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Chutné mofongo, rum Brugal, cigary
a melodická bachata... užite si tú
najúžasnejšiu dovolenku na jednej z perál
Karibiku - v Dominikánskej republike!
Nájdete tu prekrásne piesočnaté pláže,
blankytne modré a zároveň príjemne
teplé more, skvelé tropické podnebie,
a tiež nádhernú prírodu. Prežite horúce dni
plné romantiky a oddýchnite si pri mori
s osviežujúcim koktejlom v ruke. Pýtate
sa, či je to možné? Presvedčte sa o tom
v nasledujúcich riadkoch a neskôr na
vlastnej koži v rezorte Mélia Caribe Beach.

Rozloha 48.442 km2		
Populácia 9.184.000
Hl. mesto Santo Domingo		
Mena peso
Priemerné teploty
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Vzduch
29°
30°
More
27°
27°

Dominikánska republika patrí k veľmi obľúbeným a vyhľadávaným
exotickým destináciám Karibiku. Nachádza sa vo východnej časti ostrova Hispaniola a patria k nej i priľahlé
pobrežné ostrovy. Metropolou a zároveň druhým najväčším mestom
karibskej oblasti je Santo Domingo,
ležiace na južnom pobreží ostrova.
„Dominika“, ako sa Dominikánska republika familiárne nazýva, je pre turistov atraktívna najmä pre svoje nádherné piesočnaté pláže lemované zelenými
palmami. Ich spoločná dĺžka je až 300
km z celkového pobrežia. MIestna krajina je však veľmi rôznorodá. Okrem
pláží možno na druhej strane obdivovať
vysokohorskú púšť, tropické pralesy a
savany. Najvyšším pohorím uprostred
krajiny je Cordillera Central s najvyšším
vrchom celého Karibiku - Pico Duarte.

V prípade, že si chcete oddýchnuť, opáliť sa a užiť si oddych na tých najkrajších
plážach i v zimných mesiacoch, pocestujte s nami práve do tejto destinácie.
So svojím príjemným podnebím i v
zime a na jar je ideálnym miestom pre
relax, ale tiež zábavu a dobrodružstvo.
Neváhajte a poďte s nami vyskúšať potápanie v tých najpriezračnejších vodách,
golf na tých najzelenších trávnikoch alebo podniknite aspoň jeden z dobrodružných výletov, ktoré v rámci dovolenky v
Dominikánskej republike ponúkame.
w w w. g o d o m i n i c a n re p u b l i c. c o m
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Punta Cana, Playa Bávaro

Oblasť Punta Cana sa chváli 48 km dlhým súborom
nádherných bielych pláží v Karibiku – z ktorých najkrajšia sa volá Playa Bávaro. Je prešpikovaná kokosovými palmami siahajúcimi až po oblohu. Punta
Cana je miestom odpočinku a relaxu pri mori. Tu,
kde sa Atlantik stretáva s Karibikom, od severného
cípu Uvero Alto až po južný Cap Cana, ponúkajú all inclusive rezorty všetky rozmary a pohodlie
luxusnej rekreácie na pláži. Rodiny sa tešia zo zábavných centier a vodných parkov pre deti, zatiaľ
čo páry si môžu vychutnať romantické miesta. Ale
nejde len o zábavu na slnku, mäkký biely piesok, do
ktorého sa vám vnárajú prsty na nohách, azúrovú,
čistú vodu, ideálnu na kúpanie, ale aj o rybárčenie
alebo potápanie kvôli podmorskému životu a vrakom starých lodí. Punta Cana je tiež cieľom golfistov s 10 ihriskami. Kamkoľvek sa pozriete - žiarivo
biele pobrežie Punta Cany sa chváli 11 plážami s
certifikátom kvality „Modrá vlajka“. Od malebného
surfovacieho centra Macao a pláží Bávaro, až po
Corales a Cortecito - nájdete tu obchody, obchodné centrá, vodné športy a bary na pláži. Preskúmajte karibský, dominikánsky vidiek na terénnom
safari a plantáže cukrovej trstiny. Navštívte tiež
najvyššie položené pútnické miesto - Baziliku Nuestra Señora de la Altagracia. Punta Cana je typická skvelou atmosférou mora, slnka, piesku, tanca,
kokteilov, rumu, chutného jedla a šúľaných cigár.

Santo Domingo

Samaná, Las Terranas, veľryby

Hlavné mesto Dominikánskej republiky, Santo Domingo, je tiež najmodernejšou a najdynamickejšou
metropolou v Karibiku. La Capital, ako sa mu láskyplne hovorí, zosobňuje pulz dominikánskej kultúry,
kde sa staré a nové plynulo prelínajú od storočnej
architektúry a histórie k veľkým nákupným centrám, umeleckým galériám, pulzujúcemu nočnému
životu a prosperujúcej gastronomickej scéne.
Prehliadka koloniálneho mesta - prvého európskeho osídlenia v Amerike, a označeného na zozname svetového dedičstva UNESCO v roku 1990, je
odporúčaným zážitkom pre všetkých turistov. Táto
historická štvrť sa skladá z bludiska úzkych uličiek,
ktoré ovplývajú architektonickými zázrakmi zo 16.
až začiatku 20. storočia. Uličky vedú ku koloniálnym
budovám, z ktorých sú múzeá, obchody, hotely,
reštaurácie a kaviarne. Naskočte na koloniálny vlak
Chu-Chu na 45-minútovú prehliadku, najmite si
sprievodcu, ktorý vás pri zdieľaní miestnych príbehov prevedie po prvej spevnenej ceste v Amerike,
alebo si prenajmite bicykel a vyberte sa sami. Ak
si chcete oddýchnuť v prírode, urobte si piknik na
trávniku v najväčšej karibskej Národnej botanickej
záhrade alebo sa pri západe slnka prechádzajte
po Malecóne a pokochajte sa výhľadom na more.

Vyčnievajúci zo severovýchodného pobrežia je
prírodný prístav, polostrov Samaná, dnes rovnako
vyhľadávaný ako v 16. storočí. Piráti sa skrývali v jeho
sviežich palmových lesoch, izolovaných plážach a
v skrytých jaskyniach, zatiaľ čo európske a haitské
jednotky bojovali o jeho chránený záliv. Dnes Samaná zostáva odľahlým rajským únikom divokých
pláží, kokosových plantáží a pralesov. Zvlnené
hory a údolia tvoria krištáľové rieky, ktoré sa napájajú na Atlantik. Kaskády sa tiahnu k žiarivo bielym
pieskovým plážam. Akoby 2 500 veľrýb keporkakov, ktoré každý rok navštívia záliv Samaná Bay,
tiež ocenilo túto prírodnú nádheru rovnako ako
návštevníci. Obrie cicavce sa každý rok vracajú, aby
sa spárili, narodili a kúpali sa v tejto nádhernej tropickej scenérii. Okrem sezónnych výletov loďou v
malebnej zátoke Samaná sú odtiaľ čo by kameňom
dohodil ďalšie ekoturistické dobrodružstvá: kitesurfing v Las Terrenas, trekking a pozorovanie
vtákov, jaskyniarstvo v národnom parku Los Haitises, kaňoning alebo jazda na koni až k vodopádu El
Limón. Môžete tiež skákať z člna na nádherné pláže
s bielym pieskom na úpätí 90 metrov vysokých
útesov alebo na pobreží ostrova Cayo Levantado..
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MELIÁ Caribe
Beach Resort

Playa Bávaro

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.melia.com
Naša mienka: exkluzívny MELIÁ Caribe Beach Resort zo známej prestížnej hotelovej siete Meliá sa
nachádza pri bielej pláži utopený v rozprávkovej
palmovej záhrade letoviska Punta Cana - Playa
Bávaro. Príjemné chvíle oddychu si môžete vychutnať v prekrásnom rezorte s krásnymi bazénmi, barmi a reštauráciami. Dokonalý odpočinok,
služby najvyššej kvality. A k tomu ponúkame
možnosť účasti na nezabudnuteľných fakultatívnych výletoch so slovenským sprievodcom.

Poloha: luxusný komplex známej španielskej hotelovej siete Meliá sa nachádza priamo na bielej pláži Playa Bávaro v letovisku
Playa Bávaro - Punta Cana • na nádhernej
dlhej piesočnej pláži s jemným bielym
pieskom • 15 minút jazdy autobusom od
medzinárodného letiska Punta Cana • 2 hodiny jazdy autobusom od hlavného mesta
Santo Domingo
Ubytovanie: elegantne zariadené 2–lôžkové luxusné izby DELUXE s možnosťou 1- 2
prísteliek • wifi pripojenie je vo všetkých
izbách • individuálne regulovateľná klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič
na vlasy • TV • kávovar na izbe • žehlička
a žehliaca doska • trezor • minibar • pohodlné sedenie na balkóne alebo na terase
s nádherným výhľadom do palmovej záhrady • možnosť ubytovania v izbách typu
PREMIUM beach side, FAMILY ROOM beach
side, The LEVEL premium a The Level Suite
za príplatok

Vybavenie hotelového komplexu: luxusný hotel s prekásnou palmovou záhradou •
hotel pozostáva z hlavnej budovy a priľahlých viliek • priestranná vstupná hala s recepciou v hlavnej budove • hotel sa môže
pochváliť jedným z najlepších spa centier
• fitness centrum s najmodernejším zariadením • 8 reštaurácií a 4 bary: reštaurácia
CAPRI, kde sa podáva vynikajúca stredomorská kuchyňa, ALMA - španielska kuchyňa, LA
HACIENDA - mexická kuchyňa, HOKKAIDO
- japonská kuchyňa (za úhradu), TARTUFO talianska kuchyňa, BAZAAR - americký grill,
food truck a bufetová stanica, O GRILLE snack bar pri vodnom parku Splash Island,
MERKADO - medzinárodný bufet na raňajky,
obed a večeru, RIVIERA - reštaurácia pre hostí ubytovaných v the LEVEL s celodenným
bufetom alebo á la carte servírovaním na
obed a večeru, BAREFOOT - snack bar na
pláži, SAPPHIRE BAR - moderný luxusný bar,
SHAKER BAR - tradičný bar „casual“, POOL
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BAR - ponúkajúci občerstvenie pri bazéne
• dospelí hostia nad 18 rokov môžu využiť
viac kulinárskych možností vo vedľajšom
sesterskom hoteli Meliá Punta Cana Beach
Resort • 4 bazény v palmovej záhrade • Kids
Club pre deti od 8 mesiacov do 13 rokov,
detský bazén, detské ihrisko, volejbalové a
futbalové ihrisko, biliard, stolný tenis, miestnosť s videohrami, animácie pre deti • tematické párty organizované každý týždeň •
YHI SPA wellness center za poplatok: sauna,
parná sauna, jacuzzi, salón krásy a kozmetiky, masáže, procedúry na ošetrenie tváre
a tela • butiky a kasíno za úhradu • ležadlá
a slnečníky na pláži i pri bazéne zdarma • wifi
v priestoroch lobby zdarma • 24-hodinová
lekárska služba (za poplatok)
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: priamo pri hoteli nádherná dlhá
biela piesočná pláž s pozvoľným vstupom
do mora • ležadlá, slnečníky, plážové osušky,

nemotorizované vodné športy zdarma
Šport a zábava: fitness centrum s najmodernejším zariadením • volejbal, futbal • animačné programy pre deti počas dňa • spa
centrum (za poplatok) • detské ihrisko • párty • stolný tenis • biliard • 7 tenisových kurtov
(tréner a večerná hra za poplatok) • basketbalové ihrisko • 18-jamkové golfové ihrisko
kvality svetového šampionátu (za poplatok)
• vodný park SPLASH ISLAND
raňajky, obedy a večere formou bohatých
švédskych stolov alebo servírované podľa
typu reštaurácie vrátane nápojov • pestré
občerstvenie počas dňa • káva, čaj, voda,
nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, vybrané alkoholické nápoje, víno, kokteily •
detské menu • plážové osušky • slnečníky
a ležadlá pri bazéne a na pláži

ultra all inclusive
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Playa Bávaro

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA
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Fakultatívne výlety
Santo Domingo
Pridajte sa k nám a absolvujte s nami jedinečnú prehliadku tých najväčších historických skvostov v hlavnom a najväčšom
meste Dominikánskej republiky - Santo Domingo, ktorého historické jadro bolo v roku
v roku 1990 zapísané na Zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO!
V prípade, že sa rozhodnete pre tento výlet, naskytne sa vám príležitosť vidieť preslávené pamätihodnosti, prejsť
sa po najstaršej ulici v Amerike - Calle
Las Damas, uzriete dom Diega Kolumba, potomka slávneho moreplavca, a tiež
prvú katedrálu v Amerike, majestátnu
pevnosť Ozama či národný Pantheon.
Koloniálne mesto, teda historické jadro
mesta, bolo založené v roku 1498 a stalo sa
vzorom pre mnohých architektov.

Druhú časť prehliadky ocenia najmä milovníci nákupov, pretože zavítame na typický miestny trh so suvenírmi, slávnu pešiu
zónu El Conde a do živej turistickej oblasti
Malecón, v ktorej sa okrem iného nachádza
famózne nákupné centrum Agora. ideálnym na zrelaxovanie a nabratie nových síl
je pekný, udržiavaný Parque Independencia. No a jednou z významných kultúrnych
pamiatok, ktorú nemožno opomenúť, je
múzeum - Museo de las Casas Reales.
V Santo Domingo je toho k videniu podstatne viac. Preto ak máte chuť stráviť dovolenkové dni i návštevou pamiatok a spoznávaním histórie, neváhajte! Vráťte sa s
nami do dávnych čias dobyvateľov, do čias
Krištofa Kolumba...

Magický ostrov Isla Saona na katamaráne
Ak nie ste práve fanúšikom histórie, kultúrnych pamiatok či adrenalínových športov,
a radšej dávate prednosť hrejúcemu slnku
a priezračným vodám tyrkysového mora,
tento výlet je pre vás ako stvorený.

Keďže na ostrove Saona strávime popoludňajšie hodiny, chceme vám toto čarovné
miesto aspoň trochu predstaviť. veď v roku
1494 sa na ňom zastavil i sám slávny moreplavec Krištof Kolumbus.

V úvode dňa sa autobusom dopravíme do
prístavu Bayahibe, odkiaľ sa katamaránom
budeme plaviť pozdĺž pobrežia úžasného
národného parku Del Este až k ostrovu Saona. Cestou sa však zastavíme v nádhernej
azúrovej zátoke, kde si môžete dosýta vychutnať kúpanie a zároveň zažiť niečo jedinečné - pozorovanie morských hviezdic.

Saona leží na juhovýchode Dominikánskej
republiky a plavba zo strediska Punta Cana
katamaránom trvá približne dve hodiny.
Tento ostrov je skutočne malým kúskom
raja v Karibiku s bielym pieskom na pobreží
a posiaty vysokými zelenými palmami. Saona má i podmanivý podmorský svet, preto
okrem opaľovania a kúpania sa odporúčame vyskúšať i šnorchlovanie a potápanie.
Stačí vojsť do mora a tam na vás čakajú
okúzľujúce koralové zákutia plné pestrofarebných rýb. Vtedy si poviete, že toto je to,
za čím ste prišli.

Následne sa doplavíme na už spomínaný
ostrov Isla Saona, kde si vychutnáme obed
a po ňom pokojné popoludnie spríjemnené leňošením, opaľovaním a kúpaním sa.

Samaná, Las Terranas a veľryby
Chcete zažiť niečo naozaj nezabudnuteľné
a doslova dychberúce? Ponúkame vám
presne to, čo hľadáte!
Polostrov Samaná je miesto s panenskou
prírodou, v súčasnosti veľmi vyhľadávané.
V dávnych časoch bolo skvelým úkrytom
pre pirátov, ktorých robili palmové lesy,
izolované pláže a skryté jaskyne ostrova
takmer neviditeľnými. Dnes je Samaná
vďaka svojim pralesom, divokým plážam
a kokosovým plantážam rajským únikom
od hektického života turistov. A keďže i vy
ste jednými z nich, počas návštevy tohto
rozprávkového miesta máte neuveriteľnú
možnosť zazrieť priam čriedy obrovských
cicavcov – veľrýb keporkakov (vráskavcov
dlhoplutvých), ktoré každý rok navštívia
záliv Samaná Bay s cieľom párenia sa. Mu-

síte uznať, že už iba predstava tejto scenérie je vskutku dychberúca.
A to nie je v rámci nášho výletu všetko.
Po tomto ohromujúcom zážitku sa presunieme do Las Terranas, kedysi rybársku
dedinku, dnes snáď najmodernejšie mesto
polostrova, odkiaľ sa jazdou na koni či
somárovi vydáme k ďalšiemu prírodnému
skvostu teto krajiny - k vodopádu El Limón.
Samozrejme, tak ako pre iné oblasti
Dominikánskej republiky, i pre polostrov
Samaná sú charakteristické prekrásne, dlhé
pláže s jemným bielym pieskom, usmiate karibské slnko a krištáľové vody mora.
Využite šancu priniesť si dovolenkové spomienky, na ktoré určite nikdy nezabudnete.

Letecká doprava, lety bez medzipristátia
Aktuálna doba si žiada veľké činy a my ich
robíme na poli cestovného ruchu. Prvýkrát
v histórii budú realizované priame nonstop
lety - bez prestupov a medzipristátí - zo Slovenska do Dominikánskej republiky. Aj Vy
môžete byť pri tom a využiť najrýchlejšie,
najbezpečnejšie a najpohodlnejšie spojenie zo Slovenska na svetoznáme pláže v
oblasti Bávaro v Dominikánskej republike.
Len si to predstavte, nastúpite do lietadla v
zimnej Bratislave či zasnežených Košiciach
a za 10 hodín vás už zohrievajú teplé lúče
karibského slnka a čakajú belostné pláže a
oddych v tieni paliem na brehu tyrkysového mora. Nonstop lety organizujeme v spolupráci s nemeckou leteckou spoločnosťou

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

Condor, ktorá má svoju bázu na letisku vo
Frankfurte. Condor sa od svojho vzniku, v
roku 1956, vypracoval na najpopulárnejšiu
nemeckú dovolenkovú leteckú spoločnosť
(podľa Nemeckého inštitútu pre kvalitu
služieb DISQ) a prepraví ročne viac ako 9
miliónov pasažierov z 8 nemeckých letísk
až do 90 destinácií na celom svete. Prevádzkuje viac než 50 lietadiel, ktorých údržbu
zabezpečuje sesterská spoločnosť Condor
Technik vo Frankfurte a Dusseldorfe. Spoľahlivé lietadlá typu Boeing 767-300ER s
kapacitou 249 miest v 3 triedach komfortu
vás bezpečne dopravia na slnečné pláže
Karibiku a tiež späť domov.

Fly BUSINESS CLASS - priame lety z Bratislavy a z Košíc
obchodná trieda Condor
» kapacita: 14 miest
» usporiadanie sedadiel po šírke kabíny: 2 –
2 – 2, možnosť rezervácie sedadiel zdarma
» rozostup sedadiel: 60 inch. = cca 152,4 cm
» zvýšený komfort sedenia: plne automatické sedadlá, elektricky polohovateľné
a rozložiteľné do ležiacej polohy s uhlom
sklopenia až 170 stupňov, po rozložení do
polohy na spanie vznikne mierne naklonená plocha v dĺžke 180 cm, individuálne
svetlo na čítanie, stolík v bočnej opierke,
polohovateľná opierka hlavy na sedadle, k
dispozícii deka a vankúšik, pre možnosť použitia vlastného tabletu alebo notebooku
je každé sedadlo vybavené zásuvkou

3 hlavných jedál a 1 snack, možnosť diétneho menu na vyžiadanie
» nápoje počas letu: v cene neobmedzene
alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje,
káva a čaj
» IFE zábavný systém: monitor s uhlopriečkou 15 inch. (cca 38 cm) pred každým sedadlom, výber z 80 filmov, viac než 100 TV
seriálov, dokumentov a hudobných kanálov
» príručná batožina: 2 ks (max. 55 x 40 x 20
cm) a 1 ks ( max. 40 x 30 x 10 cm), spoločná
hmotnosť všetkých 3 kusov príručnej batožiny maximálne 16 kg
» podpalubná (zapísaná) batožina: 1 ks do
30 kg, súčet 3 rozmerov maximálne 158 cm

FlyBusiness Class

» catering (jedlo) počas letu: v cene 1 teplé
jedlo gourmet menu s výberom jedného z

Fly PREMIUM class - priame lety z Bratislavy a z Košíc
prémiová ekonomická trieda

diétneho menu na vyžiadanie

» kapacita: 35 miest

» nápoje počas letu: v cene vybrané alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, káva
a čaj

» usporiadanie sedadiel po šírke kabíny: 2 –
3 – 2, možnosť rezervácie sedadiel zdarma
» rozostup sedadiel: 36 inch. = cca 91,5 cm
» zvýšený komfort sedenia: väčší priestor
na nohy cca o 14 cm oproti FlyEconomy,
opierka nôh (okrem prvého radu), väčšia
možnosť sklopenia sedadla, polohovateľná
opierka hlavy na sedadle, k dispozícii deka
a vankúšik
» catering (jedlo) počas letu: v cene 1 teplé
jedlo premium menu a 1 snack, možnosť

» IFE zábavný systém: monitor pred každým sedadlom, premium entertainment a
slúchadlá v cene
» príručná batožina: 1 ks (max. 55 x 40 x 20
cm) a 1 ks ( max. 40 x 30 x 10 cm), spoločná
hmotnosť oboch kusov príručnej batožiny
maximálne 10 kg
» podpalubná (zapísaná) batožina: 1 ks do
25 kg, súčet 3 rozmerov maximálne 158 cm

FlyPremium Class

Fly ECONOMY class - priame lety z Bratislavy a z Košíc
štandardná ekonomická trieda
» kapacita: 200 miest
» usporiadanie sedadiel po šírke kabíny:
2 – 3 – 2, možnosť rezervácie sedadiel za
príplatok
» rozostup sedadiel: 30 - 31 inch. = cca 77
– 79 cm
» catering (jedlo) počas letu: v cene 1 teplé
jedlo a 1 snack, premium menu za príplatok
» nápoje počas letu: v cene nealkoholické
nápoje, káva a čaj, alkoholické nápoje za
príplatok

» IFE zábavný systém: monitor pred každým sedadlom, v cene 2 filmy a 2 epizódy
TV show, slúchadlá za príplatok, premium
entertainment za príplatok
» príručná batožina: 1 ks do 8 kg, maximálne rozmery 55 x 40 x 20 cm
» podpalubná (zapísaná) batožina: 1 ks do
20 kg, súčet 3 rozmerov maximálne 158 cm

FlyEconomy Class
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MALDIVY

Atol Raa, Male
Atol Baa, Atol Severný Male
Atol Severný Ari

Maldivy

Jeden z posledných rajov na zemi

MALDIVY
Tisícstodeväťdesiatšesť slnkom prežiarených
ostrovov a ostrovčekov v Indickom
oceáne, pokrytých palmami a obdarených
nádhernými bielymi plážami – to je jeden
z posledných rajov na Zemi. Súostrovie
Maldivy, pozostávajúce z nespočetných
koralových atolov, svojou výnimočnou
krásou okúzli každého. Ostrovy sú
roztrúsené v Indickom oceáne v okolí
rovníka a každý z nich je obklopený
koralovými útesmi, ktoré sú domovom
tisícok najrozmanitejších morských
živočíchov všetkých farieb a tvarov .

Rozloha 779.452 km2
Hlavné mesto Male

Populácia 544.000
Mena rupia

Priemerné teploty
II.
III.
Vzduch
31°
31°
More
28°
29°

IV.		
32°
30°

Atol Raa

Alebo severný Maalhosmadulu, je jedným
zo severných a najnavštevovanejších atolov
na Maldivách, ktorý je od atolu Baa oddelený kanálom 5 kilometrov širokým Hani Kandu. Atol Raa, ktorý je tamer 70 km dlhý a 30
km široký, sa nachádza 88 ostrovov, z nich je
iba 15 obývaných. Na ostrovoch atolu Raa
sa nachádzajú niektoré luxusné hotelové
rezorty, medzi nimi i Malahini Kuda Resort.
Jedinečné topografické a geografické vlastnosti atolu Raa ho predurčujú na to, aby bol
rajom pre exotickú nezabudnuteľnú dovolenku. Jeho vonkajší hrebeň je hlboký, zatiaľ čo
vnútorné ostrovy sú na plytších náhorných
plošinách, čo vytvára jedinečné podmienky pre šírenie koralov a rýb. Západný hrebeň
atolu leží tiež blízko jedného z najlepších
miest na rybolov na Maldivách a robí z neho
vynikajúce miesto na pozorovanie útesov i nespočetného množstva morských živočíchov.
Medzi obľúbené aktivity hostí patrí šnorchlovanie, potápanie, vodné športy a výlety. Posledná
menovaná zahŕňa návštevy neďalekého obývaného ostrova Meedhoo, plavby po delfínoch
a rybárske výlety. Očakávajte veľa ponorov na

Maldivy sú najplochším a najnižšie
položeným štátom sveta, rozprestierajúcim sa juhozápadne od Indie a
Srí Lanky, pričom jeho najvyšší bod,
Mount Villingili, ležiaci na ostrove
Villingili, konkrétne na 5. jamke tamojšieho golfového ihriska, má nadmorskú výšku len 5,1 m. Sú tvorené 26
atolmi (Dhivehi). Nejde však o jednotlivé ostrovy, ale o obrovské korálové
útvary podobné stovkám kilometrov,
ktoré sa rozpadli na nespočetné ostrovy. K najkrajším patrí istotne Atol Baa
- biosferická rezervácia UNESCO. Celkovo sú Maldivy miestom, kde môžete
vidieť nádhernú prírodu, úžasné tyrkysové more s plážami s dychberúcim
bielym pieskom, a pri šnorchlovaní či
potápaní sledovať krásu podmorského sveta. V kombinácii so slnečnými
lúčmi a miestnou kuchyňou budú
Maldivy nepochybne miestom, kam
sa, ak sem raz vkročíte, budete chcieť
navždy vracať.

driftovanie na väčšine potápačských lokalít atolu Raa, rozmanitý morský život a niektoré z najlepších pláží na Maldivách. Nádherná zbierka
neobývaných a neprebádaných ostrovov atolu
Raa dáva cestujúcim fantastické príležitosti na
nezabudnuteľný plážový zážitok na Maldivách.

Male

Nenachádza sa len v „srdci“ krajiny, ale vždy
bolo hlavným mestom Maldív. Založené bolo
v 15. storočí a nachádza sa na rovnomennom
ostrove, Male, ktorý čnie v južnom rohu atolu
Severný Male, nie je to iba dopravný uzol, ale
aj ekonomické, sociálne, vzdelávacie a lekárske stredisko. Ostrov je dlhý 1,7 km a široký
1 km. Malé, ale husto osídlené mesto Male
(žijú tu 2/3 obyvateľov Maldív) je v kontraste
s bezstarostnými plážovými letoviskami, ktoré
sa nachádzajú na väčšine zvyšku súostrovia.
Je sídlom vlády, ako aj centrom kultúry. Pri
návšteve Male vás očarí 35 mešít a minaretov,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou panorámy
mesta, pričom sa určite oplatí vidieť najväčšiu mešitu na Maldivách - The Grand Friday
Mosque zdobiacu ornamenty vytesané do kameňa. Z mestských stavieb sa vyníma budova
bývalého sultánovho paláca, ktorý bol postavený v 20. rokoch 19. storočia v arabskom štýle.

ru
tefa
Kot faru
u
Dhig
adu
Eriy
o
idho
Ella

li
nve
Dho
e
Mal

Za zmienku a trochu vášho času určite stoja i
návšteva rybieho bazáru, bazáru s ovocím, národného múzea, Mostu priateľstva Číny a Maldív, Singapurský bazár. Pri návšsteve Male sa
určite oplatí posedieť si v miestnych kaviarničkach (tzv. hotaa) a reštauráciách a vychutnať si
typické maldivské jedlá a nápoje, ktoré čerpajú
zo srílanskej a južnej indickej tradície. Jedlá sú
často horúce, korenené a ochutené kokosom.
V blízkosti Male istotne navštívte aj neďaleké
ostrovné atrakcie, a to: Himmafushi: - obývaný ostrov atolu Severný Male, ktorý je známym
miestom na potápanie a šnorchlovanie, pričom miestnych obyvateľov živí najmä rybolov
a cestovný ruch. Hulusdoo - ostrov s približne
1400 obyvateľmi, len 25 km od medzinárodného letiska v Male. Tu sa môžte presvedčiť,
ako žije bežný Maldivčan. Prezrite si priemysel
vrátane tovární na sušenie rýb, lodenice na výrobu lodí, spracovanie morských uhoriek, maldivský jediný závod Coca-Cola a poľnohospodársku časť. Môžete navštíviť školu, elektráreň
a dozvedieť sa históriu ostrovov. Dhiffushi s
celkovou rozlohou 22,3 ha je najvýchodnejším
obývaným ostrovom na Maldivách. Meria 1 km
a je široký 200 m. Je pokrytý endemickou maldivskou flórou a faunou vrátane kokosových
paliem pozdĺž pobrežia. Sú tu i 2 bikini pláže.
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MALDIVY

Male

Malahini Kuda
Bandos

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.malahini.mv
Naša mienka: sme veľmi radi, že vám môžeme
predstaviť u klientov mimoriadne obľúbený
hotelový komplex Malahini Kuda Bandos, ocenený tými najvyššími certifikátmi z významných cestovateľských portálov. Plážový rezort,
ktorý je osadený v unikátom prostredí ostrova,
je skutočným rajom na Zemi. Exotická záhrada
s palmami, pláže s úžasným bielym pieskom s
rozprávkovým výhľadom na oceán, moderné
izby a nádherné plážové vilky, fantastické jedlá,
lahodné nápoje či množstvo športových a doplnkových aktivít zaručia, že sa sem budete určite radi vracať. Navyše sledovanie unikátneho
podmorského sveta je neopakovateľným zážitkom pre každého návštevníka.

Poloha: ostrov veľkosti 40 000 m2 • rezort na
atole Severný Male • 7 km od medzinárodného letiska Velana v Male (transfer rýchloloďou trvá len cca 10 min.) • rezort s prekrásnou tropickou záhradou
Ubytovanie: moderné izby typu garden s
výhľadom do záhrady • LCD SAT TV • klimatizácia • set na prípravu kávy a čaju • wifi pripojenie • telefón • minibar (2 fľaše vody) • trezor
• vlastné príslušenstvo (sprcha s WC, župan,
sušič vlasov) • balkón alebo terasa s posedením • izby superior a deluxe s čiastočným
výhľadom na oceán alebo tzv. beach vila
- plážové vilky aj s vonkajšou kúpeľňou (za
príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: nádherný udržiavaný zelený ostrovný areál •
recepcia • lobby s možnosťou posedenia
• hlavná reštaurácia Maaga s výhľadom na
tyrkysovú lagúnu • plážová reštauráciia Blue
• plážový Bar 75 • obchodík so suvenírmi •
služby práčovne a čistiarne (za poplatok) •
lekár a zdravotné stredisko • spa a wellness
centrum (masáže, vírivka - k dispozícii za poplatok) • salón krásy (za poplatok) • fitness •
stolný tenis • plážový volejbal
Stravovanie: formou all inclusive

MALDIVY

Pláže: nádherná pláž s bielym pieskom • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (k dispozícii
zdarma) • privátne mólo
Šport a zábava: futsal • plážový volejbal •
šipky • vonkajší stolný tenis • na výber z vodných motorových i nemotorových športov a
aktivít na pláži (potápanie a šnorchlovanie,
katamarán, kanoe, vodný banán, surfovanie,
windsurfing, parasaling a iné) • športové a
potápačské centrum • hotelové animácie •
množstvo organizovaných výletov (za príplatok) • nočný život (DJ, živá hudba a vystúpenia, plážové párty a vystúpenia na pláži)

raňajky, obedy a večere
miestnej a medzinárodnej kuchyne formou švédskych stolov v
hlavnej reštaurácii Maaga • snacky a občerstvenie počas dňa • nápoje podávané v
baroch a reštauráciách • nealkoholické nápoje (voda, Cola, Fanta, Sprite, Bitter Lemon, Soda) a vybrané alkoholické nápoje
(čapované pivo, lokálne biele a červené
víno, lokálne gin, vodka, rum, whisky, brandy) a široká ponuka koktejlov a moktejlov
podávané v hotelovom režime (presný rozpis all inclusive služieb obdržíte v hoteli pri
ubytovaní)

all inclusive
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Atol Raa Kottefaru

Brennia Kottefaru
Resort
hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.brennia.com
Naša mienka: nový luxusný ostrovný rezort
Brennia Kottefaru Resort, rozprestierajúci sa vo
vodách severného atolu Raa, otvoril svoje brány
pre hostí len v januári 2020. Táto úžasná ostrovná
ríša je skutočným kráľovstvom oddychu, nadčasového luxusu, dokonalosti a priestoru pre odpočinok a slobodu. Či sa necháte hýčkať slnkom na
piesočnatom brehu s výhľadom na úžasnú morskú hladinu, oceníte chuť lahodnej a rozmanitej
kuchyne v reštauráciách, osviežite sa exkluzívnymi koktejlami pri bazéne, alebo budete sledovať
úžasný západ slnka s nekonečne sa meniacou
škálou farieb, v každom prípade veríme, že v
tomto rezorte budete nadmieru spokojní a táto
dovolenka sa pre vás stane nezabudnuteľnou.

Poloha: priamo na krásnej piesočnatej pláži
• súčasť atolu Raa • na ostrove Kottefaru s rozlohou 12 ha • cca 40 min letu hydroplánom z
medzinárodného letiska v Male
Ubytovanie: rezort ponúka ubytovanie v
moderne vybavených 106 pozemných a 84
vilkách nad vodou, ktoré sú určené pre 2 - 4
osoby • k ich vybaveniu patrí klimatizácia •
stropný ventilátor • minibar (denne dopĺňaný
nealkoholickými nápojmi a vodou) • trezor
• telefón • TV s plochou obrazovkou a káblovým pripojením • set na prípravu kávy a
čaju • wifi pripojenie • vlastné príslušenstvo
(sprcha, wc, sušič vlasov, toaletné potreby) •
terasa s posedením, ležadlami a slnečníkmi

• typy ubytovania: beach vila - pozemné
plážové vilky s výhľadom na oceán • water
vila - vilky nad vodou so schodíkmi vedúcimi priamo do oceánu (za príplatok) • water
pool vila s privátnym bazénom (za príplatok)
Vybavenie hotelového komplexu: nádherný areál • recepcia s 24-hodinovým servisom • hlavná reštaurácia Lime • kaviareň
La Pela • karaoke bar Sing Sing • Sport bar
• 2 a´la carte reštaurácie - Manita (ázijská )
a Sunset Grill • 24-hodinový in-room servis
(za príplatok) • lekár a zdravotné stredisko •
zmenáreň • spa a wellness (sauna, masáže,
vírivka) • detský klub s vonkajším ihriskom •

MALDIVY

hlavný bazén s časťou pre deti • telocvičňa
• fitness centrum • obchodík so suvenírmi •
butik • fotografické štúdio
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: široká piesočnatá pláž s pozvoľným
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá a plážové osušky (zdarma) • privátne móla
Šport a zábava: fitness centrum • centrum
vodných športov (katamarán, windsurfing,
kajak, vodné lyže a iné) • potápačské centrum
a škola potápania so skúsenými lektormi (za
poplatok) • tenisové kurty • futsalové ihrisko •
hotelové animácie

raňajky, obedy a večere miestnej a medzinárodnej kuchyne formou švédskych stolov v
hlavnej reštaurácii Lime • snacky a občerstvenie počas dňa • nápoje podávané v baroch a reštauráciách • nealkoholické nápoje
(voda, vybrané druhy kávy, čokolády, čaju,
džúsy, ovocné šťavy, Cola, Fanta, Sprite, Tonic) • víno zo svetoznámych vinárstiev • pivo
(čapované i fľaškové) • pestrý výber miešaných nápojov • výber alkoholických nápojov a whisky • wifi • slnečníky, ležadlá, plážové osušky • hotelové animácie • výlet Sunset
Cruise • 20 min. masáž 1x za pobyt • výbava
na šnorchlovanie

ultra all inclusive
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Atol Severný Male - Eriyadu

Eriyadu Island
Resort

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.eriyadumaldives.com
Naša mienka: malý rozlohou, avšak malebný,
obklopený bezchybnými piesočnatými plážami
a koralovým útesom spojeným s podmorským
životom. Taký je ostrov Eriyadu na atole Severný
Male, uznávaný ako jedno z prémiových miest na
potápanie a šnorchlovanie na celých Maldivách.
Vďaka jeho veľkosti cca 0,5 x 0,7 km ostrov prejdete dookola za pár minút. Leňošte pod palmou,
šnorchlujte krásnymi koralovými útesmi, kúpte
sa v teplých tropických vodách alebo len relaxujte na bielych piesočnatých plážach a opaľujte sa.
V príjemnej a priateľskej atmosfére, v kombinácii
s vynikajúcimi službami sa budete cítiť rozmaznávaní okamžite, ako vstúpite na tento čarokrásny ostrov s rovnomenným rezortom.

Poloha: rezort na ostrove Eriyadu na atole
Severný Male • 45 km severozápadne od medzinárodného letiska v Male • transfer rýchloloďou cca 45 min.

• vlastné príslušenstvo (kúpeľňa so sprchou
alebo vaňou, WC, sušičom na vlasy, v izbách
superior a deluxe aj vonkajšia sprcha) • balkón
alebo terasa s posedením a ležadlami

Ubytovanie: ubytovanie v 3 typoch izieb: 1.
Standard (garden villa) – štandardné izby v
dvojpodlažnej budove s balkónom alebo terasou • 2. Superior (seaview sky )- izby s výhľadom na oceán (za príplatok) • 3. Deluxe
(beach villa) – vilky priamo na pláži (za príplatok) • všetky izby sú 2-lôžkové s možnosťou
prístelky pre dospelú osobu alebo 2 prísteliek pre deti • SAT TV • minibar (za poplatok)
• trezor • klimatizácia • telefón • set na prípravu kávy a čaju • wifi internetové pripojenie

Vybavenie hotelového komplexu: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia Mela
• Blitz Bar • Plážový bar (Turtle Point) • a´la
carte reštaurácia (za poplatok) • obchodík
so suvenírmi • butik • zmenáreň • služby práčovne (za poplatok) • knižnica • internetové
wifi pripojenie v rámci areálu a izieb • wellnes
centrum (za poplatok; masáže, manikúra, pedikúra) • biliard • stolný tenis • fitness • detský
kútik • bazén • bedmintonové a volejbalové
ihrisko

MALDIVY

Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: široká a priestranná piesočnatá pláž
s nádherným bielym pieskom • v blízkosti
koralový útes vhodný na šnorchlovanie • slnečníky a ležadlá
Šport a zábava: šnorchlovanie a potápanie
• centrum vodných športov (za poplatok: kite
surf, kajak, kanoe, vodné skútre, windsurfing,
katamarán, vodný banán, vodné lyže, paddleboard) • bedmintonové a volejbalové ihrisko • biliard • stolný tenis • fitness • detský kútik
• rybárske výlety (za poplatok) • škola potápania (za poplatok)

raňajky, obedy a večere formou švédskych
stolov vrátane nápojov • občerstvenie v Blitz bare v hotelom vyhradených hodinách
(káva, čaj, likéry, voda, snacky, koláčiky, polnočné občerstvenie) • plážový bar • nápoje
v hotelovej reštaurácii Melia (počas raňajok, obedov a večerí), v Turtle Point bare
a v Blitz Bare • rozlievané nealkoholické nápoje, Cola, Fanta, Sprite, Bitter Lemon,
sóda, Tonik, minerálka • víno miestnej produkcie podávané len počas obedov a večerí • čaj a káva • akoholické nápoje miestnej
produkcie: Whisky, Brandy, Gin, vodka,
rum, čapované pivo, vybrané koktaily a likéry • nápoje po 24:00 hod. sú spoplatnené

all inclusive
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Atol Baa - Dhigufaru

Dhigufaru
Island Resort

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.dhigufaru.com
Naša mienka: nádherný a moderný Dhigufaru
Island Resort ležiaci na rovnomennom ostrove,
ktorého meno znamená „dlhý útes“, sa nachádza v chránenej biosférickej rezervácii UNESCO
na atole Baa. Čo chýba jednému z najkrajších
ostrovčekov Maldív vo fyzických rozmeroch
(plocha 35 000 m2), to vyrovnáva svojim osobitým charakterom s prírodnými prvkami. Či už
sa chcete preniesť do nádhernej a ohromujúcej
krásy ostrova a okolitých útesov, alebo hľadáte akčnejší balíček a exotické dobrodružstvo,
práve tu vám ponúkame dokonalú rovnováhu
oboch. V kombinácii so špičkovými službami
hotelového rezortu a nádhernou plážou s bielym pieskom, vám garantujeme, že na chvíle tu
strávené budete veľmi dlho spomínať.

Poloha: hotelový rezort na ostrove Dhigufaru cca 140 km severne od mesta Male
• transfer hydroplánom cca 50 minút • východná časť ostrova Boaku s rovnomennou
plážou so zátokou • západná časť Veli so
širokou plážou Veligandu s nádherným bielym pieskom
Ubytovanie: 2 typy izieb v časti Boaku: 1.
plážové vilky Boaku - dvojlôžkové izby s
možnosťou 1 prístelky pre dospelú osobu
alebo dieťa • klimatizácia • telefón • LED TV
• wifi • trezor • minibar (za poplatok) • set na
prípravu kávy a čaju • vlastné príslušenstvo
(kúpeľňa s vaňou, vonkajšou a vnútornou
sprchou, WC, sušič na vlasy, župan) • terasa s

posedením a ležadlami s výhľadom na oceán 2. vodné vilky Findhalfulu (za príplatok) – majú navyše i vlastné schodisko do
lagúny
Vybavenie hotelového komplexu: vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia
Dhandifulu s panoramatickým výhľadom
na oceán a vlastným barom • bar a kaviareň
pri bazéne Thundi • Raagondi Bar • a´la carte
reštaurácia (za poplatok) • kúpeľné centrum Funa (masáže a procedúry za poplatok) • sauna (30 minút 1x za pobyt zdarma)
• salón krásy, kaderníctvo, manikúra, pedikúra (za poplatok) • detský klub Baraveli a
ihrisko • bazén pre deti • 24 hodinový izbový
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servis (za poplatok) • obchodík so suvenírmi
• wifi pripojenie
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: široká a priestranná piesočnatá pláž
s nádherným bielym pieskom • pri ostrove
útes vhodný na šnorchlovanie a potápanie
Šport a zábava: centrum vodných športov • rekreačné centrum Thundi (posilňovňa, stolný tenis, biliard, stolný futbal,
šípky, plážový volejbal, karaoke) • 1x týždenne živá hudba, DJ a program • rybárske výlety a škola potápania (za poplatok)

raňajky, obedy a večere
formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • popoludňajší čaj a koláčiky v bare Raagudi • nápoje 24
hodín podľa otváracích hodín jednotlivých
stredísk: nealkoholické nápoje (neperlivá
voda, Cola, Fanta Orange, Sprite, Bitter Lemon, Tonic, sóda) • čerstvé džúsy • čapované
pivo • káva a čaj • miestne stolové vína • alkoholické nápoje miestnej produkcie (Gin,
vodka, rum, whisky, brandy) a vybrané koktaily • kajak (30 minút 1x za pobyt) • potreby
na šnorchlovanie • parná sauna (30 minút 1x
za pobyt) • slnečníky, ležadlá a plážové
osušky • wifi pripojenie

ultra all inclusive
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MALDIVY

Atol Severný Ari - Ellaidhoo

Ellaidhoo Maldives
by Cinnamon

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka: www.cinnamonhotels.com

Naša mienka: ak hľadáte dobrodružstvo pri
skúmaní podmorského života, romantiku, ktorú
chcete zažiť pod palmami pri západe slnka , či
túžite po oddychovej dovolenke, hotelový komplex Ellaidhoo Maldives by Cinnamon je pre vás
tou správnou voľbou. Ku kvalitnému servisu ho
predurčuje už samotný názov a príslušnosť k
hotelovej sieti Cinnamon Hotels, o čom svedčia
aj neskutočne skvelé recencize a hodnotenia zo
známych cestovateľských portálov. Reštaurácie s
príjemným kulinárskym prostredím, neodolateľne elegantné a pohodlné rustikálne izby, nekonečný výber masáží či šikovní inštruktori z potápačského centra, ktorí vás prevedú podmorským
svetom, to je len časť toho, prečo z tohto dovolenkového raja nebudete chcieť odísť.
Poloha: udržiavaný zelený ostrov veľkosti
6 ha • Severný Ari Atol • 42 km od hlavného
mesta Male • transfer rýchloloďou trvá približne 1,5 hodiny • pri ostrove sa nachádza
jeden z najkrajších koralových útesov na
šnorchlovanie a potápanie

nosťou 2 prísteliek i pre dospelé osoby
2. Beach Bungalow (za príplatok) na pláži: 2-lôžkové izby s možnosťou 1 prístelky
3. Water Bungalow (za príplatok): 2-lôžkové vodné vilky s možnosťou 1 prístelky
(vilky sú určené len pre dospelé osoby)

Ubytovanie: vybavenie jednotlivých
izieb: klimatizácia • stropný ventilátor •
telefón • LED TV • trezor • set na prípravu
kávy a čaju • minibar (za poplatok) • kúpeľňa s príslušenstvom (sprcha, WC, sušič
vlasov) • terasa s posedením • 3 typu izieb:
1. Superior Ocean View Room:
priestranné 2-lôžkové izby s výhľadom na more v blízkosti pláže s mož-

Vybavenie hotelového komplexu:
vstupná hala s recepciou • 2 reštaurácie • 3
bary • obchodík so suvenírmi • služby práčovne a čistiarne (za poplatok) • bazén • telocvičňa • tenisové kurty • squash • detské
ihrisko • stolný tenis • badminton • biliard •
plážový volejbal • šipky • wifi pripojenie •
konferenčná miestnosť • kúpeľné centrum
Chavana (za poplatok) • potápačské cen-
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trum Dive & Sail (za poplatok) • lekár (za
poplatok)
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: nádherná pláž s jemným bielym
pieskom • v blízkosti ostrova sa nachádzajeden z najkrajších maldivských koralových
útesov vhodný na šnorchlovanie a potápanie
Šport a zábava: šnorchlovanie a potápanie • kanoe • telocvičňa • plážový volejbal
• bedminton • tenis • stolný tenis • biliard •
šipky • živá hudba • rybárske a potápačské
výlety (za poplatok)

raňajky, obedy a večere formou bufetových
stolov v hotelovej reštaurácii Madi • pre
klientov z Water Bungalow k dispozícii i
reštaurácia Malamathi • občerstvenie a
snacky v časoch vyhradených hotelom •
nočné občerstvenie • vybrané nealkoholické nápoje • minerálna voda • káva • čaj •
džúsy • čapované pivo • koktaily a moktaily • výber bežných značiek alkoholických
nápojov a vína • all inclusive platný v čase
07:30 – 24:00 (mimo tohto času za poplatok) • wifi pripojenie • plážové osušky • 1x
výlet počas pobytu (Dolphin Watching
alebo Sunset Fishing)

ultra all inclusive
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MALDIVY

Atol Severný Male - Dhonveli

Cinnamon Dhonveli
Maldives
hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: ****
webstránka:www.cinnamonhotels.com
Naša mienka: Cinnamon Dhonveli Maldives je

vďaka blízkosti hlavného mesta a svojej rozmanitosti jeden z najobľúbenejšich cieľov na Maldivoch. Potápači, surferi i milovníci slnečných
lúčov tu nachádzajú spoločnú reč vo svete vzrušenia, ktoré tento malý exkluzívny ostrov ponúka. Je tu vždy veľká zábava a zaiste i vy dostanete
chuť vyskúšať niečo nové, bez ohľadu na to, aký
dôvod vás sem priviedol, nakoľko tento ostrovček obklopený priezračnou vodou ponúka nielen oddych, ale i športové vyžitie. Skvelá strava,
prvotriedne kúpele s relaxačným menu masáží
a procedúr, vonkajší bazén či fitness centrum,
dobre navrhnuté izby s nádherným výhľadom
na oceán a priestorom na slnenie sú len zlomkom toho, čo všetko tu môžte nájsť.
Poloha: udržiavaný zelený ostrov veľkosti
7,5 ha • Severný Male Atol • 13 km od hlavného mesta Male • transfer rýchloloďou
trvá približne 25 minút
Ubytovanie: ponúkame vám ubytovanie
v 2 typoch izieb • vybavenie izieb: klimatizácia • stropný ventilátor • telefón • LED TV
• trezor • set na prípravu kávy a čaju • minibar (za poplatok) • žehlička a žehliaca doska• kúpeľňa s príslušenstvom (sprcha, WC,
sušič vlasov) • terasa s posedením a výhľadom na more • slnečníky (na požiadanie)
1. Beach Bungalow - vilky na pláži: 2-lôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek
2. Water Bungalow (za príplatok): 2-lôž-

kové vodné vilky s možnosťou 1 prístelky
(určené len pre dospelé osoby), k ich vybaveniu patrí i kávovar • župan • vírivka
Vybavenie hotelového komplexu:
vstupná hala s recepciou • 3 reštaurácie: „Koimala“, „Maakana“, „Rehendhi“ • 3
snack bary • plážový bar • obchodík so
suvenírmi • služby práčovne a čistiarne (za
poplatok) • bazén s terasou na slnenie (slnečníky, ležadlá, plážové osušky) • detský
bazén • telocvičňa • tenisové kurty • detské
ihrisko • stolný tenis • badminton • biliard •
plážový volejbal • šipky • wifi pripojenie •
konferenčná miestnosť • kúpeľné centrum
Mandara (k dispozícii za poplatok) • potá-
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pačské centrum Meridis Dive & Relax (za
poplatok) • lekár (za poplatok)
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: široká a priestranná piesočnatá pláž
s nádherným bielym pieskom • pri ostrove
sa nachádza útes vhodný na šnorchlovanie
a potápanie
Šport a zábava: šnorchlovanie a potápanie • za poplatok vodné športy: windsurfing • vodné skútre • kanoe • katamarán •
telocvičňa • plážový volejbal • bedminton
• tenis • stolný tenis • biliard • šipky • živá
hudba • rybárske a potápačské výlety (za
poplatok)

raňajky, obedy a večere formou bufetových
stolov v hotelovvých reštauríciách • občerstvenie a snacky v časoch vyhradených hotelom • nočné občerstvenie • vybrané nealkoholické nápoje • minerálna
voda • káva • čaj • džúsy • čapované pivo •
koktaily a moktaily • výber bežných značiek alkoholických nápojov a vína • all
inclusive platný v čase 07:30 – 24:00
(mimo tohto času za poplatok) • telocvičňa • bedminton • tenis • billiard • plážový
volejbal • wifi pripojenie • plážové osušky
• 1x výlet počas pobytu (Dolphin Wathing
alebo Sunset Fishing)

ultra all inclusive
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SPOJENÉ

SAE

ARABSKÉ EMIRÁTY

Ras Al Khaimah
Fujairah
Dubaj

Dubaj

„Zlatý“ emirát

SAE - SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
A je to tu! Opäť vám ponúkame dovolenku
v Spojených arabských emirátoch i v
zimných a jarných mesiacoch. A navyše
tentokrát aj priamymi letmi do Ras Al
Khaimah. Pre všetkých, ktorí holdujú
slniečku a opálenej koži, je to vskutku
to pravé. Zabudnite na preplnené pláže,
v arabských emirátoch o tom nemôže
byť ani reči. Je tu pokoj, nádherné pláže
a naviac s príjemnou obsluhou. Luxusné
hotely vám poskytnú pohodový oddych
a ich kvalitné služby predčia vaše
očakávania.
Ahlan wa sahlan! – vitajte!
Rozloha 83.600 km 		
Populácia 9 346 000
Hlavné mesto Abu Dhabi		 Mena dirhám
2

Priemerné teploty
II.
III.
Vzduch
26°
29°
More
23°
24°

Exotika s vôňou Orientu, miestne kultúrne tradície, ostrovy v tvare paliem,
mrakodrapy, luxusné hotely so službami na špičkovej úrovni, krištáľovo
modré more, pláže s bielym pieskom,
luxusné golfové ihriská, majestátne
hory, výlety do slnkom zaliatej púšte,
nezabudnuteľné potápanie, lyžovanie
na piesočných dunách, moderné architektonické stavby, luxusné obchody s odevmi, šperky, miestna exotická
kuchyňa a mnoho ďalšieho. To všetko
vám môžu Spojené arabské emiráty
dopriať a prežijete tak fantastickú dovolenku, na ktorú sa nezabúda. Hovorí sa
im aj emiráty dvoch žralokov a piatich
rybičiek. Spojené arabské emiráty sa
skladajú zo siedmich emirátov, pričom
najbohatšie sú Dubaj a Abu Dhabi, považované za žralokov.

Emiráty zažili v posledných rokoch veľký rozmach, ku ktorému prispeli nálezy
ropných ložísk v 60. rokoch minulého
storočia. Spojené arabské emiráty sa
v súčasnosti menia raketovým tempom.
Je to zmes všetkého - národností, názorov, náboženstiev, obchodov, výrobkov,
služieb, tovarov, oblečenia, životných
štýlov....
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IV.			
33°			
26°			

Hummus

Datle

Dubaj

Ras Al Khaimah

Fujairah

Najväčším turistickým lákadlom a nákupným rajom
je Dubaj, jeden z emirátov v SAE. Mesto Dubaj je
neobyčajným miestom na severe Arabského polostrova, ktoré rozdeľuje morský záliv The Greek
na dve hlavné časti: Bur Dubaj a Deira. Rozkladá
sa na pobreží Perzského zálivu a je to doslova
mesto protikladov. Stretáva sa tu starobylé mesto
s romantickými uličkami voňajúcimi korením
a blýskajúcim sa zlatom, s novým mestom s najmodernejšou architektúrou, mrakodrapmi a všadeprítomným luxusom. Dubaj je tiež emirátom
s rovnakým menom Spojených arabských emirátov, je krajinou, ktorá zbohatla vďaka ťažbe ropy,
obchodnému a turistickému ruchu. Luxus je všade
okolo vás a je nevídaný a nezabudnuteľný. Dubaj je
právom označovaný ako zlatý emirát alebo nákupný raj. Nízke dane a množstvo nákupných centier
zaručujú, že si každý vyberie pre seba to najzaujímavejšie. Desiatky výškových budov s originálnou
architektúrou nešetriacou na zlatých detailoch,
vytvárajú známu panorámu mesta, kde prvenstvo
jednoznačne patrí najvyššej budove sveta - 828
metrov vysokej Burj Khalifa. Kto sa chce na „mravenisko pod sebou“ pozrieť z vyhliadkovej plošiny
na vrchole, musí mať spravenú rezerváciu vopred.

Je najsevernejší emirát a často býva považovaný
tiež za najkrajší. Dramatická panoráma vyprahnutého pohoria Hajar prechádza do dún
červeného piesku a končí v tyrkysovo modrom
mori. Nájdete tu púšť, more, hory aj úrodné
údolia. Ras Al Khaimah susedí s Ománom, ktorý
zaberá severný polostrov Musandam – ideálne
miesto na pozorovanie delfínov a veľrýb.
Vďaka strategickej polohe pri Harmuzskom prieplave má omnoho bohatšiu históriu ako ostatné
emiráty. V stredoveku sa tu nachádzal dôležitý
obchodný prístav Julfar, kde sa narodil jeden
z najväčších arabských moreplavcov Ibn Mádžid.
Hlavné mesto Ras Al Khaimah sa rozprestiera
okolo morského zálivu. Najväčšia pamiatka mesta,
stará pevnosť, dnes slúži ako múzeum. Samotné
staré mesto nie je veľmi veľké, ale určite stojí
za pozornosť. Nájdete tu okrem iného tradičné
obchodíky a stánky s klasickým sortimentom,
ako sú koberce, látky, šperky, voňavky a ďaľšie suveníry. V porovnaní s ostatnými emirátmi tu nie je
toľko turistov a tiež ceny sú o niečo priaznivejšie.
Od februára 2018 sa Ras Al Khaimah môže
pýšiť najdlhšou zipline dráhou na svete., ktorú
si užijú najmä turisti vyhľadávajúci adrenalín.

Je jediný emirát zo SAE, ktorého pobrežie je iba v
Ománskom zálive na východe krajiny. Tým, že je
prevažne hornatý, má viac priemerných zrážok ako
ostatné emiráty. Fujairah však s možnosťami ako
stráviť nezabudnuteľnú dovolenku isto nezaostáva za ostatnými. A to napríklad vďaka mešite Al
Bidyah, ktorá je tou najstaršou v celých SAE. Taktiež
možno podniknúť výlety do malebných kaňonov,
zúčastniť sa kultúrnych podujatí či dni plné pohody stráviť pri mori v podobe potápania sa a
šnorchlovania . To všetko, ale i viac, Fujairah ponúka.

Abu Dhabi

Táto kozmopolitná metropola predstavuje
významné bankové a obchodné centrum krajiny s krásnymi zelenými parkami a pieskovými
plážami. Mesto si dodnes zachovalo tiež časť svojej
starobylej minulosti, ako sú paláce, mešity či zaujímavú najstaršiu časť Batin. Avšak mesto ponúka
aj modernú architektúru. Abu Dhabi je rušným
veľkomestom žijúcim svojim vlastným životom,
miestom, ktoré nikdy nespí, a tiež kozmopolitným
mestom s množstvom krásnych budov, luxusných hotelov a projektov, ktoré vám podobne
ako v susednom Dubaji doslova vyrazia dych.
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SAE

Ras Al Khaimah

Hilton Double Tree
Marjan Island

hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.hilton.com
Naša mienka: exkluzívny Double Tree rezort zo

známej prestížnej siete hotelov Hilton sa nachádza na ostrove Marjan Island v letovisku Ras Al
Khaimah. Všetkých očarí súkromná biela pláž
dlhá 650 m obmývaná azúrovými vodami Arabského mora. Príjemné chvíle oddychu si môžete
vychutnať v prekrásnom hotelovom areáli popretkávanom krásnymi bazénmi, barmi a reštauráciami. Už po chvíli vašej prítomnosti v Double
Tree si budete istí, že ste si vybrali správne.

Poloha: luxusný komplex známej hotelovej
siete Hilton sa nachádza v letovisku Ras Al
Khaimah • na nádhernej 650 m dlhej piesočnej pláži • neďaleko sa nachádza nákupné
centrum Al Hamra Mall a Al Hamra Village,
kam dôjdete cca za 5 minút • 15 minút jazdy
do centra strediska Ras Al Khaimah • cca 15
minút od hotela nákupné centrum Manar
Mall • v blízkosti golfové ihrisko a tiež najdlhšia zipline dráha na svete
Ubytovanie: elegantne zariadené 2–lôžkové luxusné izby s možnosťou 1- 2 prísteliek •
wifi pripojenie je vo všetkých izbách (za poplatok) • individuálne regulovateľná klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom • sušič
na vlasy, župan • LCD TV • možnosť prípravy
kávy a čaju na izbe • žehlička a žehliaca doska • trezor • minibar (za poplatok) • pohodlné sedenie na balkóne s nádherným výhľadom • možnosť izieb s výhľadom na more
(za príplatok)

Vybavenie hotelového komplexu: luxusný hotel so zaujímavou výzdobou v štýle
čokoládových koláčikov cookies • hotel je
výnimočný tým, že koláčiky cookies s jedinečnou receptúrou dostanete na privítanie na recepcii hotela • hotel pozostáva
z hlavnej budovy a priľahlých krásnych viliek • priestranná vstupná hala s recepciou
v hlavnej budove • hotel sa môže pochváliť jedným z najlepších spa centier v celých
emirátoch (7 liečebných a oddychových
miestností, sauna, parné sauny, whirpool, masáže) • 24-hodinové fitness centrum
s najmodernejším zariadením • 7 reštaurácií
a barov (hlavná reštaurácia Al Marjan, kde sa
podáva vynikajúca svetová kuchyňa a lokálne špeciality, Sho Fee lounge - bar s arabskými snackmi a shishou, Lobby Lounge kde sa servírujú snacky, káva, čaj a nápoje,
Brasserie - európska kuchyňa excelentnej
kvality, Vespa ristorante - štýlová talianska
reštaurácia s prvotriednymi receptami, The

SAE

Anchore Pub - skvelé miesto na relaxáciu,
kde si vychutnáte kvalitné vína a dobré
jedlo • Boardwalk - pool bar - ideálne miesto
pre občerstvenie s čerstvými džúsmi a nealkoholickými kokteilmi) • herňa • 5 bazénov, z toho 2 sú určené špeciálne pre deti
• obchod so suvenírmi • business centrum
• zmenáreň • klientské centrum • animačné
programy pre deti i dospelých • ležadlá a slnečníky na pláži i pri bazéne zdarma • wifi
v priestoroch lobby zdarma
Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: priamo pri hoteli nádherná 650 m
dlhá biela piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a plážové
osušky zdarma • vodné športy (za poplatok)
Šport a zábava: fitness centrum s najmodernejším zariadením (otvorené 24 hodín)
• plážový volejbal • badminton • boccia •
športové programy počas dňa • spa centrum (za poplatok) • nemotorizované vodné

športy na pláži (vodné lyžovanie, plachtenie, možnosť rybárčenia) • detské animačné
programy • detský kútik • ihrisko • hotelové
animácie pre dospelých • živá hudba • tenisový kurt • šípky • stolný tenis • biliard • možnosť potápania v blízkosti hotela • v blízkosti
golfové ihrisko
skoré aj neskoré raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane
nápojov • pestré občerstvenie počas dňa •
káva, čaj, čokoláda, voda, nealkoholické
nápoje, džúsy, pivo, alkoholické nápoje
miestnej výroby, víno, kokteily • detské
menu • pestré hotelové animačné programy pre deti i dospelých • detský miniklub
od 4 - 12 rokov • plážové osušky • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži

all inclusive
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SAE

Fujairah

Iberotel Miramar Al Aqah
Beach Resort
hotelový komplex

oficiálne hodnotenie: *****
webstránka: www.miramaralaqah.com
Naša mienka: priamo na krásnej piesočnatej plá-

ži, medzi panorámou majestátneho pohoria Al
Hajar a krištáľovými vodami Ománskeho zálivu sa
rozprestiera obľúbený rodinný rezort - Miramar
Al Aqah Beach postavený v orientálnom štýle.
Okrem luxusného ubytovania, vynikajúcej stravy,
kvalitných služieb a priam rozprávkového areálu
s čarovnou záhradou ponúka i nespočetné možnosti ako príjemne stráviť tú najúžasnejšiu dovolenku. Nechajte sa hýčkať v jeho náručí!

Poloha: tento príjemný hotelový rezort sa
nachádza na východnom pobreží emirátov
• je zasadený medzi impozantné vrchy Hajar
Mountains a Ománsky záliv • má skutočne
skvelú polohu, keďže sa rozprestiera priamo na krásnej súkromnej piesočnatej pláži
Al Aqah • leží asi 15 km od malebnej rybárskej dedinky Dibba • 45 km od letiska Fujairah • jedinečné mesto Dubaj, známe svojou
unikátnou architektúrou luxusných budov a
tiež mnohými miestami a atrakciami, ktoré
nemáte možnosť vidieť a zažiť nikde inde, je
vzdialené iba cca 90 min. autom
Ubytovanie: priestranné, elegantné a komfortne zariadené izby v marockom štýle •
možnosť jednej alebo dvoch prísteliek • SAT
TV • klimatizácia • minibar (za poplatok) • trezor (zdarma) • vlastné príslušenstvo (kúpeľňa
so sprchou, resp. vaňou, WC) • možnosť prípravy kávy a čaju na izbe • wifi • balkón alebo
terasa s posedením

Vybavenie hotelového komplexu: príjemne zariadená vstupná hala s recepciou • v hotelovom komplexe sa nachádzajú 4 reštaurácie: Al Majlis - hlavná reštaurácia ponúkajúca
špeciality domácej arabskej i medzinárodnej
kuchyne, plážová reštaurácia Bahari Grill, panázijská reštaurácia Sensasia a reštaurácia La
Cucina s talianskou kuchyňou • Al Moltaqa
- celodenný bar a kaviareň s priestrannou
terasou a výhľadom na bazén • nočný klub
Bliss Disco • krásna a veľká hotelová záhrada
s tropickou vegetáciou • zmenáreň • obchod
so suvenírmi • možnosť prenájmu auta • salón krásy pre ženy • fitness centrum • jacuzzi a wellness centrum so suchou a parnou
saunou • komplex bazénov • detský bazén
• detský kútik a miniklub • tenisové kurty
s nočným osvetlením • centrum potápania a
mnohé možnosti športového vyžitia v podobe vodných športov na pláži • pestrá ponuka
hotelových animačných programov pre deti
i dospelých počas dňa i večer

SAE

Stravovanie: formou all inclusive
Pláže: priamo pri hoteli sa nachádza súkromná, 200 metrov dlhá piesočnatá pláž Al
Aqah s pozvoľným vstupom do mora, vhodná i pre neplavcov a malé deti • ležadlá, slnečníky a plážové osušky (zdarma) • plážový
bar Bahari • pestrá ponuka vodných atrakcií
a športov (za poplatok)
Šport a zábava: exkluzívne wellness centrum s vnútorným bazénom a saunou •
jacuzzi • vonkajší bazén • detský bazén •
detský klub pre deti od 4-12 rokov • tenisové kurty • potápačské centrum • centrum vodných športov na pláži • biliard •
stolný tenis • lukostreľba • plážový volejbal
• v rámci balíka all inclusive je k dispozícii
spa centrum (okrem masáží) • plne zariadená posilňovňa • pestré animačné programy
pre deti i dospelých počas dňa i večerov vo
forme rôznych zábavných a športových aktivít • široká ponuka fakultatívnych výletov a

exkurzií, počas ktorých máte možnosť vidieť
i navštíviť tie najznámejšie a najzaujímavejšie
miesta v Spojených arabských emirátoch
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 nápoje:
víno a pivo • zmrzlina pre deti do 12 rokov
podávaná pri bazéne od 11:.00 hod. až
do západu slnka • medzinárodné hotelové animačné programy pre deti i dospelých • plážové osušky • ležadlá a slnečníky
pri bazéne i na pláži

all inclusive
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Strediská » Punta Cana - PLAYA BÁVARO
PONÚKAME VÁM » exkluzívne 9-dňové
letecké pobytové zájazdy do čarovnej Dominikánskej republiky.
LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy (BTS)
a z Košíc (KSC) na letisko Punta Cana (PUJ).
POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej
dopravy a transfery v cieľovej destinácii)
290 € na osobu » pre občanov SR za účelom
turistiky vstup bez víz s pasom platným min.
6 mesiacov po návrate do SR, pri príchode
je však nutné zakúpiť si na letisku turistickú
kartu v cene 10 USD/osoba.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie
PLUS (125 € na osobu a zájazd) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných a asistenčných služieb CK.

FLY BUSINESS CLASS » +900 € na osobu
FLY PREMIUM CLASS » +450 € na osobu

IZBA PREMIUM » +40 € na osobu

9 dní

IZBA FAMILY BEACH SIDE » +80 € na osobu

letecky na 7 nocí

IZBA THE LEVEL PREMIUM » +120 € na osobu
IZBA THE LEVEL GRAND SUITE » +200 €

na osobu

Na tieto zájazdy sa vzťahujú Všeobecné
informácie a Všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na web stránke CK.

Kód
zájazdu

Miesto
odletu

ODLET

PRÍLET

Počet
nocí

E1101
E1102
E1103

BA
KE
BA

12.2.
20.2.
28.2.

20.2.
28.2.
8.3.

7
7
7

MELIÁ Caribe Beach Resort
hotelový komplex SSSSSS

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

1690

dospelá osoba na prístelke

1590

dieťa do 12 rokov na prístelke

1390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.

MALDIVY

cenník 2021 | koala.sk

31

Strediská » Male; Atol Raa; Atol Baa; Atol Severný Male; Atol Severný Ari
PONÚKAME VÁM » exkluzívne 9-dňové
letecké pobytové zájazdy na Maldivy
LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy

(BTS) a z Košíc (KSC) na medzinárodné letisko Velana v Male (MLE). Let trvá približne 11
hodín.

POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky
(letiskové poplatky, bezpečnostná taxa a iné
poplatky súvisiace s vykonaním leteckej
dopravy a transfery v cieľovej destinácii)
290 € na osobu » pre občanov SR za účelom
turistiky je vstupné vízum udelené pri vstupe, s pasom platným min. 6 mesiacov po
návrate do SR » pri hoteli Brennia Kottefaru
Resort povinný príplatok za transfer hydroplánom z letiska Velana: 390 € na osobu od
6 rokov, 250 € na dieťa od 0 do 5,99 rokov.
» pri hoteli Dhigefaru Island Resort povinný
príplatok za transfer hydroplánom z letiska
Velana: 450€ na osobu od 12 rokov, 350 €
na dieťa od 0 do 11,99 rokov.

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie PLUS (125 € na osobu a zájazd platné
pre hotely Malahini Kuda Resort a Eriyadu
Island Resort, 215 € na osobu a zájazd
platné pre hotely Ellaidhoo by Cinnamon
Maldives a Cinnamon Dhonveli Maldives a
265 € na osobu a zájazd platné pre hotely
Brennia Kottefaru Resort a Dhigufaru Island
Resort) vrátane poistenia stornopoplatkov,
servisných a asistenčných služieb CK.

9 dní

letecky na 7 nocí
Kód
zájazdu

Miesto
odletu

ODLET

PRÍLET

Počet
nocí

E1201
E1202
E1203
E1204

BA
BA/KE
BA
BA

12.2.
19.2.
26.2.
31.3.

20.2.
27.2.
6.3.
8.4.

7
7
7
7

Na tieto zájazdy sa vzťahujú Všeobecné
informácie a Všeobecné zmluvné podmienky zverejnené na web stránke CK.

Malahini Kuda Bandos | hotelový komplex SSSSS

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

1790

2190

dospelá osoba na 1. prístelke

1690

2090

1. dieťa do 12 rokov na prístelke

1190

1290

2. dieťa do 12 rokov na prístelke

1190

1290

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Garden, letecká doprava, all inclusive, vstupné víza, transfer rýchloloďou,
služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v izbe typu Superior 70 € / izba / noc » za ubytovanie v izbe typu Deluxe 90 € / izba / noc » za ubytovanie
vo vile Beach 150 € / izba / noc

Eriyadu Island Resort| hotelový komplex SSSSSS

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

2290

2390

dospelá osoba na 1. prístelke

2190

2290

1. dieťa do 12 rokov na prístelke

1290

1290

2. dieťa do 12 rokov na prístelke

1290

1290

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Standard, letecká doprava, all inclusive, vstupné víza, transfer rýchloloďou,
služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v izbe typu Superior 80 € / izba / noc » za ubytovanie v izbe typu Deluxe 170 € / izba / noc

Brennia Kottefaru Resort | hotelový komplex SSSSSS

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

2590

2990

dospelá osoba na 1. prístelke

2540

2940

1. a 2. dieťa do 6 rokov na prístelke

1190

1490

1. a 2. dieťa od 6 do 14 rokov na prístelke

1790

2090

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie vo vilke typu Beach, letecká doprava, all inclusive, vstupné víza, výlet Sunset Cruise, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie vo vilke typu Water Villa 70 € / izba / noc » za ubytovanie vo vilke typu Water vila with pool 90 € / izba / noc

MALDIVY
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Ellaidhoo Maldives by Cinnamon
Hotelový komplex SSSSS

VÝLET
ZDARMA

32

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

x

2590

dospelá osoba na prístelke

x

2190

dieťa od 6 do 11,99 rokov na prístelke

x

1790

dieťa do 5,99 rokov na prístelke

x

1190

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Superior Ocean View, letecká doprava, all inclusive, 1 x za pobyt výlet Dolphin Watching
alebo Sunset Fishing, vstupné víza, transfér rýchloloďou, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v bungalove typu Beach 90 € / izba / noc » za ubytovanie v bungalove typu Water 190 € / izba / noc

Dhigufaru Island Resort | hotelový komplex SSSSSS

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

2750

2950

dospelá osoba na prístelke

2650

2850

dieťa do 12 rokov na prístelke

1190

1290

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v plážovej vilke Boaku, letecká doprava, all inclusive, 1 x za pobyt výlety Snorkeling na útese a
Sunshet fishing, vstupné víza, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie vo vodnej vile Findhalfulu 120 € / izba / noc

Cinnamon Dhonveli Maldives
Hotelový komplex SSSSS

VÝLET
ZDARMA

Ceny 9-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

x

2790

dospelá osoba na prístelke

x

2390

dieťa od 6 do 11,99 rokov na prístelke

x

1890

dieťa do 5,99 rokov na prístelke

x

1290

V cene je zahrnuté » 7 ubytovanie v izbe typu Beach Bungalow, letecká doprava, all inclusive, 1 x za pobyt výlet Dolphin Watching
alebo Sunset Fishing, vstupné víza, transfér rýchloloďou, služby delegáta, DPH.
Príplatky » za ubytovanie v bungalove typu Water 150 € / izba / noc

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

cenník 2021 | koala.sk

33

Strediská » Ras Al Khaimah a Fujairah
PONÚKAME VÁM » 8-dňové letecké
pobytové zájazdy do Spojených arabských
emirátov i v zimných a jarných mesiacoch.
LIETAME » priamymi letmi z Bratislavy
(BTS) a z Košíc (KSC) na letiská do Ras Al
Khaimah (RKT) a Dubaja (DXB).
POVINNÉ PRÍPLATKY » servisné poplatky (letiskové poplatky, bezpečnostná
taxa a iné poplatky súvisiace s vykonaním
leteckej dopravy a transfery v cieľovej
destinácii) 290 € na osobu » pobytová a
turistická taxa vo výške 3 € na osobu a noc
pobytu

PRÍPLATOK » komplexné cestovné poistenie PLUS (105 € na osobu a zájazd) vrátane poistenia stornopoplatkov, servisných
a asistenčných služieb CK.
Na tieto zájazdy sa vzťahujú Všeobecné informácie a Všeobecné zmluvné
podmienky zverejnené na web stránke
CK.

8 dní

letecky na 7 nocí
Kód
zájazdu

Miesto
odletu

ODLET

PRÍLET

Počet
nocí

E1301
E1302
E1303
E1304
E1305
E1306

BA
BA/KE
BA
BA
BA
BA

13.2.
20.2.
27.2.
31.3.
2.4.
3.4.

20.2.
27.2.
6.3.
7.4.
9.4.
10.4.

7
7
7
7
7
7

Hilton Double Tree Marjan Island
hotelový komplex SSSSSS

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

1090

1350

dospelá osoba na prístelke

990

1290

1. dieťa do 14 rokov na prístelke

390

390

2. dieťa do 14 rokov na prístelke

390

390

3. dieťa od 2 do 12 rokov na prístelke

690

690

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za jednolôžkovú izbu +110 € na noc pobytu » za izbu s výhľadom na more +10 € na izbu a noc pobytu.

Iberotel Miramar Aqah Beach Resort
hotelový komplex SSSSSS

Ceny 8-dňových leteckých zájazdov

osoba na základnom lôžku

1190

1350

dospelá osoba na prístelke

1090

1290

1. dieťa do 14 rokov na prístelke

390

390

2. dieťa do 14 rokov na prístelke

390

390

V cene je zahrnuté » 7x ubytovanie, all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok » za jednolôžkovú izbu +100 € na noc pobytu.

