
miestne pivo • zmrzlina, káva, čaj, zá-
kusky, teplé a studené snacky podá-
vané počas dňa v hotelovom režime • 
nealkoholické nápoje a vybrané druhy 
miestnych alkoholických nápojov po-
dávané v čase od 10:00 - 23:00 hod. • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne a na plá-
ži a plážové osušky • minigolf • stolný 
tenis • šipky • vodné pólo • plážový vo-
lejbal • hotelové animácie pre deti a 
dospelých • detský miniklub pre deti 
od 4-12 rokov • detské ihrisko s pre-
liezkami • wifi pripojenie v konferenč-
nej miestnosti na prízemí

tzg
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K R É T A

POLOHA » elegantný hotelový kom-
plex sa nachádza 6 km od turistami 
vyhľadávaného mesta Rethymno • v po-
kojnom prostredí v obklopení paliem a 
exotických kvetov • priamo pri krásnej 
pláži strediska Adelianos Kampos • pie-
sočnatá pláž s prímesou drobných ka-
mienkov s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá a slnečníky na pláži (zdarma) • 
plážové osušky (depozit) • 75km od letiska 
v Heraklione • zastávka vzdialená od ho-
tela 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
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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

tpg
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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 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 overený hotel minu-
loročnej sezóny sme do našej ponuky 
opäť zaradili elegantný hotelový kom-
plex Dimitrios Village, ktorý sa rozprestie-
ra 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 budovách 
hotela vytvára dojem typickej krétskej 
dedinky. Dimitrios Village odporúčame 
klientom všetkých vekových kategórií, 
najmä však rodinám s deťmi.

www.dimitriosvillage.com
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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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K R É T A

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 • cca 140 km od letiska 
v Heraklione • zastávka 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 overenú 
novinku z minuloročnej sezóny, štý-
lový hotel Iolida Beach, umiestnený v 
centre letoviska Agia Marina s bohatý-
mi nákupnými a zábavnými možnos-
ťami. Hotel pozostáva z dvoch častí 
spojených impozantným skleneným 
nadchodom, ktorý poskytuje ľahký 
prístup do všetkých častí hotela. Po 
celodennom slnení na pláži či pri ba-
zénoch na vás čakajú priestranné izby 
ladené v modernom a elegantnom 
štýle. Pohostinná atmosféra, priateľský 
personál, pestrá strava ako aj atrak-
tívna poloha sú tou správnou voľbou 
pre strávenie pravej oddychovej do-
volenky pre všetky vekové kategórie. 

www.smilehotels.gr
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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 

tzh
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K R É T A

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 bazéne 
(zdarma) • detské ihrisko • pool bar v zá-
hrade hotela s  kaviarňou a  posedením 
(extra platba) • detský miniklub • wifi pri-
pojenie v priestoroch recepcie (zdarma) • 
tenis • plážový aerobik • stolný tenis • po-
nuka vodných športov na pláži (za popla-
tok)

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
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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 • hotelové animácie 
pre deti a dospelých

izba superior

tzg
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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
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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
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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 letoviska Fa-
liraki s rušným denným a nočným životom 
• priamo pri širokej piesočnatej pláži pre-
miešanej miestami drobnými kamienkami 
s pozvoľným vstupom do mora • hotelovú 
časť Blue Sea 2 oddeľuje od pláže miestna 
komunikácia • pláž ocenená Modrou vlaj-
kou za čistotu a kvalitu • ležadlá a slnečníky 
na pláži (zdarma) • plážové osušky (zdar-
ma) • sprchy na pláži • cca 2 km od centra 
strediska • hlavné mesto Rhodos 3 km (au-
tobusová zastávka 50 m od hotela)  • 5 mi-
nút pešej chôdze od Waterparku  

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE »  vstupná hala s recep-
ciou a lobby barom • hlavná reštaurácia • 2 
a'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 • vírivka 
a sauna (zdarma) • masáže (za poplatok) • 
požičovňa áut (za poplatok) • tenisový kurt 
• squash • plážový volejbal • futbalové ih-
risko • stolný tenis • vodné pólo • biliard 
(za poplatok) • denné a večerné animácie 
• vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou 1 prístelky • rodinné izby 
pre 4 osoby s dvomi oddelenými spálňami 
(za príplatok) v hlavnej hotelovej časti Blue 
Sea 1 a v časti Blue sea 2 • izby s výhľadom 
na more (za príplatok) v časti Blue Sea 1 • 
minichladnička • klimatizácia • wifi • SAT TV 
• telefón • kúpeľňa s vaňou alebo sprchou 
a WC • sušič na vlasy • balkón s posedením

Blue Sea Beach Resort   SSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, obedy a večere formou bohatých 
švédskych stolov vrátane nápojov • 
ukážky varenia počas obedov a večerí 
• občerstvenie v snack bare od 10:30 
do17:30 hod. (šaláty, cestoviny pizza, 
sendviče, ovocie) • zmrzlina, cookies, 
koláčiky v plážovom bare od 10:30 do 
17:30 hod • miestne alkoholické a ne-
alkoholické nápoje a miešané nápoje 
v plážovom bare a v pool baroch od 
10:00 do 17:30 hod. a v hlavnom ho-
telovom bare od 17:30 do 23:30 hod. 
• celodenné animácie • fitnes centrum 
• sauna • vírivka • squash • detský mi-
niklub • plážové osušky, ležadlá a sl-
nečníky 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 hlav-
ná budova a viacero 2- a 3- podlažných 
ubytovacích častí • nachádza sa v pokoj-
nejšej časti jedného z najnavštevovanej-
ších dovolenkových cieľov na ostrove, 
známeho letoviska Faliraki • približne 
10 minút chôdze od piesočnatej plá-
že, miestami s prímesou kamienkov 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za popla-
tok) • cca 15 minút peši od hotela sa 
nachádza uzavretá nudapláž • približ-
ne 7 minút chôdze od centra letoviska 
s možnosťami denných aktivít (napr. mo-
tokárová dráha) i večernej zábavy (bary 
a taverny, reštaurácie a kaviarne, diskoté-
ky) • Waterpark vo Faliraki je vzdialený 
cca 10 minút jazdy od hotela • v blízkosti 
nákupných možností • dobré autobuso-
vé spojenie s mestom Rhodos (14 km) 
a dedinkou Lindos s antickou Akropo-
lou (35 km) 

OFICIÁLNA TRIEDA » ***

VYBAVENIE » zrenovovaná recep-
cia s posedením • trezory na recepcii 
(za poplatok) • klimatizovaná reštaurá-
cia s vonkajšou terasou • snack bar/pool 
bar • veľký hotelový bazén • slnečná te-
rasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• samostatný detský bazén • TV miest-
nosť • stolný tenis • biliard (za poplatok) 
• minimarket • internetový kútik a wifi 
(za poplatok)

UBYTOVANIE » štandardne zariade-
né 2 lôžkové izby s možnosťou až 2 prí-
steliek • malá chladnička • individuálne 
ovládateľná klimatizácia (zdarma) • tele-
fón • kúpeľňa so sprchovým kútom ale-
bo s vaňou a WC • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE » formou all inclusive

Evi   SSS

HOTEL
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ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere formou švédskych stolov vrá-
tane nápojov podávané v hlavnej 
hotelovej reštaurácii • ľahké občer-
stvenie (toasty a koláčiky) počas dňa 
v snack/pool bare • zmrzlina vo vy-
hradenom čase • miestne alkoholic-
ké 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 

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 Lindosu s anti-
ckou Akropolou • približne 55 km od hlav-
ného mesta Rhodos (autobusová zastávka 
priamo pred hotelom) 

 OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• wifi pripojenie v priestoroch recepcie 
(zdarma) • trezor (za poplatok) • reštaurá-
cia s posedením na vonkajšej terase • udr-
žiavaná terasovitá záhrada • hlavný bar s 
terasou a panoramatickým výhľadom na 

more (nápoje v rámci all inclusive v čase 
od 17:00 do 23:00 hod.) • bazén so slanou 
vodou situovaný pri mori (ležadlá za po-
platok) • 2 sladkovodné bazény a detský 
bazén (ležadlá a slnečníky zdarma) • plá-
žové osušky (za depozit) • snack bar pri 
bazéne • detské ihrisko a miniklub • karty 
• šach • backgammon • biliard (za popla-
tok) • tenis (za poplatok) • volejbal • vírivka 
(za poplatok) • 1x týždenne grécky večer • 
hotelový minimarket 

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, 
resp. terasa s posedením • izby s výhľa-
dom  na more (za príplatok)

I lyss ion Beach Resort SSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, ľahký 
obed (šaláty, pizza, cestoviny, ham-
burger, souvlaki, sendviče, nugetky, 
hranolky a iné) a večera formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • miest-
ne alkoholické nápoje (čapované pivo, 
víno) v čase od 12:00 do 17:00 hod. 
a nealkoholické nápoje v čase od 11:00 
do 17:00 hod. v snack bare • popo-
ludní čaj, káva a sušienky • ľadová drť 
pre deti v čase od 15:00 do 17:00 hod. 
• čapované pivo, víno, 4 rôzne koktej-
ly, lokálne destiláty a rozlievané neal-
koholické nápoje sú podávané v čase 
od 17:00 do 23:00 hod. v hlavnom ho-
telovom bare • ležadlá a slnečníky pri 
sladkovodných bazénoch 

tph
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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
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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) 
• cca 800 m od centra letoviska • nákupné 
možnosti cca100m • hlavné mesto a  his-
torický Lindos sú vzdialené cca 25 km • au-
tobusová zastávka pred hotelom

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou  
• wifi na recepcii (zdarma) • snack bar a 
bar pri bazéne • minimarket so suvenírmi • 
reštaurácia • bazén s ležadlami a slnečník-
mi (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 po-
platok) • klimatizácia (od 15.6.-15.9., mimo 
tohto obdobia za poplatok) • telefón • trezor 
(za poplatok) • minichladnička • SAT TV • 
vlastné 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 slneční-
ky pri bazéne • animačný program pre 
deti i dospelých • wifi na recepcii

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
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Lindos Royal SSSSSs

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 5-hviez-
dičkový hotelový komplex Lindos 
Royal sa pýši areálom vyplneným 
bazénmi, slnečnými terasami 
a zábavnými atrakciami určenými 
pre detských návštevníkov. Prá-
ve vodné šmykľavky 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 systémom kvalit-
ných služieb hotelovej siete Lindos 
hotels vytvárajú z tohto miesta 
ideálny dovolenkový rezort určený 
nielen pre najnáročnejších klien-
tov, ale aj pre rodiny s deťmi. 

www. lindosroyal.gr
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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 

tzh
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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
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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
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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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 V VI VII VIII IX X 

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 tohtoročnej sezóne  

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 > 44

Dome Beach SSSSs

HOTEL

Ayia Napa tph
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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 > 43

Tsokkos Protaras SSSSs

HOTEL

Protarastph
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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 > 45

Protaras
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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 ná-
pojov • tematické večere • 1x za pobyt 
možnosť využiť a´la carte reštaurácie 
• pestré občerstvenie a snacky vo vy-
hradených hodinách počas dňa v are-
áli hotela • zmrzlina • neobmedzené 
množstvo miestnych alkoholických a 
nealkoholických nápojov v areáli hote-
la • popoludňajšia káva, čaj a koláčiky 
• podávanie ľahšieho nočného občer-
stvenia • slnečníky a ležadlá v areáli 
hotela a pri bazéne • hotelové animá-
cie • wifi pripojenie • vstup do aqua-
parku hotela Anastasia Beach  

tyh
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C Y P R U S

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 ne-
alkoholickými 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 > 45

Chrysomare Beach Hotel & Resort SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

Ayia Napa tph
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NÁŠ NÁZOR » tento plážový hotel 
prestížnej hotelovej siete Tsokkos 
kombinuje modernú estetiku, ele-
gantný štýl a pohodlie. Vďaka svojej 
polohe na zlatej piesočnatej pláži v 
centre mesta Protaras je ideálnym 
miestom pre strávenie vašej dovo-
lenky. Moderné priestranné izby 
vybavené najmodernejšou tech-
nológiu, štýlové prostredie vstup-
nej haly, bar C-view s úchvatným 
výhľadom na Stredozemné more, 
bary pri bazéne či špeciality stredo-
morskej kuchyne od hotelového 
šéfkuchára, toto všetko je zárukou, 
že hotel je tou pravou voľbou all 
inclusive dovolenky na Cypre.  

www.tsokkos.com

Cenník > 44

Vr iss iana Beach SSSSS

HOTEL

POLOHA » v známom turistickom le-
tovisku Protaras • cca 47 km od medzi-
národného letiska Larnaka • priamo pri 
nádhernej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • na pláži k dispozícii sl-
nečníky a ležadlá (za poplatok) • plážové 
osušky (vratný depozit)

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hotelová reštaurácia • C-view bar terasou 
• Paradise bar pri bazéne • wifi v spoloč-
ných priestoroch hotela (zdarma) •  SPA 
centrum a kaderníctvo (za poplatok; masá-
že, sauna, parný kúpeľ, telocvičňa) • vonkajší 
bazén s oddelenou časťou pre deti • teni-
sový kurt • stolný tenis • medzinárodné ho-
telové animácie s pestrým programom • 
služby práčovne a čistiarne (za poplatok)  • 
tenisové kurty • stolný tenis  • vodné špor-
ty a atrakcie na pláži (za poplatok)

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžkové 
izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC 
a sušičom na vlasy • LCD SAT TV • wifi pri-
pojenie • rádio • telefón • trezor (zdarma)  • 
chladnička • rýchlovarná kanvica • balkón • 
individuálne nastaviteľná klimatizácia

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy a 
večere podávané formou bohatých a 
chutných švédskych stolov vrátane ná-
pojov • tematické večere • občerstvenie 
a snacky vo vyhradených hodinách v 
areáli hotela • zmrzlina • miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje v areáli 
hotela • popoludňajšia káva, čaj a ko-
láčiky • slnečníky a ležadlá pri bazéne • 
hotelové animácie
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C Y P R U S

POLOHA » v srdci letoviska Ayia Napa 
• asi 80 m od nádhernej piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora • 
približne 45 km od medzinárodného le-
tiska v Larnake

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » vstupná hala s recep-
ciou a posedením • hlavná reštaurácia 
s terasou • pool bar • koktail bar • sl-
nečná terasa s ležadlami a slnečníkmi • 
vonkajší bazén s oddelenou časťou pre 
deti • vnútorný bazén • detské ihrisko 
• posilňovňa • SPA a wellness centrum 
(za poplatok) • wifi • plážový bar (za po-
platok) • slnečníky a ležadlá na pláži 
(za poplatok), plážové osušky (zdarma) • 
vodné športy (za poplatok) • animácie v 
hotelovom režime

UBYTOVANIE » moderné 2-lôžko-
vé izby s možnosťouaž 2 prísteliek • 

klimatizácia • telefón • SAT TV • vlastné 
hygienické príslušenstvo (kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, WC a sušič na 
vlasy) • chladnička • balkón s posede-
ním • trezor (za poplatok) • možnosť 
izieb s výhľadom na more (za príplatok) 
• wifi (zdarma)

STRAVOVANIE » formou all inclusive

ALL INCLUSIVE » raňajky, obedy 
a večere podávané formou švéd-
skych stolov vrátane nápojov • te-
matické večery • zmrzlina • snacky 
a občerstvenie vo vyhradených ho-
dinách počas dňa v areáli hotela 
(pizza, toasty, burgery, cestoviny a 
podobne) • neobmedzené množstvo 
miestnych nealko, miešaných a alko 
nápojov podávaných v areáli hotela 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne • plá-
žové osušky • hotelové animácie 

NÁŠ NÁZOR » kompletne zre-
konštruovaný moderný hotel si 
vám dovoľujeme v tejto sezóne 
ponúknuť opäť. Nachádza sa 
v nádhernom prostredí, priamo 
pri krásnej piesočnatej pláži s 
priezračne čistým morom. Kvalit-
né služby hotela navodia nielen 
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
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Nel ia  Beach SSSSs

HOTEL

Ayia Napa tuh
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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
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St .  Raphael  Resort SSSSSs

HOT.  KOMPLEX

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 » 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
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Leonardo Cypria  Bay SSSSS

HOTEL

Paphos 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
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Leonardo Plaza Cypria  Maris SSSSS

HOTEL

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
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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. 

tpg
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POLOHA » približne 8 km od mesta Ky-
renia • priamo na nádhernej širokej pie-
sočnatej pláži • 28 km od letiska Ercan • 
cca 80 km od letiska Larnaka • pravidelné 
autobusové spojenie s mestečkom Kyre-
nia (za poplatok)

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » nádherný hotelový 
komplex pozostávajúci z hlavnej bu-
dovy, časti Pine Court I a II a bungalo-
vov roztrúsených v upravenej zelenej 
záhrade • príjemná vstupná hala s re-
cepciou • hlavná reštaurácia s terasou 
• lobby bar (za poplatok) • plážový bar 
Moon Rise (počas dňa a vo večerných ho-
dinách vybrané nápoje zdarma) • pool bar 
(za poplatok) • Aphrodite bar (za popla-
tok) • disco bar (za poplatok) • 2 a`la car-
te reštaurácie (za poplatok) • bazénový 

komplex, obrovský aquapark (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • vnútorný bazén • no-
vovybudovaný panoramatický bazén pre 
dospelých • detský bazén • detské ihris-
ko • miniklub • lunapark (za poplatok) • 
turecké kúpele a wellness (za poplatok) 
• fitness centrum • wifi pripojenie • mi-
nimarket • kaderníctvo • požičovňa áut 
• hotelový fotograf • kongresová hala •  
amfiteáter • tenisové kurty (za poplatok) • 
plážový volejbal • stolný tenis • šipky • bi-
liard (za poplatok) • kasíno 

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

STRAVOVANIE » formou all inclusive

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

HOTELOVÝ KOMPLEX
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HOTELOVÝ KOMPLEX

ALL INCLUSIVE » raňajky, obe-
dy a večere formou švédskych sto-
lov vrátane miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje, 
voda, káva a čaj podávané počas dňa 
a vo večerných hodinách v plážovom 
Moon Rise bare • slnečníky, ležadlá 
a matrace pri bazénoch a na pláži • ho-
telové animácie a miniklub aj v slo-
venskom jazyku • plážové osušky • 
hotelový aquapark

KLUBOVÁ DOVOLENKA » o vyplne-
nie vašich dovolenkových chvíľ hlavne 
počas mesiacov júl a august sa postarajú 
aj slovenskí animátori začlenení do ho-
telového animačného tímu. Slnečné dni 
môžete stráviť pri športe a rôznych súťa-
žiach, večer sa zabavíte pri tematických 
predstaveniach či na diskotéke. Čarovné 
okamihy plné radosti a smiechu zažijú i 
vaše ratolesti v detskom miniklube. 

tph
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POLOHA » 8 km od mesta Famagus-
ta (ľahko dostupné kyvadlovou dopravou) 
• priamo pri nádhernej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora (plážový 
servis zdarma) • cca 50 km od letiska v Ni-
kózii (letisko Ercan) • asi 80km od letiska 
Larnaka 

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » rozsiahly areál pozostáva 
z hlavnej budovy, časti Salamis Park a viliek 
• elegantná a priestranná vstupná hala s re-
cepciou • wifi  pripojenie (v priestoroch lob-
by zdarma) • hlavná hotelová reštaurácia 
s terasou • lobby bar • pool bar  • plážový 
bar • vonkajší bazén • detský bazén • aqu-
apark so šmykľavkami a toboganmi • le-
žadlá, matrace, slnečníky a plážové osušky 
pri bazénoch a na pláži (zdarma) • konfe-
renčné miestnosti • turecké kúpele • sauna 
• masáže (za poplatok) • obchodná zóna • 

fotograf • kasíno • tenisové kurty • stolný 
tenis • šach • billiard (za poplatok) • fitness 
centrum • detské ihrisko • amfiteáter • dis-
kotéka • novovybudované plážové mólo 
• ponuka športových a zábavných aktivít 
pre deti i dospelých v hotelovom režime

UBYTOVANIE » komfortne a veľmi 
vkusne zariadené 2-lôžkové hotelové izby 
s možnosťou 1 - 2 prísteliek v areáli rezortu 
• priestranné  2 - 3 lôžkové vilky s možnos-
ťou 1 až 2 prísteliek • klimatizácia • telefón 
• minibar (naplnený pri príchode - zdarma, 
neskôr dopĺňaný vodou)  • SAT TV • trezor 
(zdarma) • vlastné hygienické zariadenie 
(kúpeľňa s vaňou, resp. sprchou a WC) • sušič 
na vlasy • wifi pripojenie (zdarma) • balkón 
s posedením

STRAVOVANIE » formou all inclusive 
 
 

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
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ULTRA ALL INCLUSIVE » raňajky, ne-
skoré raňajky, obedy a večere formou 
bohatých a chutných švédskych stolov 
vrátane miestnych alkoholických a ne-
alkoholických nápojov • nealkoholické, 
miestne alkoholické a vybrané znač-
kové alkoholické  nápoje počas dňa 
v areáli hotela • bohaté občerstvenie a 
snacky počas vybraných hodín v areáli 
hotela (pizza, hamburger, šaláty, turec-
ké placky) • zmrzlina • čaj, káva, turecká 
káva a koláčiky • ľahšie nočné občer-
stvenie • slnečníky, ležadlá a matrace 
pri bazéne a na pláži • plážové osušky  • 
aquapark • pestrá ponuka športových i 
zábavných aktivít pre deti i dospelých 
v hotelovom režime

tpg
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BelekKemer
Antalya
Lara
Práve bohatá história a svetoznáme dejiny 
priniesli Antalyi slávu. Dnes je však hlavným 
centrom Tureckej riviéry na stredomor-
skom pobreží. Nachádza sa v južnej časti 
krajiny, na úpätí impozantného pohoria 
Taurus. Veľký prístav a medzinárodné letis-
ko sú dôvodmi pre neustály ruch v meste 
s nezameniteľnou atmosférou. V jej tesnej 
blízkosti sa nachádza obľúbené a stále viac 
vyhľadávané luxusné letovisko Lara, ktoré 
vás priláka svojimi nádhernými piesočnatý-
mi plážami a fantastickou polohou.

Belek je letovisko svetového mena a to 
nielen vďaka golfu. Vyrástlo priamo na po-
breží niekoľkokilometrovej piesočnatej 
pláže a tvoria ho prevažne honosné hote-
lové komplexy zasadené do udržiavaných 
exotických záhrad. Aktívni športovci z ce-
lého sveta sem prichádzajú ako do mekky 
golfu, aby si na zelených ihriskách sve-
tových parametrov zahrali a zároveň od-
dýchli. Odmeňte sa a navštívte v našom 
sprievode orientom dýchajúce letovisko 
plné relaxu i aktivít zároveň.

Pokojnejšie stredisko Kemer, citlivo za-
sadené do okolitej nádhernej scené-
rie pohoria Taurus a Národného parku 
Olymphos, lemované širokými piesoč-
natými plážami s drobnými kamienkami 
a s krištáľovo čistou vodou, vzdialené len 
45 km od letiska v Antalyi, ponúka prežitie 
kvalitnej rodinnej dovolenky. V tomto le-
tovisku s množstvom luxusných hotelo-
vých komplexov vybavených atraktívnymi 
aquaparkami prežijete vskutku neopako-
vateľné dovolenkové chvíle.

Turecko - krajina štyroch morí, dvoch 
kontinentov, symbol dvoch nábo-
ženstiev, dvoch rozličných kultúr. Táto 
zem dávnych sultánov sa podobá 
niekoľko storočí starému kelimskému 
kobercu, ktorého motívy žiariace vo 
všetkých farebných odtieňoch dozreli 
až do úplnej dokonalosti.

Minarety a mešity vedľa byzantských 
kostolíkov, ruiny dávnej antickej civili-
zácie, orientálny trh, či brušné taneč-
nice očaria vaše zmysly i srdcia. 

 rozloha 779 452 km2

 počet obyvateľov 75 000 000

 hlavné mesto Ankara

 mena turecká líra
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Reťaze zelených hôr, nekonečné stepi, úrodné nížiny 
plné citrusových plodov, bavlny, arašidov i banánov, 

slnkom zaliate piesočnaté pláže s priezračným 
tyrkysovomodrým morom predstavia krajinu 

polmesiaca tak, ako ju nepoznáte.

Ponúkame vám fantastickú dovolenku v piatich 
letoviskách Tureckej riviéry: golfom preslávenom 

Beleku, veselým životom hýriacej Alanyi, horúcom 
dovolenkovom raji s pohodovou tureckou 

atmosférou - Side, v pokojnejšom stredisku Kemer, 
či v kozmopolitnom meste Antalya - v luxusnom 

stredisku Lara. Nájdete tu rozprávkové hotelové areály 
s nádychom orientu poskytujúce vysokokvalitné služby, 

ktoré ocenia aj najnáročnejší klienti.

Tým, ktorí sa zaujímajú o históriu a kultúru, táto krajina 
ponúka plné priehrštie výnimočných archeologických 

pamiatok, ktoré spoznáte počas jedinečných 
fakultatívnych výletov s pestrým programom. Vďaka 

postaveniu CK Koala Tours, a.s. sme si istí, že nikde 
nenájdete výhodnejší pomer kvality a ceny ako u nás.

Side Alanya
Na južnom pobreží Turecka, asi 60 km vý-
chodne od Antalye, leží malebné a turista-
mi mimoriadne vyhľadávané antické mesto 
Side (v preklade „granátové jablko“). V blízkosti 
mesta sa tiahnu pomarančovníkové i citru-
sové háje a bavlníkové plantáže. Atmosféru 
Side si najlepšie vychutnáte pri prechádz-
kach krivoľakými uličkami starého mesta 
s ruinami antických pamiatok. Na svoje si 
prídu nielen milovníci kultúry, ale aj tí, kto-
rí hľadajú zábavu či oddych v miestnych 
baroch, reštauráciách alebo obchodíkoch 

s najrozmanitejším tovarom (kožené výrobky, 
oblečenie, suveníry, zlato, ručne tkané koberce 
či orientálne korenia). Na úzkom polostrove 
na vás čakajú veľkolepé hotelové komplexy 
s vysokou kvalitou služieb. Striedajú sa tu 
impozantné päťhviezdičkové hotely s mo-
dernými rovnako kvalitnými prázdninovými 
komplexami v kombinácii so zlatistými plá-
žami mierne zvažujúcimi sa do mora, ktoré 
ocenia najmä rodiny s deťmi. Nechajte sa 
zlákať jedinečnou ponukou a prežite svoj 
dovolenkový sen v stredisku Side!

Alanya je jedným z najpopulárnejších le-
tovísk Tureckej riviéry, často nazývaným 
aj miestom s „tyrkysovým pobrežím“. Je 
situovaná pri fascinujúcom skalistom po-
lostrove vybiehajúcom do mora medzi 
dvoma piesočnatými plážami. Jednou 
z najznámejších pláží je zlatistá Kleopat-
rina pláž, ktorú daroval Markus Antonius 
milovanej Kleopatre a piesok dal údajne 
priviezť až z delty Nílu. Pravú tureckú at-
mosféru s nádychom orientu zažijete pri 
večerných romantických prechádzkach.

 V VI VII VIII IX X 

Teplota vzduchu 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 > 56

Swandor Topkapi  Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya-Lara
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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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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 > 56

IC Green Palace SSSSSS

HOTELOVÝ KOMPLEX

Antalya - Lara
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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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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 > 56
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HOTELOVÝ KOMPLEX
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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 
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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

tyh
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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 • 
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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

tyh
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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
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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
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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.

tph
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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 • 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
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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 • detský miniklub • slnečníky, le-
žadlá a matrace pri bazéne aj na pláži • 
wifi pripojenie v lobby bare

tph
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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
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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

tph
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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 > 55

Side



ko
ala.sk

243

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

tz
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POLOHA » priamo na súkromnej pie-
sočnatej hotelovej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky, ležadlá a plá-
žové osušky zdarma) • v letovisku Çolakli, 
ktoré vás okúzli svojou príjemnou a 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 > 55
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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

tzg
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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 k dispozícii zdarma) 
• v modernom turistickom letovisku Ço-
lakli v zóne luxusných hotelov • približ-
ne 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 kú-
pele • sauna • masáže (za poplatok) • ka-
derníctvo (za poplatok) • stráženie detí 
(za poplatok) • amfiteáter • detské ihrisko 
• miniklub • tenisové kurty • diskotéka • 
fitness centrum • aerobik • minigolf • plá-
žový volejbal • badminton • biliard (za 
poplatok) • stolný futbal (za poplatok) • 
minizoo • basketbal • wifi v bare pri bazé-
ne (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) • klimatizácia 
• minibar (denne dopĺňaný) • rýchlovar-
ná kanvica (čaj, káva k dispozícii) • telefón 
• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa s vaňou, 
resp. sprchou, WC a sušičom na vlasy) • 
balkón s posedením

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 vyba-
venie, poloha a čarovná pláž s jem-
ným pieskom hotel predurčujú 
na to, aby sa stal dokonalým prázd-
ninovým domovom predovšetkým 
pre rodiny s deťmi. Skutočne má-
lokde nájdete takú pestrú ponuku 
atrakcií pre najmenších ako práve 
v tomto hoteli - ihriská, bazény s to-
boganmi, ojedinelá minizoologická 
záhrada, miniklub i ďalšie zábavné 
možnosti, ktoré sú nápadito roztrú-
sené po celom areáli.

www.albahotels.com.tr
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STRAVOVANIE » formou all inclusive

ULTRA ALL INCLUSIVE » raňaj-
ky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou chutných švédskych sto-
lov vrátane nápojov • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje podá-
vané v areáli hotela • 24-hodinový 
all inclusive v pool bare • pestré ob-
čerstvenie a snacky vo vyhradených 
hodinách • zmrzlina • káva, čaj a ko-
láčiky o piatej • turecké placky • pizza 
• detské menu v hlavnej reštaurácii • 
ľahšie nočné občerstvenie • hotelové 
animácie • miniklub • minibar v izbe 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
pri bazéne a na pláži • wifi v bare pri 
bazéne

tzg
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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
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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 > 51
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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
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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 švéd-
skych stolov vrátane nápojov • miest-
ne alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané v areáli hotela • ľahšie ob-
čerstvenie vo vyhradených hodinách 
počas dňa • čaj, káva a sladké koláčiky 
v popoludňajších hodinách • slneční-
ky, ležadlá a plážové osušky pri bazé-
ne a na pláži • wifi pripojenie
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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
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T U R E C K O

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 
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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
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T U R E C K O

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 dovolen-
kového rezortu ponúka nielen 
voľnosť pohybu po nádhernej 
záhrade, ale i detský miniklub pre 
vaše ratolesti, či rozsiahly bazéno-
vý 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
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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 
Selene 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
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T U R E C K O

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 Exclusive SSSSSs

HOTELOVÝ KOMPLEX

NÁŠ NÁZOR » sme právom hrdí, že aj 
v tohtoročnej sezóne vám môže-
me ponúknuť hotelový komplex 
Numa Bay Exclusive, ktorý privítal 
svojich prvých návštevníkov v lete 
roku 2017. Hneď pri príchode vás 
očarí svojím jedinečným štýlom a 
prepracovaným dizajnom. Čakajú 
na vás komfortne zariadené izby a 
wellness centrum poskytujúce tie 
najlepšie služby je pripravené uspo-
kojiť požiadavky aj tých najnároč-
nejších z vás. Pravú tureckú kávu s 
domácimi maškrtami alebo osvie-
žujúci letný drink si môžete vychut-
nať v štýlovom lobby bare, kde si 
nájde svoje miesto každý z vás.

www.numahotels.com
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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

tug
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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
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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 

tzg
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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
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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
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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 
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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
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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 
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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

Alanyatzh
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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
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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

Alanyatug
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NÁŠ NÁZOR » typicky mestský hotel 
Kaila City vám prinášame ako jednu 
z našich noviniek. Jeho poloha je  
prispôsobená tak, aby ste sa pešo za 
krátky čas dostali do samotného cen-
tra mesta Alanya. Pretože keď mesto 
Alanya privíta noc, tak tunajšie pod-
niky vítajú svojich zákazníkov. Zájdite 
si do jedného a objavíte nekonečné 
možnosti zábavy a vyžitia, do ktoré-
ho vás vtiahnu domáci s úsmevom a 
pohodou im vlastnou. Aj romantické 
duše si tu nájdu svoje miesto. Podve-
černé prechádzky po pláži pri dych 
berúcich západoch slnka si isto pod-
mania 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
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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
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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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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



274

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
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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

tph
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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
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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

tuh
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T U N I S K O
Iberostar  Royal  E l  Mansour SSSSSs

HOTEL

POLOHA » priamo na krásnej piesočna-
tej pláži • cca 50 km od letiska v Monastire 
• v blízkosti nákupných možností

OFICIÁLNA TRIEDA » *****

VYBAVENIE » vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia s bohatou medziná-
rodnou kuchyňou • a´la carte reštaurácia 
• piano bar • snack/pool bar pri bazéne • 
lobby bar • barbecue bar • kaviareň • noč-
ný klub • diskotéka • wifi na recepcii zdar-
ma • obchodná arkáda • rozľahlé bazény • 
detský bazén • slnečníky a ležadlá pri ba-
zéne a na pláži zdarma • miniklub • detské 
ihrisko • fitness • biliard • sauna, hammam, 
masáže (za príplatok) • animačné a večer-
né programy • tenisový kurt • stolný tenis 
• lukostreľba • šípky • plážové osušky (za 
vratný depozit)

UBYTOVANIE » štýlovo 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
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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
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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
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HOTELOVÝ KOMPLEX

POLOHA » priamo pri nádhernej piesoč-
natej pláži v hotelovej zóne vyhľadávaného 
strediska Sousse • 25 km od letiska Monastir 
• 5 km od Port El Kantaoui 

OFICIÁLNA TRIEDA » ****

VYBAVENIE » hotelový komplex 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
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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
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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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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
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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

tyh
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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   
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 > 61
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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
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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
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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
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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
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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
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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 >60
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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
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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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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 rezorte BM Beach Resort 
(bývalý Smartline) vás určite očarí.

www.koala.sk
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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
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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
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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 » raňajky, obedy a 
večere formou bohatých švédskych 
stolov vrátane nápojov • káva, čaj, čo-
koláda, voda, nealkoholické nápoje, 
džúsy, pivo, alkoholické nápoje miest-
nej výroby, víno, kokteily v hotelom 
vyhradených hodinách (12:00-00:00) • 
hotelové animačné programy pre deti 
i dospelých • detský miniklub od 4 - 12 
rokov • plážové osušky • slnečníky a le-
žadlá pri bazéne a na pláži

tyh
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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
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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 
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