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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46 
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16 
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

Dunajská 18
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1 
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945 
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19 
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55 
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2 
934 82 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1 
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34 
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52 
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4 
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116 
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23 
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7 
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261 
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
Vajanského ul. 1
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6 
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Nám. Slobody 2 
093 01 Vranov nad Topľou 
057/442 10 60
vranov@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11 
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9 
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25 
054/472 6273
spirit@spirit-travel.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/2064 8220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24, OC Aupark 
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526   
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905 368 372
alvia@alvia.sk 

CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

LEVICE
DEKAMPO
Sv. Michala 2
036/622 2219
dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
047/433 1395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

LF TRAVEL
Holubyho 27,OC Plus
0915 841 996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
046/542 2577
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/654 6454
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/762 1629
carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
056/672 6619
kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/744 6082
predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 1352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk
   
   

ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 2581
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 3
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

Nájdete nás 
na facebooku
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  Ponúkame vám exotické poznávacie zájazdy do celého sveta

   S nami zažijete komfort na cestách v 3*/4* hoteloch so sprievodcom CK SATUR, s pobytom pri mori, v malých skupinkách do 16 osôb

   Dáme vám maximum za minimálny čas a výhody pre singles

  Skvelý tím sprievodcov

  U nás nájdete širokú ponuku plavieb po celom svete od viac ako 20 lodných spoločností

  Výhradne zastupujeme spoločnosť COSTA CROCIERE na Slovensku – COSTA.SATUR.SK

  Plavby luxusnými loďami vám ponúkneme za bezkonkurenčné uvádzacie ceny 

   Pre rodiny s deťmi vám poskytneme na vybrané plavby až 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

   Viac ako bohaté možnosti aktivít a zábavy na lodi 

  Zabezpečíme vám kompletný balík služieb pred a po plavbe

EXOTICKÉ POZNÁVANIE

PLAVBY LUXUSNÝMI LOĎAMI

   Nevšedný zážitkok aj pre vaše deti

   Pozorujte levy a slony na safari

   Šnorchlujte v bohatom podmorskom svete

   Zažite dobrodružstvo v hotelových aquaparkoch

   Pozrite si ako sa pestuje kakao, vanilka a čaj, ochutnajte tropické ovocie priamo zo stromu

EXOTIKA AKO RODINNÁ DOVOLENKA 
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    Firemné, motivačné 

a služobné cesty podľa 

vašich požiadaviek

    Školenia a teambuilding

     Cesty pre obchodných 

partnerov s VIP servisom

    Semináre, veľtrhy, 

konferencie, výstavy

    Zľavy pre veľkoodberateľov 

    Exotické zájazdy na želanie 

– kombinácie pobytu 

a komfortného poznávania

    Svadby a svadobné cesty

    Golfové balíčky

    Ajurvédické 

a meditačné programy

    Výletné plavby 

po celom svete

V I P S E R V I S @ B A . S AT U R . S K

FIREMNÝ A VIP SERVIS
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FIRST MOMENT A VERNOSTNÉ ZĽAVY

Vyššie uvedené zľavy je možné uplatniť iba na zájazdy z tohto katalógu, na minimálne 6 nocí. Pozor zľavy sa nevzťahujú na Plavby loďou bez slovenského sprievodcu, na hotelové kapacity č.: 077, 078, 
129, 130 a na poznávacie zájazdy s odchodom pred 15.12.2014. Zľavy nie sú kumulovateľné (ak nie je uvedené inak) a vzťahujú sa len na základnú cenu dospelej osoby na základnom lôžku a dospelej osoby 
na prístelke. Nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky, na detské paušály a paušály pre dospelých a taktiež na špeciálne ponuky. Všetky zľavy možno uplatniť v súlade s platnými zmluvnými podmienkami 
účasti na zájazdoch a pobytoch, a to hneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, žiadnu z uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. TOP a VIP klienti sú držitelia klubových kariet SATUR Klubu. 
Ceny zájazdov v katalógu sú uvádzané v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. Až 2 deti do XX rokov zdarma alebo dieťa do XX rokov zdarma – len za cenu detskej letenky (paušálu), ubytovanie (ak nie je 
uvedené inak) a strava zdarma, resp. za zvýhodnenú cenu. Deti bez prístelky spia na lôžku rodiča. Na všetky poznávacie zájazdy ako i pri kombinácii poznávacích zájazdov s pobytovými platí výhrada 
minimálneho počtu účastníkov. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s., prípadne Zmluvnými podmienkami 
daného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho zájazdu, resp. plavby, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.

* EXTRA BONUS – Parkovacia karta na letisko Schwechat (parkovacie miesto v sektore C) vám bude poskytnutá na pobytový zájazd zakúpený do 30.09.2014 a označený ikonou EXTRA BONUS v poboč-
kách CK SATUR. Parkovacia karta vám bude odovzdaná spolu s dokladmi na pobytový zájazd, najneskôr však 7 dní pred odletom na pobytový zájazd. V prípade zrušenia pobytového zájazdu zo strany 
klienta, nárok na parkovaciu kartu klientovi nevzniká. Na 1 obchodný prípad max. 1 parkovacia karta. Bonus nie je kumulovateľný s inými zľavami, s výnimkou zľavy FIRST MOMENT.

Zľavy pre všetkých klientov 15 % 10 %
Zľavy pre TOP klientov 18 % 13 %
Zľavy pre VIP klientov 20 % 15 %

Zľavy pre všetkých klientov 10 % 7 %
Zľavy pre TOP klientov 13 % 10 %
Zľavy pre VIP klientov 15 % 12 %

PRIAME LETY Z VIEDNE PONÚKAME AŽ 12 PRIAMYCH LETOV Z VIEDNE RENOMOVANÝMI LETECKÝMI SPOLOČNOSŤAMI  
  Kuba – Varadero

   Dominikánska Republika – 

Punta Cana

  Keňa - Mombasa 

  Spojené arabské emiráty – Dubaj

  Spojené arabské emiráty – Abu Dhabí

  Maldivy – Male 

  Tenerife – juh 

  Gran Canaria – Las Palmas 

  Fuerteventura – Puerto del Rosario

  Madeira – Funchal

  Maroko - Marakéš, Agadir

SLOVENSKÝ DELEGÁT A SATUR SPRIEVODCA
V týchto destináciách sa Vám počas vašej dovolenky budú venovať naši delegáti v slovenskom prípadne v českom jazyku: Mexiko, Dominikánska Republika, 

Kuba, Bali, Srí Lanka, Maldivy, Maurícius, Spojené arabské emiráty, Omán, Madeira, Kanárske ostrovy, Egypt, Maroko. 

Na poznávacých zájazdoch zase skúsený tím sprievodcov.

SILVESTER 
V EXOTIKE

FIRST 
MOMENT

ZĽAVY AŽ DO ZĽAVY AŽ DO

20
TOP FIRST MOMENT DO 30.09. NA VŠETKY POBYTOVÉ  

A POZNÁVACIE ZÁJAZDY

% %
DO 

30.09.2014

POBYTOVÉ

ZÁJAZDY

DO 

31.10.2014

POZNÁVACIE

ZÁJAZDY

+ EXTRA BONUS 
  ZDARMA PARKOVACIA KARTA NA LETISKU SCHWECHAT PRI POBYTOVÝCH ZÁJAZDOCH ZAKÚPENÝCH DO 30.09.2014 *

  V CENE AUTOBUSOVÝ TRANSFER NA LETISKÁ SCHWECHAT A BUDAPEŠŤ PRI VŠETKÝCH POZNÁVACÍCH ZÁJAZDOCH

  Omán – Salalah

    Maroko – Marakéš a Agadir 

  Thajsko – Krabi, Phi Phi

  Bali – Ubud

  Karibské ostrovy Turks & Caicos  

  Mexiko na Silvestra 

    Maroko – Lisabon, aj na Silvestra

     Zážitkový Dubaj – poznávanie

    Severné Thajsko na Silvestra

    Srí Lanka – India

  Srí Lanka – Maldivy na Silvestra

    Z Argentíny do Chile

    Los Angeles a Mexiko

    Tahiti a Polynézia – Bora Bora 

   Krásy Indického oceánu

PLAVBY SO SLOVENSKÝM 
SPRIEVODCOM

   Skvosty Emirátov

    Karibský koktejl

   Kanárske ostrovy a Madeira

NOVINKY
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KARIBIK 
ORIENTU
POZNÁVANIE
DELEGÁT

Omán

Jemen

Katar

Saudská
Arábia

Spojené arabské
emiráty

Muscat

Jebel Sifah

Al Musanah

Sur

Wahiba Sands

Salalah

Nizwa

Jebel Shams

Mirbat
Indický oceán

OMÁN

NENECHAJTE SI UJSŤ NA POBYTE V MUSCATE

MUSCAT CITY TOUR
Poldenný výlet po najzaujímavejších pamiatkach 
a zaujímavostiach hlavného mesta, navštívime Veľkú 
mešitu – architektonický skvost Orientu, múzeum 
Beit Al Zubair, rybí trh, tradičný trh Muttrah souk, 
prezrieme si zvonku sultánov palác Al Alam, pevnosti 
Mirani a Jalali.

NOČNÝ MUSCAT
Prehliadka mesta a jeho skrytých nočných tajomstiev 
spojená s večerou v miestnej reštaurácii. Zažijeme 
Orient v noci, atmosféra mesta sa po zotmení mení.

NAJKRAJŠIE OMÁNSKE PEVNOSTI
Celodenný výlet, počas ktorého sa pozrieme do 
nádherných pevností v mestách Nizwa, Jabrin a Bahla. 
Zároveň si prejdeme tieto čarovné mestečká.

WAHIBA SANDS A WADI BANI KHALID
Celodenný výlet do nádhernej púšte Wahiba Sand 
s gigantickými oranžovými dunami a následne 
sa presunieme do najznámejšej a najkrajšej oázy 
v Ománe Wadi Bani Khalid s priezračnými jazerami 
a tropickým porastom.

SUNSET DHOW CRUISE
Večerná plavba pozdĺž pobrežia s pozorovaním 
nádherného západu slnka.

Rozoklané pohoria, hlboké kaňony, idylické oázy, 
piesočnaté pláže, strmé útesy – taký je Omán. Krajina 
plná farieb, vôní, kontrastov, tradícií, bohatej histórie. 
Zelené oázy obklopené pieskom, fantastické kulisy 
skalnatého pobrežia s farbami hrajúcimi do ružova. 
Omán leží na východnom cípe Arabského polostrova 
pri brehoch Arabského mora a Ománskeho zálivu. 
Dnešný Omán patrí k moderným krajinám Arabského 
polostrova. Nájdete tu nefalšovaný vidiecky život 
uprostred grandióznej prírody, ale aj luxusné hotelové 
zariadenia a moderné mestá. Omán ponúka mnoho 
pre milovníkov histórie – múzeá, veľkolepé pevnosti, 
mešity, starú islamskú architektúru, orientálne 
paláce. Pre milovníkov športu je tu šnorchlovanie, 
jachting, surfovanie a bohatý podmorský svet. 
K  najpríťažlivejším potápačským oblastiam patrí 
polostrov Musandam s koralovými útesmi a vrakmi 
lodí. Sú tu mnohé prírodné rezervácie, kde žijú 
rozmanité druhy chránených živočíchov a rastlín. 
Vďaka teplým pobrežným vodám žijú v mori viaceré 
druhy veľrýb , delfínov a korytnačiek. 

SALALAH
Salalah je hlavným mestom a sídlom guvernéra 
Ománskej provincie Dhofar na juhu.  Je považovaný za 
druhé najdôležitejšie mesto Ománu a je vyhľadávaným 
turistickým miestom. Nachádzajú sa tu horské 
masívy a nádherné prírodné piesočnaté pláže 
s kryštálovo čistým morom. Je miestom s množstvom 
zelene, prírodných krás i historických pamiatok 
a archeologických nálezísk. Za zmienku stojí napr. 
Ayubova hrobka, vykopávky strateného mesta Ubar, 
mesto Taqa s hradom, priamo v meste je múzeum 
s nádhernými expozíciami vypovedajúcimi o histórii 
a minulosti, zbierka zbraní, šperkov a tradičných 
odevov a nájdeme tu i modely plachetníc. Nikto nesmie 
vynechať návštevu miestneho tradičného trhu Al Husn, 
kde sa dajú kúpiť suveníry, parfémy, keramika a kadidlá 

a samozrejme, tradičná ománska dýka khandžár. 
Miesto ešte nie je poškvrnené čulým turistickým 
ruchom, preto sa vám môže ľahko stať, že budete 
plávať v mori s delfínmi a dokonca uvidíte i veľryby.

MUSCAT
Hlavné mesto sultanátu je dnes historickým, 
kultúrnym a hospodárskym centrom, spájajúcim 
minulosť s prítomnosťou. Starodávne prístavné mesto, 
kde sa nad zálivom vypína pevnosť Mirani a Jalali, 
nájdete tu staré mešity, orientálne paláce, minarety, 
staré mestské brány. Za posledné desaťročia tu vyrástli 
nové ulice lemované palmami, upravenými trávnikmi 
a kvetmi, obchodné štvrte, prístav. Milovníci Orientu si 
prídu na svoje pri prechádzkach po nábreží Corniche 
alebo na nákupoch na souku v Mutrahu. V maličkých 
obchodíkoch vás určite zlákajú indické hodváby, korenie, 
tabak, striebro, zlato, hračky, starožitnosti a rôzne 
suveníry. 

NENECHAJTE SI UJSŤ NA POBYTE V SALALAH

SALALAH CITY TOUR
Poldenný výlet zameraný na spoznávanie mesta 
a jeho najväčších pamiatok – múzeum, hrobky nad 
mestom a tradičný trh.

ZÁPADNÝ SALALAH / VÝCHODNÝ SALALAH
Poldenné výlety do okolia hlavného mesta 
na západnú a východnú stranu. Navštívime 
Jóbovu hrobku, nádherné hory v okolí, plantáže 
s kadidlovníkmi, creek Khor Rori, Sumhuram, Mirbat, 
hrobka Mohameda Aliho. Možnosť absolvovať oba 
výlety v jednom, ako celodenný výlet.

STRATENÉ MESTO
Celodenný výlet do oblasti Rub al Khali, kde navštívime 
stratené mesto Ubar, tzv. pieskovú Atlantídu. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 22 23 25 28 37 38 36 33 34 32 28 24
VODA 21 22 24 27 30 30 30 28 27 26 26 22

SALALAH BEACH

SEVERNÝ A JUŽNÝ OMÁN
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OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

POTÁPANIE

POLOHA
priamo na 4 km dlhej 
súkromnej pláži 
• 12 km od centra strediska 
Salalah • 3 km od prístavu • 
12 km od letiska v Salalah

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
prvotriedny hotel • 
postavený v arabskom 
štýle • situovaný uprostred 
nádhernej tropickej záhrady 
• s nádherným výhľadom 
na more • niekoľko 
reštaurácií s vynikajúcou 
kuchyňou (Palm Grove 
reštaurácia – morské 
špeciality, Al Maha 
s medzinárodnou a arabskou 
kuchyňou, Steakhouse) • 
4 bary • Palm Grove 
Lounge, kde servírujú 
lahodné koktaily • Mayfair 
Café s domácimi zákuskami 
a sladkosťami • nočný 
klub Whispers • bazén • 
detský bazén • obchody 
• klenotníctvo • sauna • 
masáže • pripojenie 
na internet vo verejných 
priestoroch zdarma

PRE DETI
detský bazén • 
detské menu • detské 
postieľky • patrovanie detí 
za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
2 tenisové kurty • 
za poplatok: motorizované 
vodné športy na pláži • 
potápanie • šnorchlovanie 

UBYTOVANIE
komfortne  a zároveň útulne 
zariadené izby s výhľadom 
na hory • kúpeľňa • sušič 
vlasov • LCD TV • rádio 
• telefón • minibar • trezor 
• pripojenie na internet 
(za poplatok) • ďalšie 
kategórie izieb: izby 
s výhľadom na more 
• izby s balkónom 
a výhľadom na more 

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať all inclusive: 
raňajky, obedy, večere 
formou bufetových stolov • 
zľava na večeru 
v à la carte reštauráciách • 
vybrané alkoholické 
 a nealkoholické nápoje 
(voda, káva, čaj, džúsy, 
soft drinks, pivo, víno, rum, 
džin, vodka, whisky, brandy, 
miešané nápoje a koktaily)

HILTON SALALAH RESORT 
001 SALALAH

NOVINKA

CENA OD

948
EUR
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MARRIOTT RESORT SALALAH 
003 SALALAH - MIRBAT

SALALAH ROTANA RESORT 
002 SALALAH

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • tenisové kurty 
• za poplatok: motorizované 
vodné športy na pláži • potápanie 
s inštruktormi • šnorchlovanie 

UBYTOVANIE
400 elegantne zariadených izieb 
situovaných pozdĺž kanálov a lagún 
• kúpeľňa • sušič vlasov • kúpacie 
plášte • LCD TV • minibar • trezor • 
varná kanvica • terasa alebo balkón 
• internet za poplatok • pre rodiny 
2-bedroom suity (2 spálne)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • v cene 
nealkoholické nápoje podávané 
počas hlavných jedál • možnosť 
doobjednať plnú penziu

OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 6 ROKOV

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

POTÁPANIE

POLOHA
priamo na bielej piesočnatej pláži • 
na pobreží Indického oceánu • 
20 km od letiska v Salalah a od centra 
mesta Salalah • nákupné možnosti 
• tradičný trh Al Salam Golden souk

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
nový luxusný hotel postavený v štýle 
ománskej architektúry • komplex 
popretkávaný spleťou umelo 
vybudovaných kanálov a lagún • veľmi 
pekná záhrada a slnečná terasa • 
bazénový komplex • fi tnes a kardio 
centrum s profesionálnymi trénermi • 
sauna • parné miestnosti • luxusné Zen 
Spa s množstvom masáží a procedúr 
• 4 miestnosti pre dámy a 4 pre 
pánov • hlavná reštaurácia Safron 
s medzinárodnou kuchyňou • plážový 
bar a reštaurácia • reštaurácia Silk 
Road s kuchyňou z ďalekého východu 
a arabskou kuchyňou • lobby lounge 
• salón krásy • business centrum • 
konferenčné miestnosti • zmenáreň 
• 2 tenisové kurty • obchod 
so suvenírmi • internet vo verejných 
priestoroch (zdarma) • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne i na pláži 
zdarma, osušky na kauciu

PRE DETI
detský klub Flipper ś 
• ihrisko • bazén • maľovanie na tvár • 
herňa • menu • postieľky • 
opatrovanie detí za poplatok • 
2 herne pre väčšie deti a 2 herne 
pre menšie deti • Play Station

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby Deluxe 
s výhľadom na hory, bazén alebo 
na more • zariadené v arabskom štýle 
• kúpeľňa • sušič vlasov •  LCD TV 
• rádio • telefón • minibar • trezor 
• pripojenie na internet za poplatok 
• balkón • ďalšie kategórie izieb: 
Superior s výhľadom na more 
• Executive suity s obývacou 
miestnosťou a jedálenským kútom

STRAVOVANIE
raňajky  formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV

PRIAMO NA PLÁŽI

POTÁPANIE

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
• v malebnej zátoke s výbornými 
možnostami šnorchlovania a potápania 
• pokojnom prostredí regiónu Dhofar • 
3 km od malého mestečka Mirbat • 
80 km od letiska v Salalah

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotel s prvotriednymi 
službami a vysokým komfortom 
• postavený v arabskom štýle 
• 6 reštaurácií s medzinárodnou 
kuchyňou - Sumhuram • 
Al Dana • Dhofar Piano Lounge • 
Mirbat Arabic Café • The Cove • 
bar pri bazéne • najväčší bazén 
v sultanáte Omán (2000 m2) • 
fi tnes centrum • tenisové kurty • 
volejbalové ihrisko • Chavana Spa 
s množstvom procedúr • 
masáže • relaxačné miestnosti • 
business centrum • pripojenie 
na internet vo verejných 
priestoroch zdarma

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • detská herňa 
• herňa pre juniorov s playstation 
• detské menu • detské postieľky 
• opatrovanie detí za poplatok 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
tenisové kurty • za poplatok: 
motorizované vodné športy na pláži 
• potápanie • šnorchlovanie • služby 
a procedúry v Spa • kajaky

NOVINKA

CENA OD

1 248
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 298
EUR
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OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA
Al Waha, Al Bandar

A / AA / AAA / AAC

Al Husn

A / AA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

POTÁPANIE

004 MUSCAT

SHANGRI LA´S BAR AL JISSAH – AL WAHA  
AL BANDAR , AL HUSN +

POLOHA
exkluzívny hotelový komplex 
• v zálive obklopenom 
fantastickou kulisou skalnatého 
pobrežia • na 500 m 
dlhej súkromnej pláži • na 
pozemku s rozlohou 124 ha 
•  s úžasným pohľadom na 
Ománsky záliv • 15 min od 
historickej časti Muscatu • 
45 min od letiska 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
jedinečný exotický komplex 
3 rezortov (Al Waha, Al Bandar, 
Al Husn*) • najväčší v sultanáte 
Omán • postavený podľa 
predlohy tradičnej ománskej 
dediny • celým komplexom 
preteká 250 m dlhý, umelo 
vytvorený kanál Lazy river • 
rozľahlý vodný svet s bazénmi 
• slnečné terasy • pool bary • 
detské bazény • exkluzívne Chi-
Spa s 18 miestnosťami • sauny • 
whirpool • jacuzzi 
Al Waha – najväčší z hotelov 
• vhodný pre rodiny s deťmi • 
postavený v arabskom štýle • 
reštaurácie Samba, Bait Al Bahr 
• Surf café • kaderníctvo • salón 
krásy • obchody 
Al Bandar – elegantný 
hotel v centre celého 
komplexu s malým námestím 
pripomínajúcim tradičný 
arabský trh • niekoľko reštaurácii 
(Al Tanoor, Capri Court, Tapas) • 

piano lounge na terase • 4 bary 
• Mokha café • nočný klub • 
tradičný arabský trh 
Al Husn – najluxusnejší 
a najelegantnejší spomedzi 
rezortov • vhodný len pre 
dospelých • kombinácia 
prvkov arabskej architektúry 
a moderných prvkov • 
súkromný bazén s nádherným 
výhľadom na ománsky záliv (len 
pre klientov hotela Al Husn) • 
niekoľko reštaurácií • plážový 
bar Maharra • lobby lounge • 
knižnica • pripojenie na internet 
vo verejných priestoroch 
zdarma • benefi ty pre klientov: 
welcome drink • popoludňajší 
čaj • nápoje pred večerou 
a kanapky • súkromná lounge • 
denne shuttle servis do starého 
mesta a na Muttrah Souq

Al Husn* - patrí pod Exclusive 
rezort

PRE DETI
detský klub Cool Zone 
(4 - 7 rokov) • ihrisko • 
herňa Adventure Zone • 
biliard • videohry • 
minigolf • detské menu • 
detské stoličky • detské 
postieľky • kompletné 
vybavenie pre dojčatá • 
opatrovanie detí 
za poplatok • 
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal 
• plážový futbal • 4 tenisové 
kurty • fi tnes centrum • joga 
• aerobik • za poplatok: 
motorizované vodné športy 
• potápanie • wellness 
• služby v Spa centre 
• pozorovanie delfínov 
• potápanie • šnorchlovanie

UBYTOVANIE
Al Waha -  elegantne 
zariadené izby • výhľad na 
bazén alebo more • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • sušič vlasov • 
telefón • LCD TV 
• trezor • varná kanvica 
• minibar • balkón 
• pripojenie na internet 
zdarma • rodinné izby formou 
2 vzájomne prepojených 
izieb s rovnakým vybavením 
ako klasické izby, navyše 
Playstation • ďalšie kategórie 
izieb: Superior s výhľadom na 
more • Executive 

Al Bandar - elegantne 
zariadené izby • v arabskom 
dekóre s modernými prvkami 
• kúpeľňa • sušič vlasov • 
kúpacie plášte • LCD TV 
• telefón • trezor • varná 
kanvica • minibar • pripojenie 
na internet zdarma • balkón 
s výhľadom na bazén alebo 
do záhrady • ďalšie kategórie 
izieb: Deluxe terrace izby • 
Deluxe izby s výhľadom na 
more • izby Premier • suity
Al Husn – elegantne 
a luxusne zariadené izby 
deluxe • v arabskom dekóre 
s modernými prvkami • 
kúpeľňa • sušič vlasov • 
LCD TV • DVD prehrávač • 
MP3 prehrávač • rádio • CD 
prehrávač • telefón • pripojenie 
na internet (zdarma) • minibar 
• varná kanvica • trezor • 
balkón s výhľadom na bazén 
alebo more • ďalšie kategórie
 izieb: suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu 
• možnosť doobjednať 
plnú penziu

 

CENA OD

998
EUR
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POLOHA
priamo na 400 m dlhej súkromnej 
pláži • v novom stredisku Jebel Sifah 
• lemovaný masívnym pohorím 
• 45 min jazdy od historického 
centra Muscatu • 65 km 
od medzinárodného letiska

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný hotel postavený podľa 
návrhu talianskeho dizajnéra Alfreda 
Freda • povestný orientálnou 
útulnosťou, pohostinnosťou 
a pokojnou atmosférou vzdialenou 
od každodenného hektického života 
• hlavná rešaturácia Al Sabla • plážová 
reštaurácia As Sammak • 2 bary • veľký 
bazén • jacuzzi • obchodíky • business 
centrum • rôzne druhy masáží 
za poplatok • pripojenie na internet 
vo verejných priestoroch zdarma

PRE DETI
detský bazén • detské menu 
• detské postieľky • opatrovanie detí 
za poplatok 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • stolný tenis 
• biliard • za poplatok: motorizované 
vodné športy na pláži • potápanie 
• šnorchlovanie 

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby Sifawy 
s výhľadom na bazén • kúpeľňa 
• sušič vlasov • kúpacie plášte • LCD 
TV • minibar • trezor • varná kanvica 

• balkón • pripojenie na internet 
za poplatok • pre rodiny: Marina suity 
• priestrannejšie • samostatná spálňa 
• výhľad na bazén alebo 
na prístav

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu • možnosť doobjednať 
plnú penziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE  

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

POTÁPANIE

SIFAWY BOUTIQUE HOTEL +
006 MUSCAT - JEBEL SIFAH

POLOHA
priamo na nádhernej súkromnej 
pláži, oddelenej od hotela promenádou 
• niekoľko minút od nákupného 
centra • 10 km od historického 
centra Muscatu • 21 km od 
medzinárodného letiska 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný hotel • uprostred peknej 
tropickej záhrady • 8 reštaurácií 
s medzinárodnou kuchyňou 
(francúzska, polynézska, mexická, 
stredomorská, arabská) • kaviareň 
• pub • niekoľko barov • 2 bazény 
• wellness centrum • nákupná arkáda 
• salón krásy

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • detské menu 
• detské postieľky • kurzy plávania 
• opatrovanie detí za poplatok 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 6 tenisových 
kurtov • 2 squashové kurty • plážový 
volejbal • basketbal • stolný tenis 
• za poplatok: aerobik • motorizované 
vodné športy na pláži • požičovňa 
bicyklov • potápanie

UBYTOVANIE
elegantne zariadené štandardné 
izby s výhľadom na hory • kúpeľňa 
• sušič vlasov • kúpacie plášte 
• LCD TV • minibar • trezor 
• varná kanvica • balkón • pripojenie 
na internet za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

DIEŤA DO 17 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

WELLNESS

POTÁPANIE

INTERCONTINENTAL 
MUSCAT 

005 MUSCAT

CENA OD

998
EUR

CENA OD

1 098
EUR
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OMÁN | MUSCAT

OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENA

A / AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

POLOHA
priamo na dlhej súkromnej 
pláži • v diplomatickej 
štvrti • v blízkosti plážovej 
promenády • niekoľko 
minút od nákupného centra, 
kaviarní a obchodov • 
12 km od historického 
centra Muscatu • 
18 km od medzinárodného 
letiska

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
luxusný hotel • postavený 
v arabsko-jemenskom štýle 
s impozantnou vstupnou 
halou • interiéru i exteriéru 
dominujú typické arabské 
prvky a bohatá výzdoba 
• 3 reštaurácie s vynikajúcou 
kuchyňou (talianska, ázijská, 
medzinárodná) • hlavná 
reštaurácia Mokha Café 
• barbecue reštaurácia Grill 
bar s výhľadom na Ománsky 
záliv • kaviareň • niekoľko 
barov, z nich najznámejší 
John Barry Bar s výberom 
rôznych druhov niekoľko 
ročnej whiskey • nočný klub 
Copacabana s atmosférou 
karnevalu v Rio de Janiero 
• Sirj Tea Lounge so širokou 
ponukou čajov z celého 
sveta a pravej arabskej 
kávy • Club Safari a Habana 
sports bar • bazénový 

do záhrady • zariadené 
v tradičnom ománskom štýle 
• mramorová kúpeľňa • sušič 
vlasov • kúpacie plášte 
• LCD TV • minibar • trezor 
• varná kanvica s kávou 
a čajom • balkón • pripojenie 
na internet za poplatok • 
denne dopĺňaná voda vo 
fľašiach • ďalšie kategórie 
izieb: View room s výhľadom 
na more • Club izby • Grand 
family suity (samostatná 
spálňa a služby Club Lounge 
– počas dňa nealkoholické 
teplé a studené nápoje, 
poludňajší čaj so zákuskami, 
pripojenie na internet 
zdarma, drobné občerstvenie 
počas dňa)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

komplex s vodným kanálom 
Lazy river • malé fontánky 
a vodopády • ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma 
• fi tnes centrum a kardio 
centrum s kompletným 
vybavením • wellness 
centrum • nákupná arkáda 
s luxusnými obchodmi 
• večerné kultúrne programy 
a vystúpenia • denné 
animačné programy 
• Wi – Fi pripojenie 
vo verejných priestoroch 
zdarma • niekoľko 
kongresových miestností 
s kompletným technickým 
vybavením

PRE DETI
detský bazén • detské menu 
• detské postieľky • detské 
stoličky • opatrovanie detí 
za poplatok • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum 
• 2 tenisové kurty • plážový 
volejbal • za poplatok: 
motorizované vodné 
športy na pláži • škola 
potápania s profesionálnymi 
inštruktormi • šnorchlovanie

UBYTOVANIE
elegantne a komfortne 
zariadené izby Grand 
s výhľadom na mesto alebo 

GRAND HYATT 
007 MUSCAT

CENA OD

XX
EUR

NOVINKA

CENA OD

XX
EUR

CENA OD

1 098
EUR
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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Omán

Katar

Irán

Irán

Dubaj

Abu Dhabi

Ajman
Ras al Khaimah

Fujairah

Saudská
Arábia

Spojené arabské
emiráty

ZÁBAVNÉ 
PARKY
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
POZNÁVANIE
DELEGÁT

SAE

Spojené arabské emiráty tvorí 7 emirátov – Abu 
Dhabi, Dubaj, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, 
Ajman, Umm al Quwain. Emiráty sú krajinou 
kontrastov – orientálnej nádhery a futuristickej 
architektúry, starých bazárov a elegantných 
nákupných centier, starých rybárskych člnov 
a nablýskaných limuzín, jednoduchého života 
beduínov a luxusu hotelových komplexov. 
Dovolenka v Spojených arabských emirátoch je 
určite nezabudnuteľná. Devízou okrem výhodnej 
vzdialenosti a dĺžky letu sú exotická atmosféra, 
exkluzívna úroveň služieb a celoročná teplá klíma 
a teplé more. O zábavu sa starajú aquaparky, 
množstvo atrakcií, ťavie preteky, zaujímavé výlety, 
vynikajúce golfové ihriská, luxusné wellness a spa 
centrá a samozrejme veľké množstvo nákupných  
centier. Po necelých 6 hodinách letu z Viedne 
sa môžete poprechádzať po bielych pieskových 
plážach, kúpať sa vo vodách Arabského zálivu, 
nechať sa rozmaznávať službami exkluzívnych 
hotelov, zažívať púštne dobrodružstvá či brázdiť 
orientálne bazáre a nákupné centrá. 

RAS AL KHAIMAH
Najsevernejší a v posledných rokoch dynamicky 
sa rozvíjajúci emirát, ktorý je nazývaný aj „zelenou 
krajinou“, nakoľko sa pýši širokými zelenými rovinami 
i masívnym pohorím Hajar, ktoré tvorí hranicu so 
Sultanátom Omán na severe, a je plné horských 
oáz a prameňov. Samotný názov by sa dal preložiť 
ako „vrchol stanu“, nakoľko sa nachádza na cípe 
celej federácie. Emirát je známym archeologickým 
náleziskom. Ras Al Khaimah je miestom, kde si prídu 
na svoje milovníci športov, prírody i kultúry, ponúka 
atrakcie pre všetky vekové kategórie. Bonusom je 
64 km nádherných pieskových pláží a kryštálovo čisté 
more. Známe sú i mnohé golfové ihriská, z toho sú 
2 profesionálne 18-jamkové (Al Hamra Golf Club, Tower 

Links Golf Club), nádherné arabské plnokrvníky môžu 
návštevníci vidieť v Ras Al Khaimah Country Club, 
nakoľko kone sú veľmi dôležitou časťou arabského 
dedičstva. Klub poskytuje množstvo rekreačných 
aktivít a lekcie jazdenia. K ďalším možnostiam 
športového vyžitia a aktívneho strávenia voľného času 
patrí lukostreľba, tenis, rôzne vodné aktivity (potápanie, 
parasailing, jet skiing, šnorchlovanie, kajaky, akadémia 
plachtenia, katamarány  a pod.). K zážitkovým 
aktivitám patrí známe púštne safari, vodný park 
Iceland,  sokoliarska šou, jazda na ťavách. Veľkým 
a nezabudnuteľným zážitkom je návšteva perlovej 
farmy, prvej svojho druhu v SAE, ktorá produkuje ročne 
viac ako 100 000 perál rôznych druhov a rôznych 
kvalít. Milovníci histórie môžu navštíviť Národné 
múzeum s množstvom archeologických artefaktov, 
pevnosť Dhayah s nádherným výhľadom na Ras Al 
Khaimah,  ruiny mesta Jazirat Al Hamra, historická 
lodenica na brehu prístavu Marid, starý rybársky 
prístav a tradičný trh (souk). V neposlednom rade 
celú atmosféru dotvárajú stále nové nádherné luxusné 
hotely s kvalitnými službami. Transfer z letiska 
v Dubaji trvá cca 1 hod.

DUBAJ
Najznámejší a najnavštevovanejší emirát, 
kozmopolitné mesto, je najväčším turistickým 
obchodným centrom a nákupným rajom 
emirátov. K najväčším turistickým atrakciám patrí 
svetoznámy hotel Burj Al Arab v tvare plachty, 
najnovšia dominanta mesta – najvyššia budova 
sveta Burj Khalifa s výškou približne 824 metrov, 
umelý ostrov Palm Jumeirah s rezidenčným 
komplexom, súkromnými vilami a luxusnými 
hotelmi. Dubaj nie je iba obchodným centrom, 
nachádza sa tu aj množstvo historických pamiatok 
– Dubajské múzeum, archeologické vykopávky, 
stará štvrť Bastakia s galériami a obchodíkmi. 

Za zmienku určite stojí i návšteva miestnych 
trhov (trh so zlatom, s korením a rybami), kde si 
môžete vyskúšať svoj dar zjednávania. Milovníci 
športov sa majú možnosť venovať rôznym vodným 
športom, zahrať si golf v niektorom z golfových 
klubov a dokonca zažiť aj zimu uprostred exotiky 
– zalyžovať si v krytej hale Ski Dubai alebo sa 
ochladiť v novootvorenej kaviarni z ľadu, kde 
je vo vnútri až 6 stupňov pod nulou a všetko 
vrátane obrazov, záclon a sôch je z ľadu.  Dubaji sa 
konajú každoročne aj mnohé prestížne športové 
podujatia za účasti špičkových športovcov, mnohé 
veľtrhy a výstavy, koncerty a umelecké podujatia. 
Atrakciou nielen pre deti ale aj pre dospelých 
je vodný park Wild Wadi a Aquaventure, 
najmodernejšie ochranné tréningové centrum 
pre delfíny Dolphine Bay, výlety do púšte, 
zábavný park Wonderland, Dubajská ZOO 
alebo návšteva nákupných centier. Dubaj, to je 
aj pestrý nočný život, zábava, diskotéky, kluby, 
nespočetné množstvo reštaurácií s miestnou ale aj 
s medzinárodnou kuchyňou. Toto všetko môžete 
vychutnávať na tomto kúsku zeme, v meste, ktoré 
bolo pred pár rokmi iba dedinkou na púšti, splní 
takmer všetky vaše sny.

ABU DHABI
Najväčší a najbohatší emirát a zároveň hlavné mesto 
Spojených arabských emirátov sa rozprestiera na 
polostrove a s pevninou je spojené mostmi. Pre 
dovolenkárov ponúka okrem pláží aj širokú paletu 
kultúrnych podujatí a nákupných možností. Okrem 
tradičných bazárov a moderných nákupných centier je 
srdcom mesta nová prímorská promenáda Corniche, 
dlhá 7 km s nádhernými parkami, fontánami, cyklotrasou, 
family parkom a detskými ihriskami. Mesto má niekoľko 
veľmi zaujímavých stavieb, medzi ktoré patrí určite 
Capital Gate, šikmá veža postavená podľa vzoru šikmej 
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NÁŠ TIP 
PRIVÁTNE VÝLETY PRE NÁROČNÝCH
Nezabudnuteľný Dubaj s obedom v Burj Al 
Arab alebo s večerou v hoteli Armani •
Okružný let helikoptérou • see plane Hatta 
Trek Tour • Ferrari World & Yas Waterworld – 
individuálna návšteva najväčšieho indoorového 
parku na svete spojená s návštevou fantastického 
vodného parku Yas Waterworld s množstvom 
atrakcií • Yas Marina Circuit (jazda na F1) • Púštne 
safari s prenocovaním

NÁŠ TIP 
Plavba luxusnou loďou SKVOSTY EMIRÁTOV
Na vlastnej koži prežijete kontrast medzi rozľahlou 
púšťou a modernou architektúrou, ktorá udáva 
trendy budúcnosti. Čaká na vás najvyššia budova 
sveta Burj Khalifa, svetoznámy hotel Burj Al Arab 
v tvare plachetnice, Nakhl - najvyššia pevnosť 
v Ománe i plavba tradičnou drevenou loďkou 
„dhow“ k Ománskym fjordom Khasab. Každý deň 
vás bude po dni plnom skvelých zážitkov 
čakať vaša luxusná loď.

Pozri stranu 148
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veže v Pise, len v modernom dizajne (zapísaná aj 
v Guinessovek knihe rekordov). Mesto popri svojom 
rozvoji nezabúda ani na históriu – nachádza sa tu 
skanzen, ktorý pripomína doby minulé, biely palác Qasr 
Al Hosn a približne 40 mešít, medzi nimi aj najväčšia 
mešita na strednom východe, mešita Šejka Zaída pre 
40 000 veriacich, archeologické náleziská na Sir Bani Yas 
Island, Heritage Village, Islamské centrum. Pre milovníkov 
športu je k dispozícií niekoľko svetoznámych golfových 
klubov a zimný štadión Abu Dhabi Ice Rink. Každoročne 
sa v meste konajú rôzne navštevované podujatia – ťavie 
dostihy, preteky tradičných drevených lodí dhows, 
prestížne medzinárodné preteky motorových rýchločlnov 
UIM Formula One Power Boat Race. 

Vyrástol tu projekt svetového formátu - na ostrove Yas, 
neďaleko centra mesta vyrástlo najväčšie indoorové 
zábavné centrum Ferrari World. Zábavu a množstvo 
atrakcií pre deti aj dospelých ponúka aj novootvorený 
vodný park Yas Waterworld. Za zmienku stojí i známa 
perlová cesta, Arabian Nights Village, situovaná 
do púšte, ktorá prináša čaro a ducha starej Arábie, 
rôzne okružné prehliadky (Big Bus tour, plavby, lety 
helikoptérou). Vynechať by sa nemala ani návšteva 
ostrovov, ktoré patria k Abu Dhabi - Saadiyat Island 
(prírodná rezervácia), Sir Bani Yas Island (pravá arabská 
divočina, pozorovanie zvierat, safari), Yas Island (Ferrari 
World, vodný park a okruh F1). 

NENECHAJTE SI UJSŤ V EMIRÁTOCH

DUBAI CITY TOUR
Poldenný výlet s prehliadkou mesta a jeho 
najzaujímavejších pozoruhodností – dubajská mešita 
Jumeirah, stará štvrť Bastakia s veternými vežami 
a s múzeom, trhy so zlatom a s korením, plavba 
na tradičnej loďke po Creeku, zastávka 
pri Burj Al Arab.

NEZABUDNUTEĽNÝ DUBAJ
Celodenný výlet, počas ktorého spoznáte novú 
i starú tvár Dubaja, spojený s výstupom na 
najvyššiu vežu sveta Burj Khalifa.

ABU DHABI CITY TOUR
Poldenný výlet do hlavného mesta Emirátov, 
prehliadka mesta, prímorskej promenády Corniche 
a samozrejme najväčšej a najkrajšej mešity na 
strednom východe.

FALCON HOSPITAL TOUR
Návšteva prvého zariadenia podobného druhu na 
strednom východe, ktoré vzniklo ako zariadenie na 
záchranu sokolov, ich výchovu, ošetrovanie, kŕmenie.

DESERT SAFARI
Fascinujúca púšť, západ slnka za pieskové duny, 
adrenalínová jazda s profesionálnymi vodičmi, jazda na 
ťavách alebo štvorkolkách, návšteva beduínskeho kempu 
s brušnými tanečnicami, vodnými fajkami a výbornou 
večerou, to všetko ponúka tento obľúbený výlet.

VÝCHODNÉ POBREŽIE
Celodenný výlet spojený s obedom ponúka cestu 
cez púšť, horské masívy a pobrežie Ománskeho 
zálivu, návštevu rybárskej dedinky Dibba, 
tradičných trhov, oázy Bitnah, pevnosti Fujairah. 
Za jeden deň spoznáte prírodu, históriu a tradičný 
život v emirátoch.

DHOW CRUISE DINNER
Romantická večerná plavba po dubajskom creeku 
na tradičnej drevenej lodi Dhow s bohatou večerou 
a nádhernými výhľadmi. KLIMATICKÁ TABUĽKA

PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 24 25 27 30 35 38 38 38 35 32 31 26
VODA 23 22 23 24 29 31 32 32 32 27 28 25
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SAE | RAS AL KHAIMAH 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC /  
AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

POLOHA
priamo na nádhernej 
350 m dlhej súkromnej pláži 
s bielym pieskom • cca 
40 min od medzinárodného 
letiska v Dubaji • neďaleko 
nákupného centra Al Hamra 
Mall • centrum mesta 
s mnohými nákupnými 
možnosťami cca 10 min jazdy 
autom • 10 min jazdy vodný 
park Iceland • 18-jamkové 
golfové ihrisko priamo pri 
hoteli 

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
luxusný hotelový komplex 
postavený v tradičnom 
arabskom štýle patriaci do 
svetoznámej hotelovej siete 
Hilton • tradičná kvalita 
a exkluzivita služieb Waldorf 
na jednej z najkrajších pláží 
v Emirátoch  • niekoľko 
prestížnych hoteliérskych 
ocenení • 10 špičkových 
reštaurácií • z toho 
3 svetoznáme reštaurácie 
(reštaurácia Marjan 
s medzinárodnou kuchyňou 
• Qasr Al Bahar • Lexington 
Grill • japonská reštaurácia 
Umi • talianska reštaurácia 
Azure) • Al Fayrouz bar 
• Cigar bar so širokým 
výberom cigár a nápojov 
• nočný klub 17Squared • 

jazdenia na koni • lekcie 
potápania s inštruktormi

UBYTOVANIE
346 luxusne a štýlovo 
zariadených izieb s koloritom 
Waldorf • rozloha od 72 m2  
• nádherný výhľad na záliv, 
golfové ihrisko alebo pohorie 
Hajar • kúpeľna • kúpacie 
plášte • minibar • MP3 
prehrávač • HD-TV (plazma) 
• trezor • rádio • Wi-Fi (za 
poplatok) • ďalšie kategórie 
izieb: Grand Junior Suit • 
Imperial Suite • King Tower

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

Lounge Peacock Alley • 
Lounge Camelia s vodnými 
fajkami • 2 veľké bazény 
s barom priamo 
v bazéne • moderne 
vybavené fi tnes a kardio 
centrum • Spa s rôznymi 
procedúrami, saunami, 
parnými miestnosťami 
a oddychovými miestnosťami 
• špičkové 18-jamkové 
golfové ihrisko v tesnej 
blízkosti hotela • tenisové 
kurty • vodné športy na pláži 
• kaderníctvo • moderne 
vybavené business centrum • 
obchodná arkáda • 
3x do týždňa shuttle bus 
do Dubaja a k najväčším 
nákupným centrám 
(za poplatok)

PRE DETI
detský klub (2 - 12 rokov) 
• bazén • ihrisko • 
opatrovateľská služba (za 
poplatok) • detské stoličky 
• detské postieľky • detské 
menu

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
tenisové kurty • sauna • 
za poplatok: požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek 
•  masáže • rôzne procedúry 
v Spa centre • vodné športy 
na pláži • golf • lekcie 

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH 
008 RAS AL KHAIMAH 

CENA OD

958
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAAA / AC /  
AAC / AAA C /  AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ULTRA ALL INCLUSIVE

BABY HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

POLOHA
luxusný komplex známej 
hotelovej siete Rixos • 
otvorený v roku 2014 • 
nádherná piesková pláž • 
na umelo vybudovanom 
ostrove Al Marjan • 50 min 
od medzinárodného letiska 
v Dubaji • neďaleko hotela 
nákupné centrum Al Hamra 
Mall • centrum strediska cca 
15 min. autom • vodný park 
Iceland a nákupné centrum 
Manar Mall cca 15 minút autom

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
novootvorený hotel 
so svojou zaujímavou 
architektúrou • tri budovy 
v tvare pyramíd • niekoľko 
vonkajších bazénov • 
wellnes centrum pre ženy 
• wellness centrum pre 
mužov • turecký hammám • 
rôzne procedúry • centrum 
krásy • tenisové kurty • 
minifutbalové ihrisko • fi tnes 
centrum 
s profesionálnymi
trénermi • detský klub Rixy • 
nočný klub Inferno • 
14 reštaurácií a barov 
s miestnou i medzinárodnou 
kuchyňou (all day dinning 
reštaurácia, talianska, ázijská, 
turecká, rybia, Meat point 
s americkou kuchyňou, 

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby 
s nádherným výhľadom na 
záliv, bazén alebo na Ras 
Al Khaimah • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • pohodlné 
sedenie • LCD TV • minibar 
(denne dopĺňaný v rámci all 
inclusive) • trezor • (zdarma) 
• Wi-Fi (zdarma) • kategórie 
izieb: deluxe (bez balkóna) 
• premium (niektoré s 
balkónom) • rodinné izby 
(2 samostatné miestnosti, 
balkón)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive • raňajky 
• obedy • večere • neskorá 
večera • večere v a la´carte 
reštauráciách • káva • 
alkoholické i nealkoholické 
koktaily • destiláty • víno • 
pivo • nealkoholické nápoje 
• džúsy • happy hours s 
občerstvením a nápojmi 
• bar pri bazéne – denne 
snacky a zmrzlina

pool bar, lobby lounge, 
mojito bar, Sea & See bar, 
Cup´n go, Cigar bar, Nargila/
Shisha bar) • nákupná 
arkáda • rôzne animačné 
programy pre deti i 
dospelých počas 
dňa • večer vystúpenia • 
párty • slnečníky, ležadlá 
a uteráky na pláži i pri 
bazéne zdarma

PRE DETI
detský klub Rixy (4-12 
rokov) • teenage republic 
(12-18 rokov) • detský 
bazén • herňa s rôznymi 
spoločenskými hrami • 
detské kino • Rixy disco 
• animačné programy 
• Rixy bazár • detský 
ateliér • detské stoličky 
v reštauráciách • destké 
postieľky • servis pre dojčatá

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
tenisové kurty • plážový 
volejbal • minifutbalové 
ihrisko • stolný tenis • 
stolný futbal • basketbalové 
ihrisko • vodné pólo • 
joga • zumba • športové 
programy počas dňa • 
za poplatok: požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek 
• vybarané procedúry 
v Spa centre

RIXOS BAB AL BAHR RAS AL KHAIMAH 
009 RAS AL KHAIMAH 

CENA OD

1 098
EUR
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POLOHA
priamo na súkromnej 600 m dlhej 
pieskovej pláži s výhľadom na Arabský 
záliv • centrum Ras Al Khaimah 
vzdialené cca 5 km • medzinárodné 
letisko v Dubaji vzdialené cca 90 km • 
2x do týždňa shuttle bus k nákupným 
centrám v Dubaji (za poplatok)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný rezort renomovanej siete 
Rotana • otvorený v roku 2009 • 
postavený v núbijskom štýle (arabská 
pevnosť) • dvojposchodové vily 
uprostred krásnej záhrady 
s palmami na polostrove v lagúne 
alebo na výbežku • 2 reštaurácie 
s medzinárodnou kuchyňou Cinnamon 
a Basilico • bary Breakers Beach Bar, 
Breeze Lobby bar, Laguna Bay a Sun 
Set ponúkajúce snacky a nápoje • 
obchodíky • Spa centrum (množstvo 
procedúr, sauny, parné miestnosti) • 
2 veľké bazény • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazénoch i na pláži zdarma

PRE DETI
detský klub Flipper (4-12 rokov) • detský 
bazén • detské ihrisko • detské stoličky 
• detské postieľky • detské menu • 
opatrovateľská služba (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • plážový 
volejbal • sauna • parný kúpeľ • jacuzzi 
• stolný tenis • za poplatok: vodné 
športy na pláži • fi tnes kurzy • golf • 
Spa centrum • potápanie

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby situované 
do dvojpodlažných viliek v núbijskom 
štýle • kúpeľňa • kúpacie plášte 
• sušič vlasov • LCD TV • rádio • 
telefón • pripojenie na internet (za 
poplatok) • minibar • trezor • varná 
kanvica • žehliaca doska • balkón 
alebo terasa • ďalšie kategórie izieb: 
Deluxe izby • One bedroom vily so 
samostatnou spálňou a obývačkou

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať all inclusive (raňajky, 
obedy a večere v hlavnej reštaurácii, 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
- minerálna voda, pivo, víno, soft 
drinky, vybraný alkohol od 11:00 
do 23:00 h v hlavnej reštaurácii 
a pool bare, káva a čaj počas 
hlavných jedál)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

POTÁPANIE

GOLF

THE COVE ROTANA RESORT 
011 RAS AL KHAIMAH 

POLOHA
na nádhernej 1,2 km dlhej pieskovej 
pláži • centrum Ras Al Khaimah 
cca 2 km od hotela • v blízkosti 
komplexu množstvo nákupných 
možností • vodný park Iceland • 
cca 90 km od medzinárodného letiska 
v Dubaji • 4x do týždňa hotelový 
shuttle bus do nákupného centra Dubai 
Mall (za poplatok)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
symbióza tradičných arabských 
a moderných prvkov vytvára útulnú 
a zároveň luxusnú atmosféru celého 
rezortu • hotel patriaci k renomovanej 
hotelovej sieti Hilton • 12 reštaurácií 
a barov • množstvo obchodíkov • 
fi tnes centrum • moderné Spa 
so saunou • jacuzzi • turecký hammám 
• 5 bazénov (z toho jeden s morskou 
vodou) • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazénoch i na pláži zdarma

PRE DETI
detský klub (4-12 rokov, za poplatok) • 
2 bazény • tobogán • vonkajšie 
i vnútorné ihrisko • detské menu • 
detské stoličky • detské postieľky • 
servis pre dojčatá • opatrovanie detí 
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • stolný tenis • 
plážový volejbal • bedminton • šípky 
• pilates • tenisový kurt • za poplatok: 
požičovňa tenisových rakiet a loptičiek • 
vodné športy na pláži • služby Spa centra

UBYTOVANIE
komfortne a elegantne zariadené 
izby v arabskom štýle typu deluxe 
• kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV 
• rádiobudík • telefón • prístup na 
internet (za poplatok) • minibar 
(za poplatok) • rýchlovarná kanvica • 
žehlička • balkón alebo terasa • trezor 
(zdarma) • veľká fľaša vody denne 
dopĺňaná na izách • ďalšie kategórie: 
villa superior pool view (situované 
v záhrade)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať all inclusive (raňajky, 
obedy a večere v hlavnej reštaurácii, 
nealkoholické nápoje a vybrané 
alkoholické nápoje od 10:00 – 
24:00 h vo vybraných baroch)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

BABY HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

HILTON RESORT & SPA 
RAS AL KHAIMAH 

010 RAS AL KHAIMAH 

CENA OD

998
EUR

CENA OD

1 098
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

BABY HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

POLOHA
luxusný komplex známej 
hotelovej siete Hilton • 
otvorený v roku 2014 • 
na nádhernej 650 m dlhej 
pieskovej pláži • na umelo 
vybudovanom ostrove 
Al Marjan, v oblasti Al 
Hamra • vzdialený od 
medzinárodného letiska 
v Dubaji cca 50 min • 
neďaleko sa nachádza 
nákupné centrum Al Hamra 
Mall • 15 min jazdy centrum 
strediska Ras Al Khaimah • 
cca 15 min od hotela vodný 
park Iceland a nákupné 
cantrum Manar Mall • za 
poplatok shuttle bus do 
Dubaj Mall

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
novootvorený hotel so 
zaujímavou architektúrou 
v štýle čokoládových 
koláčikov cookies • komfort 
typický pre túto hotelovú 
sieť • 5 bazénov • detský 
bazén • jedno z najlepších 
Spa v celých emirátoch 
(7 liečebných a oddychových 
miestností, sauna, parné 
sauny, whirpool, masáže) • 
24-hodinové fi tnes centrum 
s najmodernejším zariadením 
• 7 reštaurácií a barov 
s vynikajúcou kuchyňou 

Izby Guest: izby s rozlohou 
32 m2 s výhľadom na bazén • 
balkón • situované 
v druhej rade budov • 
kúpeľňa • sušič vlasov • 
LCD TV (42 programov) 
• minibar (za poplatok) • 
zariadenie na prípravu 
kávy a čaju • žehlička • 
pohodlné sedenie 
na balkóne 

Izby Guest s výhľadom na 
more: izby s rozlohou 32 m2 
s výhľadom na more • balkón 
alebo terasa • situované 
v hlavnej budove • kúpeľňa 
• sušič vlasov • LCD TV 
(42 programov) • minibar 
(za poplatok) • zariadenie 
na prípravu kávy a čaju • 
žehlička • pohodlné sedenie 
na balkóne

Izby Deluxe: izby 
s rozlohou 45 m2 
s výhľadom na more 
alebo na bazén • balkón 
• situované vo vilových 
budovách • kúpeľňa 
• sušič vlasov • LCD TV 
(42 programov) • minibar 
(za poplatok) • zariadenie 
na prípravu kávy a čaju • 
žehlička • pohodlné sedenie 
na balkóne • možnosť 
ubytovať 4-členné 
rodiny (deti do 12 rokov)

(all day dining reštaurácia, 
brasserie, roof top bar, pool 
bar, lobby lounge, talianska 
reštaurácia, herňa) • obchod 
so suvenírmi • business 
centrum • zmenáreň 
• klientské centrum • 
animačné programy pre 
deti i dospelých • ležadlá 
a slnečníky na pláži i pri 
bazéne zdarma

PRE DETI
detské animačné programy 
• destký kútik • detské menu 
• vybavenie pre dojčatá • 
opatrovateľská služba (za 
poplatok) • detské stoličky 
v reštauráciách • detské 
ohrádky • detské postieľky 
• ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum 
(otvorené 24 hodín) • 
plážový volejbal • športové 
programy počas dňa • za 
poplatok: procedúry v Spa 
centre • vodné športy na 
pláži

UBYTOVANIE
elegantne zariadené 
luxusné izby s nádherným 
výhľadom na bazén alebo
 na more • Wi-Fi pripojenie 
je vo všetkých izbách 
za poplatok • Typy izieb: 

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov, 
snack od 12:00-24:00 
hod. v pool bare, nápoje – 
káva, čaj, čokoláda, voda, 
nealkoholické nápoje, džúsy, 
pivo, alkoholické nápoje 
miestnej výroby, víno, 
koktaily

DOUBLE TREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND 
012 RAS AL KHAIMAH 

NOVINKA

CENA OD

1 198
EUR
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POLOHA
priamo na nádhernej 800 m dlhej 
súkromnej pláži s bielym pieskom • 
75 km od medzinárodného letiska 
v Dubaji • 25 km od centra Ras Al 
Khaimah • neďaleko nákupného 
centra Al Hamra Mall • centrum 
mesta cca 10 min jazdy

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rozľahlá tropická záhrada (vhodné 
najmä pre rodiny s deťmi) • bazénový 
komplex • pool bar Waikiki • bar Zulu´s 
• hlavná reštaurácia Oasis • plážový 
bar Coconut Grove Beach • bar Cabana 
v záhrade • menší supermarket • 
Cofee shop s večernými animáciami, 
brušnými tanečnicami a vodnými 
fajkami • tenisový kurt • Spa centrum 
• detské ihrisko • minizoo • pripojenie 
na internet za poplatok v celom hoteli 
• 2x do týždňa zdarma shuttle bus do 
nákupného centra v Ras Al Khaimah 
• platený shuttle bus do nákupného 
centra Dubai Mall v Dubaji (150 AED/
osoba)

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • detské 
postieľky • detské stoličky • minizoo

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: tenisový kurt • služby 
Spa centra

UBYTOVANIE
125 vkusne zariadených izieb • kúpeľňa 
• minibar (za poplatok) • LCD-TV 

• telefón • trezor • 2 fľaše vody 
dopľňané denne (zdarma) • Wi-Fi 
pripojenie (za poplatok)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť doplatiť 
all inclusive (raňajky, obedy, večere, 
káva, čaj, alkoholické a nealkoholické 
nápoje v čase od 11:00 – 22:00 h)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

BIN MAJID BEACH RESORT 
014 RAS AL KHAIMAH

POLOHA
rozľahlý hotelový komplex • situovaný 
na nádhernej 500 m dlhej súkromnej 
pláži s bielym pieskom • z jednej strany 
poskytuje výhľad na Arabský záliv, 
zo strany druhej na masívne 
pohorie Hajar • len 50 min od 
medzinárodného letiska v Dubaji • 
neďaleko nákupné centrum Al Hamra 
Mall • v tesnej blízkosti 18 jamkové 
golfové ihrisko • cca 10 min jazdy 
autom centrum s mnohými nákupnými 
možnosťami 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komplex (renovovaný v roku 2013) • 
obkolesený krásnou tropickou 
záhradou • 2 bazény • vonkajšia jacuzzi 
• vodné športy na pláži • 8 reštaurácií 
a barov (libanonská, arabská, 
reštaurácia na pláži, lobby lounge, 
Mai Tai, šport bar, all day dinning 
reštaurácia) • plážový bar • nočný klub 
Malibu • tenisové kurty • minigolf • 
business centrum • Spa • shuttle bus 
do Dubaja (za poplatok) a do nákupných 
centier

PRE DETI
klub (4-12 rokov) • stoličky • 
postieľky • bazén • opatrovateľská 
služba (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • tenisový kurt 
• minigolf • za poplatok: požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek • 
služby Spa centra

UBYTOVANIE
183 elegantne zariadených víl 
v typickom arabskom štýle • 
situované v záhrade alebo neďaleko 
pláže • kúpeľňa • LCD TV • trezor 
• minibar • pripojenie na internet 
(zdarma) • balkón alebo terasa • 
ďalšie kategórie izieb: Deluxe 
v hlavnej budove • suity

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať all inclusive: raňajky, 
obed a večere formou bufetu •
minerálna voda, nealkoholické nápoje, 
piva a vína a ďalšie alkoholické 
nápoje vybraných značiek (12.00 - 
24.00 h) • kredit pre večere 
v à la carte reštauráciách

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

GOLF

HILTON AL HAMRA BEACH 
& GOLF RESORT 

013 RAS AL KHAIMAH 

CENA OD

798
EUR

CENA OD

898
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI–FI

POLOHA
luxusný hotelový rezort 
na známom Palmovom 
ostrove • priamo 
na nádhernej súkromnej 
pláži s jemným bielym 
pieskom a kryštáľovo čistou 
vodou Arabského zálivu • 
s nádherným výhľadom 
na panorámu Dubaja 
a palmový ostrov • cca 
35 min od medzinárodného 
letiska v Dubaji • centrum 
Dubaja s nákupnými 
možnosťami cca 20 min 
jazdy autom • shuttle bus 
k najväčšiemu nákupnému 
centru Dubai Mall

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
nový luxusný hotelový 
komplex (otvorený 
v roku 2014) • patriaci 
do svetoznámej hotelovej 
siete Hilton • tradičná kvalita 
a excluzivita služieb pod 
značkou Waldorf • bazénový 
komplex • destký bazén • 
svetoznáme Waldorf Astoria 
Spa, poskytujúce luxusné 
procedúry (12 masážnych 
miestností, miestnosti pre 
páry, whirpool, sauny, parné 
miestnosti, ľadová fontána, 
bazény s termálnou vodou, 
oddychové miestnosti, 
nechtové štúdio, kozmetika, 

potrieb • vodné športy 
na pláži • potápačské 
centrum s inštruktormi

UBYTOVANIE
luxusne a vkusne zariadené 
priestranné klimatizované 
izby s nádherným výhľadom 
na Dubaj alebo na Arabský 
záliv • kúpeľňa • kúpacie 
plášte • HD TV • obývacia 
časť s gaučom • balkón 
so sedením • pre rodiny sú 
k dispozícii prepojené izby • 
Wi-Fi pripojenie v izbách 
za poplatok • menší kávovar 
(príprava kávy a čaju)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

Spa butik) • fi tnes a kardio 
centrum • tenisové kurty 
• 24-hodinové business 
centrum s moderným 
vybavením • pre gurmánov 
6 reštaurácii, lounges a barov 
(svetoznáma reštaurácia 
Social s Michelinským 
kuchárom Heinzom Beckom, 
ázijská reštaurácia Lao, 
all day dinning reštaurácia, 
Palm Avenue, Peacock 
Alley, pomenovaná podľa 
známeho čajového salónu 
v New Yorku, Serafi na bar 
s talianskym renesančným 
dekórom) • ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne 
i na pláži zdarma • tradičná 
arabská parfuméria

PRE DETI
detský klub Coco´s 
(2-12 rokov) • animačné 
porgramy pre deti • 
maľovanie na tvár • 
spoločenské hry • stavanie 
hradov z piesku • detský 
bazén • opatrovateľská 
služba (za poplatok) • 
detské menu • detské 
stoličky • detské postieľky

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
tenisové kurty • za poplatok: 
služby v Spa centre • 
požičovňa športových 

WALDORF ASTORIA DUBAI PALM JUMEIRAH 
015 DUBAJ

NOVINKA

CENA OD

1 398
EUR
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POLOHA
na svetoznámom umelo 
vytvorenom ostrove v tvare 
palmy - Palm Jumeirah • na 
cca 1,4 km dlhej piesočnatej 
pláži • centrum mesta 
vzdialené cca 30 km • letisko 
v Dubaji cca 35 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
prvý hotel v prevádzke 
na umelo vytvorenej palme 
v Arabskom zálive • 
otvorený v septembri 2008 • 
tvorcov inšpirovalo potopené 
bájne mesto Atlantída 
(Atlantis) • 20 reštaurácií, 
barov a salónikov, medzi 
inými aj reštauráciu Ossiano 
ocenenú 3 hviezdičkami 
Michelin • 2 sústavy bazénov 
• nákupná pasáž s viac ako 
25 obchodmi renomovaných 
značiek • moderné fi tnes 
centrum • nočný klub 
Sanctuary • Atlantis Spa 
na 2 podlažiach

PRE DETI
• vodný park Aquaventure 
s množstvom atrakcií, 
rozkladajúci sa na ploche 
17 ha • jedinečné 
a najmodernejšie tréningové 
centrum pre delfíny Dolphine 
Bay (za poplatok) • 
v 7 prepojených bazénoch 

poplatok) • trezor • LCD TV 
• francúzsky balkón • ďaľšie 
kategórie izieb: Atlantis 
izby na vyšších podlažiach • 
Imperial Club izby 
s prístupom do Imperial VIP 
salónika • exkluzívne Terrace 
suity s oddelenou obývacou 
časťou a veľkým balkónom • 
Executive suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

našli tieto charizmatické 
tvory svoj domov • 
veľkým zážitkom pre deti 
i dospelých je možnosť 
zaplávať si s delfínmi 
a dotýkať sa ich • svetová 
atrakcia - najväčšie 
podmorské akvárium 
“The Lost Chambers” - 
podmorský svet s viac ako 
65 000 morskými živočíchmi              
• detský klub Atlantis 
(3-12 rokov) • klub Rush 
pre mládež (10-17 rokov, 
za poplatok) • počítačové 
hry • videohry • komplet 
vybavenie pre dojčatá 
(sterilizátory, ohrievače, 
detské stoličky, postieľky)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: lezecké steny • 
tenisové kurty • za poplatok: 
požičovňa tenisových rakiet 
a loptičiek • masáže 
a procedúry v Spa

UBYTOVANIE
luxusné ubytovanie 
v elegantne zariadených 
izbách typu Deluxe (cca 
47 m2) s výhľadom 
na Palmový ostrov alebo na 
Arabský záliv • postele typu 
King size (vhodné pre 
2 dospelých a 2 deti) • 
kúpeľňa • kúpacie plášte • 
sušič vlasov • minibar (za 

ATLANTIS, THE PALM 
016 DUBAJ

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC /  
AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

BABY HOTEL

AQUAPARK

WELLNESS

WI–FI

CENA OD

1 298
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AC / AAC

DIEŤA DO 14 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI–FI

POLOHA
moderný hotel sa nachádza 
na konci palmového oblúka 
na známom Palmovom 
ostrove • nádherný výhľad 
na panorámu Dubaja a celý 
Palmový ostrov • súkromná 
500 m dlhá piesočnatá pláž 
s jemným bielym pieskom • 
menšie nákupné strediská sú 
vzdialené cca 17 km • vodný 
park Aquaventure 5 km • 
vzdialenosť od letiska 47 km 
• najväčšie nákupné centrum 
Dubai Mall 30 km od hotela 
• shuttle bus z hotela k 
nákupným strediskám 
zdarma 

VYBAVENIE/ ĎALŠIE 
SLUŽBY
moderný a elegantný hotel 
• otvorený v roku 2012 • 
nádherná vstupná hala 
s recepciou • 4 reštaurácie 
(A la Turca s tureckou 
kuchyňou, Chef Steak 
House s ponukou steakov 
prvotriednej kvality, Roccha 
Mediterranean, Gold & Silver 
private Dining room) • 
2 longues • niekoľko barov • 
bazénový komplex 
s 2 bazénmi, terasou 
a barom (ležadlá, slnečníky 
a osušky sú pri bazéne 
a na pláži zdarma) • 
nádherná tropická záhrada 

nádherný výhľad na Palmový 
ostrov • kúpeľňa • kúpacie 
plášte • sušič vlasov • telefón 
• trezor • LCD TV • minibar 
(za poplatok) • varná 
kanvica s kávou a čajom • 
pripojenie na internet (za 
poplatok ) • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov

• konferenčné centrum • 
business centrum • denné 
i večerné animačné 
programy a šou • fi tnes 
centrum • joga • vodná 
gymnastika • lekcie tanca 
a pilates • badmington • 
plážový volejbal

PRE DETI
detský mniklub Rixi 
(4-12 rokov) s pestrou 
ponukou detských aktivít 
• detské disco • maľovanie 
na tvár • opatrovateľská 
služba (za poplatok) • kino 
• hry v bazéne • rôzne 
denné animačné programy • 
magická škola

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum 
• sauna • parný kúpeľ • 
joga • pilates • zumba • 
plážový volejbal • vodná 
gymnastika • badminton • 
stolný tenis • za poplatok: 
Rixos Royal spa - wellness 
a spa centrum so širokou 
ponukou rôznych procedúr 
a masáží, kozmetický salón, 
oddychové miestnosti • 
vodné športy na pláži • 
prenájom tenisového kurtu

UBYTOVANIE
moderne a luxusne 
zariadené izby typu Deluxe • 

RIXOS THE PALM DUBAI 
017 DUBAJ

CENA OD

1 198
EUR
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POLOHA
priamo na jemnej piesočnatej pláži 
Jumeirah • cca 4 km od golfového 
klubu Emirates Golf Club • centrum 
mesta 25 km • hneď za hotelom 
vyrástla nová promenáda The Walk 
s množstvom reštaurácii, barov 
a obchodov • letisko v Dubaji vzdialené 
cca 30 km • nákupné centrum Mall 
of the Emirates 15 minút od hotela • 
viackrát denne zabezpečená hotelová 
doprava k najväčším nákupným 
centrám v Dubaji (za poplatok)

VYBAVENIE/ ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotelový rezort • situovaný 
v nádhernej tropickej záhrade s viac 
ako 200 palmami • 3 reštaurácie • 
niekoľko barov • veľký bazén • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne aj 
na pláži zdarma • kaviareň • fi tnes 
centrum • squashové kurty • Armonia 
Spa poskytujúce množstvo procedúr 
• turecký hammám • sauny • business 
centrum • množstvo obchodíkov • 
potápačské centrum

PRE DETI
detský klub Pirate´s kids Club 
(4-12 rokov) • detský bazén • detské 
postieľky • detské stoličky • detské 
menu

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • parný kúpeľ • 
sauna • squash • plážový volejbal • za 
poplatok: požičovňa rakiet a loptičiek • 
masáže • vodné športy

UBYTOVANIE
256 komfortne zariadených izieb 
v stredomorskom štýle • s výhľadom 
na mesto alebo na more • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • sušič vlasov • 
LCD TV • rádio • telefón • 
pripojenie na internet (za poplatok) • 
varná kanvica • trezor 

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu alebo plnú penziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

SHERATON JUMEIRAH 
BEACH RESORT 

POLOHA
luxusný hotel • na 500 m dlhej 
súkromnej pláži s nádherným bielym 
pieskom, známej ako Jumeirah beach • 
široká ponuka vodných športov • 3 km 
od Emirates Golf Club • centrum mesta 
a medzinárodné letisko vzidalené 
cca 35 km • v bezprostrednej blízkosti 
jachtársky klub

VYBAVENIE/ ĎALŠIE SLUŽBY
patrí medzi najluxusnejšie plážové 
rezorty v Dubaji • je známy svojimi 
kvalitnými službami • nádherná 
tropická záhrada • 4 reštaurácie, 
z toho 2 medzinárodné s vynikajúcou 
kuchyňou • bar • reštaurácia
 pri bazéne • plážový bar • snack bar 
v záhrade (grilovanie) • nočný klub • 
množstvo obchodov • klenotníctvo • 
business centrum • Club Mina - 
3 bazény, 2 detské kryté bazény, 
fi tnes centrum, fi tnes štúdio 
na skupinové cvičenia, sauna, 
parná miestnosť, 2 volejbalové 
ihriská • detský klub Penguin (pre 
deti 4-12 rokov) • 4 tenisové kurty • 
motorizované a nemotorizované 
vodné športy na pláži • hostia môžu 
využívať služby Spa centra v hoteli 
The Westin Dubai Mina Seyahi

PRE DETI
detský klub Penguin (4-12 rokov) • 
opatrovateľská služba (za poplatok) • 
denné detské menu • rôzne aktivity pre 
deti na pláži • detské postielky • detské 
stoličky • detské menu

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • sauna • 
plážový volejbal • tenisové kurty • 
za poplatok: požičovňa tenisových 
rakiet a loptičiek • služby Spa centra 
• vodné športy na pláži

UBYTOVANIE
220 komfortných izieb zariadených 
v modernom štýle • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • sušič vlasov • LCD 
TV • minibar • trezor • varná kanvica 
• pripojenie na internet (za poplatok) 
• orientácia na mesto alebo na more

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

LE MERIDIEN MINA SEYAHI 
019 DUBAJ018 DUBAJ

CENA OD

898
EUR

CENA OD

998
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC / AACC 
/ AACCC

2 - 3 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRI PLÁŽI

BABY HOTEL

WELLNESS

GOLF

WI–FI

HILTON DUBAI JUMEIRAH 
BEACH RESORT

POLOHA
rezort situovaný priamo na 
nádhernej pláži Jumeirah 
s bielym pieskom • 25 km 
od centra mesta • 30 km od 
medzinárodného letiska 
v Dubaji • 5 km od golfového 
ihriska • novotvorené nákupné 
centrum v tesnej blízkosti hotela 
• za hotelom promenáda The 
Walk, s množstvom reštaurácií, 
barov a obchodíkov • denne 
zabezpečená hotelová doprava 
(shuttle bus) do nákupného 
centra Dubai Mall (za poplatok)

VYBAVENIE/ ĎALŠIE 
SLUŽBY
obľúbený plážový rezort • 
5 reštaurácií • 3 bary • lobby 
lounge • obchody • Spa 
centrum s ponukou rôznych 
masáží a procedúr • kompletne 
vybavené business centrum 
• tropická záhrada • bazén • 
ležadlá, slnečníky a osušky na 
pláži a pri bazéne zdarma • na 
pláži možnosť využitia rôznych 
vodných šporotv a iných aktivít

PRE DETI 
detský bazén • detské ihrisko 
• Kid´s Club (4-12 rokov) 
• detské menu • herňa • 
opatrovanie za poplatok

HILTON DUBAI THE WALK 
(EX. RESIDENCES)

POLOHA
priamo na novovybudovanej 
promenáde The Walk 
• neďaleko nádhernej 
súkromnej hotelovej pláže 
s bielym pieskom 
a nádherným čistým morom 
• novopostavé nákupné 
centrum priamo pred 
rezidenčnou budovou • 
30 km od medzinárodného 
letiska v Dubaji • 25 km 
od centra mesta • hotelový 
shuttle bus do nákupného 
centra Dubai Mall denne 
zabezpečený (za poplatok)

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
výšková 36-poschodová 
rezidenčná budova • 
priamo za hotelom Hilton 
Dubai Jumeirah, s ktorým 
je spojená mostom • 
komfort hotelového rezortu 
s možnosťou ubytovania 
i viacčlenných rodín • bazén 
• sauna • klub zdravia 
• kompletne zariadené 
business centrum • trezory 
na recepcii • niekoľko 
reštaurácií a barov (veľmi 
zaujímavá reštaurácie BBQ 
na 35. poschodí s nádherným 
výhľadom) • hostia 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
aerobik • za poplatok: vodné 
športy na pláži • masáže 
a procedúry v Spa centre

UBYTOVANIE
pekné izby typu Deluxe 
s výhľadom na promenádu 
The Walk alebo na more 
• moderne a komfortne 
zariadené • kúpeľňa • sušič 
vlasov • kúpacie plášte • 
LCD TV • rádio • telefón 
• minibar (za poplatok) 
• varná kanvica • trezor 
• balkón • pripojenie na 
internet (za poplatok)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

BABY HOTEL

WELLNESS

GOLF 

ubytovaní v rezidenciách 
môžu bezplatne využívať 
všetky služby rezortu • 
Wi-Fi vo verejných 
priestoroch zdarma

PRE DETI
detský klub v hoteli Hilton 
Dubai Jumeirah Resort 
(4-12 rokov) • detské 
stoličky • detské postieľky • 
opatrovanie za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
aerobik • za poplatok: vodné 
športy na pláži • masáže 
a procedúry v Spa centre

UBYTOVANIE
362 moderne zariadených 
štúdii a apartmánov • 
orientácia na Dubai Marina, 
palmový ostrov alebo 
arabský záliv • štúdiá 
a apartmány zariadené 
v prírodnom dekóre • 
kúpeľňa • kuchyňa • kávovar 
• sušič vlasov • žehlička • 
SAT TV • telefón • trezor 
• minibar (za poplatok) • 
balkón • Wi-Fi pripojenie 
na izbách za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu. 

HILTON DUBAI JUMEIRAH BEACH RESORT 
HILTON DUBAI THE WALK (EX. RESIDENCES) 

020 DUBAJ

CENA OD

798
EUR
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POLOHA
hotel s vynikajúcou polohou priamo 
v srdci obchodného centra časti Bur 
Dubaj • v blízkosti nákupného centra 
Burjuman a World Trade Center • 
k plážovému parku Jumeirah beach 
park (vstup za poplatok) premáva 
denne shuttle bus (bezplatne) • letisko 
vzdialené cca 6 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
štýlový moderný mestský hotel 
postavený v arabskom štýle • bazén 
na streche so slnečnou terasou • 
8 reštaurácií a barov (Docklands 
s medzinárodnou kuchyňou, Dhow 
café, Zephyr Sports bar, Dhow ka 
Aangan ocenená mnohými cenami, 
Gypsy Chinese) • pool bar na streche 
• Spa centrum so širokou ponukou 
masáží (za poplatok) • jacuzzi • sauna 
• fi tnes centrum • business centrum 
• obchod so suvenírmi • kadernícky 
salón • zmenáreň • Wi-Fi pripojenie
v celom hoteli za poplatok

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby v arabskom 
dekóre • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD 
TV • minibar (za poplatok) • varná 
kanvica • telefón • pripojenie na 
internet (za poplatok) • trezor

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať polpenziu 
(nealkoholické nápoje počas 
hlavných jedál v cene)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

MESTSKÝ HOTEL

WELLNESS

WI–FI

GRAND EXCELSIOR 
BUR DUBAI 

022 DUBAJ

POLOHA
vyhľadávaný mestský hotel • 
vynikajúca poloha priamo na známej 
Sheikh Zayed Road • v tesnej blízkosti 
Dubai World Trade Center 
a Dubajské fi nančné centrum • 12 km 
od medzinárodného letiska v Dubaji • 
shuttle bus k nákupnému centru Dubai 
Mall i k menším nákupným centrám 
a do plážového parku Jumeirah beach 
park (vstup za poplatok)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný 51 poschodový hotel • 
pekná vstupná lobby s recepciou • 
niekoľko reštaurácii s vynikajúcou 
medzinárodnou kuchyňou (Japonská, 
Arabská, Ázijská) • wellnes centrum 
Zen Spa • bazén s nádherným 
výhľadom na mesto • lehátka, slnečníky 
a osušky pri bazéne sú zdarma • bar 
pri bazéne • sauna • jacuzzi • slnečná 
terasa • fi tnes centrum

PRE DETI
detský klub • detský bazén • 
opatrovateľská služba (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
masáže a rôzne procedúry v Spa

UBYTOVANIE
471 komfortne a elegantne zariadených 
izieb • kúpeľňa • kúpacie plášte • 
sušič vlasov • LCD TV • pripojenie 
na internet zdarma • minibar 
(za poplatok) • trezor • varná kanvica • 

rádiobudík • nádherný výhľad 
na Sheikh Zayed Road alebo 
na Jumeirah Beach

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

MESTSKÝ HOTEL

WELLNESS

WI–FI

021 DUBAJ

RADISSON ROYAL 

CENA OD

698
EUR

NOVINKA

CENA OD

798
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

POLOHA
na nádhernej súkromnej 
pláži s bielym jemným 
pieskom na chránenom 
prírodnom ostrove Saadiyat 
• obkolesený známym 
golfovým ihriskom Saadiyat 
Beach Golf Course • 
medzinárodné letisko 
v Dubaji je vzdialené cca 
160 km • medzinárodné 
letisko v Abu Dhabi 15 km 
• Yas Island s naväčšou 
atrakciou Ferrai World 
15 km od hotela • centrum 
mesta s mnohými nákupnými 
možnosťami vzdialené cca 
10 min jazdy autom • 
Manarat Al Saadiyat, Art & 
Exhibition center neďaleko 
hotela • Louvre Abu Dhabi 
(otvátať sa bude 2015) 

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
unikátna kombinácia 
rafi novanej elegancie 
a pretrvávajúceho dedičstva 
radí hotel medzi najlepšie 
a najkvalitnejšie hotely sveta 
• postavený v stredomorskej 
architektúre • 7 reštaurácii 
a barov, vrátane reštaurácie 
na pláži (stredomorská 
reštaurácie Oléa • 
55&5th Grill • ázijská 
reštaurácia Sontaya • 
Manhatan Lounge • Sucré 

UBYTOVANIE
luxusne zariadené izby 
so súkromnou terasou • 
nádherný výhľad na Arabský 
záliv  • kúpeľňa • sušič vlasov 
• LCD TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • trezor • pre 
náročnejších klientov hotel 
ponúka suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

Patisserie so širokým 
výberom cukroviniek 
a čokolády) • 4 vonkajšie 
bazény • 1 vnútorný bazén 
• 2 tenisové kurty • Iridium 
Spa s množstvom procedúr 
• sauny • parné miestnosti 
• oddychové miestnosti • 
masážne miestnosti pre 
páry • 2 squashové kurty 
• atletický klub • fi tnes (aj 
len pre ženy) • spinningové 
štúdio • Yoga a pilates 
štúdio • business centrum 
• konferenčné miestnosti • 
hotel je postavený 
v chránenej prírodnej oblasti, 
spoločnosť návštevníkom 
robia často delfíny a morské 
korytnačky

PRE DETI
detský klub Pieskový hrad 
• vonkajší detský bazén • 
animácie pre deti • rôzne 
hry • maľovanie na tvár • 
detská diskotéka • lezecká 
stena • opatrovateľská 
služba (za poplatok) •
 menu • stoličky • postieľky

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 
bazény • tenisové kurty • 
za poplatok: masáže 
a rôzne druhy procedúr • 
joga • motorizované 
vodné športy

023 ABU DHABI

ST. REGIS SAADIYAT ISLAND 

CENA OD

1 198
EUR
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SAE | ABU DHABI

POLOHA
priamo na 9 km dlhej pláži s jemným 
bielym pieskom na ostrove Saadiyat • 
v chránennej prírodnej oblasti • 
len 5 km od centra Abu Dhabi 
s množstvom nákupných a zábavných 
možností • letisko v Dubaji vzdialené 
približne 160 km • letisko v Abu 
Dhabi 15 km • Yas Island s najväčšou 
atrakciou Ferrai World 15 km od hotela 
• golfové ihrisko Saadiyat beach Golf 
Club v tesnej blízkosti hotela

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný hotel • otvorený v roku 
2011 • postavený v modernom 
štýle s využitím prvkov orientálnej 
architektúry • obklopený nádhernými 
záhradami s množstvom zelene 
a vodopádmi vytvárajúcimi osobitú 
atmosféru • 5 reštaurácií 
s medzinárodnou aj miestnou 
kuchyňou • bary • kaviareň • plážová 
reštaurácia Beach House • lobby 
lounge • 3 veľké bazény s terasou • 
ležadlá, slnečníky, osušky sú pri bazéne 
i na pláži bez poplatku • Spa centrum 
Atarmia (na 2 poschodiach je 
k dispozícii 25 m bazén, rôzne 
procedúry, terapie, kozmetický salón, 
oddychové miestnosti, terasa) • 
pripojenie na internet (za poplatok) • 
business centrum

PRE DETI
detský klub Camp Hyatt (4 - 14 
rokov) • lezecké steny • bazén • 
opatrovateľská služba (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
masáže a rôzne procedúry v Spa 
• golf na ihrisku v bezprostrednej 
blízkosti hotela • vodné športy

UBYTOVANIE
komfortne a exkluzívne zariadené 
izby • kúpeľňa • kúpacie plášte • 
sušič vlasov • LCD TV • DVD 
prehrávač • pripojenie na internet 
(za poplatok) • minibar (za poplatok) 
• trezor • varná kanvica • žehlička 
•  balkón s výhľadom na bazén 
alebo do záhrady • ďalšie kategórie 
izieb: izby s výhľadom na more • 
priestrannejšie suity • suity a vily 
s privátnym bazénom priamo na pláži

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

PARK HYATT ABU DHABI 
HOTEL & VILLAS 

025 ABU DHABI

POLOHA
nový hotel s vynikajúcou polohou • 
na najznámejšom bulvári v Abu Dhabi 
– The Corniche • priamo v srdci mesta • 
medzinárodné letisko v Dubaji vzdialené 
150 km • 2 km od hotela nákupné 
centrum Marina Mall • 15 min jazdy 
najznámejšia a najväčšia mešita na 
strednom východe – Mešita šejka Zayeda

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel poskytuje kvalitné služby • 
interiér zariadený v arabskom štýle je 
vybavený luxusným nábytkom • bazén 
• 2 reštaurácie • 5 barov a lounges 
• luxusné Remede Spa • relaxačné 
miestnosti pre mužov a ženy • dámsky 
salón • fi tnes centrum • bussines 
centrum • knižnica • Wi-Fi pripojenie 
v celom hoteli zdarma • ubytovaní 
hostia majú bezplatný vstup do 
plážového klubu Nation Riviera • jedno 
z najväčších kongresových centier • je 
súčasťou komplexu Nation Towers (dve 
výškové budovy, ktoré sú na 50. podlaží 
premostené) s množstvom obchodov

PRE DETI
detské ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • bazén • 
za poplatok: masáže a rôzne druhy 
procedúr

UBYTOVANIE
elegantne zariadené luxusné izby 
s prihliadnutím i na tie najmenšie 

detaily • ladené do hnedo- červeno-
zlatých kombinácií • nádherný výhľad 
na mesto alebo na more • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • luxusná kozmetika 
• sušič vlasov • LCD TV • telefón • 
minibar (za poplatok) • trezorom

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

WELLNESS 

WI–FI

ST. REGIS ABU DHABI 
CORNICHE 

024 ABU DHABI

CENA OD

1 098
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 118
EUR
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SAE | ABU DHABI

POLOHA
priamo na promenáde Abu Dhabi 
Corniche • s výhľadom na more 
a Emirates Palace • len 10 min chôdze 
od nákupného centra Marina Mall 
s množstvom obchodov, kaviarní, 
reštaurácií • 350 m dlhá piesočnatá 
pláž s hotelovým beach klubom 
pohodlne dostupná podchodom 
a od hotela oddelená len pobrežnou 
komunikáciou • letisko v Dubaji 
vzdialené približne 160 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel siete Hilton • 
12 reštaurácií (s medzinárodnou, 
talianskou, mexickou, libanonskou 
kuchyňou) • plážová reštaurácia 
Vasco´s s výhľadom na more • viacero 
barov • kaviareň • nočný klub • jazz 
club • wellness centrum • kaderník 
• obchodíky • 3 bazény s terasou 
(ležadlá, slnečníky a plážové osušky sú 
bez poplatku) • beach bar • centrum 
vodných športov • vo verejných 
priestoroch je Wi-Fi pripojenie zdarma 
• večerné animačné programy • živá 
hudba

PRE DETI
tobogán • detský klub (4-14 rokov) • 
bazén • ihrisko • opatrovateľská služba 
(za poplatok) • detské menu • detské 
stoličky • detské postieľky

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 2 tenisové 
kurty • 2 klimatizované squashové 

kurty • plážový volejbal • za poplatok: 
požičovňa tenisových a squashových 
rakiet a loptičiek • aerobik • masáže 
a rôzne procedúry v spa centre • 
vodné športy • golf

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby • 
kúpeľňa • kúpacie plášte • sušič 
vlasov • SAT TV • pripojenie 
na internet (za poplatok) • minibar 
• trezor • varná kanvica (káva, čaj 
zdarma) • žehlička •  ďalšie kategórie 
izieb: izby s výhľadom na more • 
executive suity s executive službami

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať plnú penziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

WI–FI

HILTON ABU DHABI 

POLOHA
na nádhernej súkromnej pláži • 
v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti 
Al Raha s množstvom atrakcií 
a nakupných možností • 45 min 
od medzinárodného letiska v Dubaji 
• 10 minút od Abu Dhabi National 
Exhibition Centre 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel reprezentuje čaro moderného 
arabského dekóru s tradičným teplom 
arabských tradicií • 6 reštaurácii • 
reštaurácia pri bazéne • 3 bary • nočný 
klub • 2 vonkajšie bazény • detský 
bazén • 2 squashové kurty • vnútorný 
bazén • obchodné centrum • kino • 
súkromný prístav • kozmetický salón • 
fi tnes centrum • Spa • jacuzzi • sauna 
• business centrum • široká ponuka 
vodných športov na pláži • hotel je 
priamo spojený s nákupným centrom 
Al Raha Mall

PRE DETI
detský klub • detské ihrisko • 
opatrovateľská služba (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
požičovňa športových potrieb • 
procedúry v Spa • motorizované vodné 
športy

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • sušič vlasov • LCD TV 
• DVD prehrávač • rádio • pripojenie 

na internet • minibar (za poplatok) • 
trezor • varná kanvica •  superior izby 
majú balkón s výhľadom do záhrady 
alebo na záliv • pre náročnejších 
klientov ubytovanie v suitách a vo 
vilách

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať plnú penziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

AL RAHA BEACH HOTEL 
027 ABU DHABI026 ABU DHABI

CENA OD

968
EUR

CENA OD

998
EUR
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SAE | AJMAN

POLOHA
na nedotknutom úseku pobrežia 
v emiráte Ajman • na nádhernej 
súkromnej pláži s bielym pieskom 
• súčasť prestížnej medzinárodnej 
skupiny The Luxury Collection • 
z hotela je pravidelne zabezpečený 
shuttle bus do Dubaja (za poplatok) 
• 30 km od medzinárodného letiska 
v Dubaji 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
prestížny hotel známej hotelovej siete 
• dokonalá kombinácia orientálneho 
a moderného štýlu • vstupná lobby 
s recepciou • bankomat • zmenáreň 
• obchod so suvenírmi • 5 reštaurácií 
(napr. rybia, libanonská, medzinárodná, 
all day dinning reštaurácia) • niekoľko 
barov • bazén • fi tnes centrum • jedno 
z najluxusnejších Spa v emiráte - Goco 
Spa • konferenčné a business centrum

PRE DETI
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén • 
ihrisko • opatrovateľská služba (za 
poplatok) • detské stoličky • detské 
postielky

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
procedúry a služby v Spa

UBYTOVANIE
205 komfortne a elegantne 
zariadených izieb s výhľadom na 
mesto, zátoku alebo more • starostlivo 
vyberané prvky dotvárajú typický ráz 

arabskej kultúry • krémovo-zlaté 
farby dodávajú zariadeniu izieb 
nádych luxusu • kúpeľňa • kúpacie 
plášte • sušič vlasov • LCD TV • 
pripojenie na internet (za poplatok) 
• minibar • trezor • varná kanvica • 
balkónom

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

AJMAN SARAY, A LUXURY 
COLLECTION RESORT 

029 AJMAN

POLOHA
priamo na nádhernej dlhej piesočnatej 
pláži • cca 25 km od Dubaja • 5 km od 
emirátu Sharjah • letisko v Dubaji je 
vzdialené cca 30 km • z hotela denne 
suttle bus do Dubaja a Sharjah

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný hotel patriaci do hotelovej 
siete Kempinski • luxusná lobby 
s recepciou • lounge • nákupná arkáda 
• all day dinning reštaurácia • 
3 à la carte reštaurácie (indická, 
talianska, čínska) • 5 barov • plážový 
bar s ponukou barbecue • pekná 
záhrada s vyhrievaným bazénom 
s terasou • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • wellness centrum 
(rôzne druhy masáží, procedúr, joga, 
ayurvéda)

PRE DETI
detský klub Kempi (3 - 12 rokov) • 
bazén • ihrisko • opatrovateľská 
služba (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • 2 tenisové 
kurty • sauna • jacuzzi • zumba • 
hodiny salsy • za poplatok: požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek • masáže 
a rôzne procedúry v Spa centre 
• biliard • šipky • vodné športy • 
potápanie

UBYTOVANIE
180 komfortných izieb • kúpeľňa • 
kúpacie plášte • sušič vlasov • LCD TV 

• pripojenie na internet (za poplatok) 
• minibar • trezor • pracovná časť 
• balkón s výhľadom na more • pre 
náročnejších klientov k dispozícii 
ubytovanie v suitách

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AC / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

POTÁPANIE

028 AJMAN

KEMPINSKI HOTEL AJMAN 

NOVINKA

CENA OD

798
EUR

CENA OD

858
EUR

02 SAE EXOTIKA 2014-2015_12-29.indd   2802 SAE EXOTIKA 2014-2015_12-29.indd   28 18.8.2014   22:0718.8.2014   22:07



29

SAE | FUJAIRAH

POLOHA
priamo na nádhernej súkromnej pláži • 
na východnom pobreží Emirátov • medzi 
pohorím Hajar a Indickým oceánom• 
5 km do Dibby • 49 km do centra 
Fujairah • 140 km od medzinárodného 
letiska v Dubaji • Shuttle bus do Dubaja 
2x do týždňa (za poplatok)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komfortný hotel v koloniálnom štýle 
• otvorený v roku 2007 • situovaný 
uprostred tropickej záhrady • 
2 reštaurácie so stredomorskou, ázijskou, 
arabskou a vegetariánskou kuchyňou • 
3 bary • lobby lounge • veľký bazén so 
šmýkačkou • ležadlá, slnečníky 
a osušky sú pri bazéne i na pláži bez 
poplatku • Spa centrum „Zen“ so 
saunou a parným kúpeľom • obchody • 
kozmetický salón • kaderníctvo

PRE DETI
detský klub „Flipper‘s“ (4 - 14 rokov) • 
detské menu • opatrovateľská služba 
(za poplatok) • detské postieľky • 
detské stoličky

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: squash (2 kurty) • plážový 
volejbal • 2 tenisové kurty • fi tnes 
centrum • stolný tenis • šnorchlovanie 
• za poplatok: požičovňa tenisových 
a squashových rakiet a loptičiek • 
masáže a rôzne procedúry v Spa centre • 
katamarán • potápanie • kurzy potápania 
pre začiatočníkov i pokročilých v PADI 
potápačskom centre priamo v rezorte

UBYTOVANIE
moderne a komfortne zariadené 
izby • moderné prvky s klasickým 
arabským dizajnom • v hlavnej 
budove • kúpeľňa • sušič vlasov • 
LCD TV • rádio • telefón • prístup 
na internet (za poplatok) • minibar 
• trezor • balkón • ďalšie kategórie 
izieb: Premium balcony • Terrace 
izby s terasou • rodinné izby 
(priestrannejšie)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať all inclusive (raňajky, 
obedy a večere formou bufetových 
stolov, nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje, pivo, víno 
v reštaurácii Mozaique a v bare 
Tropicana od 11:00 – 23:00 h, káva 
a čaj počas hlavných jedál)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

POTÁPANIE

FUJAIRAH ROTANA 
RESORT & SPA 

031 FUJAIRAH

POLOHA
priamo na 230 m dlhej piesočnatej 
pláži Al Aqah • na východnom pobreží 
Emirátov • 49 km od centra Fujairah • 
15 km od mestečka Dibba • Letisko 
v Dubaji je vzdialené približne 160 km • 
niekoľko krát týždenne premáva hotelový 
autobus do centra Fujairah a k nákupným 
centrám v Dubaji • celkový kolorit rezortu 
dotvára masívne pohorie Hajar

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotelový komplex s veľmi 
“fantazijnou” architektúrou • niekoľko 
reštaurácií (thajská, indická, talianska, 
barbecue, medzinárodná reštaurácia) 
• plážový bar • bar pri bazéne • lobby 
café • bar na 20. poschodí s nádherným 
výhľadom na Indický oceán • veľký bazén 
s ležadlami a slnečníkmi • ayurvéda-centrum 
• sauna • jacuzzi • parný kúpeľ • obchodíky

PRE DETI
detský klub Penguin • animácie pre 
deti • detské pečenie • maľovanie na 
tvár • maľovanie tričiek • detská disco • 
minigolf • detské ihrisko • detský bazén 
• kino • pre juniorov (13-16 rokov) Teen´s 
club • opatrovateľská služba za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: squash • plážový volejbal • 
3 tenisové kurty • fi tnes • biliard • 
stolný tenis • šípky • nemotorizované 
vodné športy • za poplatok: požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek • masáže • 
minigolf • motorizované vodné športy • 
kurzy potápania v PADI centre 

UBYTOVANIE
moderne zariadené štandardné 
izby s nádherným výhľadom na 
Indický oceán • kúpeľňa • sušič 
vlasov • kúpacie plášte • LCD TV • 
DVD prehrávač • rádio • telefón • 
prístup na internet (za poplatok) • 
minibar • trezor • varná kanvica • 
ďalšie kategórie izieb: izby Deluxe • 
Superior • rodinné izby • izby Royal 
Club • Executive suity

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať all inclusive (raňajky, 
obedy a večere, vybrané nápoje - 
minerálna voda, soft drinky, víno 
a vybrané destiláty od 12:00 - 
24:00 h v reštaurácií Views, 
Baywatch bare a pool bare)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AC / AAC / AACC

2 DETI DO 15 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

POTÁPANIE

030 FUJAIRAH

LE MERIDIEN AL AQAH 
BEACH RESORT 

CENA OD

958
EUR

CENA OD

998
EUR
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MŔTVE MORE
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
POZNÁVANIE

Sýria

Jordánsko

Libanon

Saudská
Arábia

Egypt

Cyprus

Izrael

Ammán

Mŕtve more

Petra

Wadi Rum

Aqaba

Krajina plná krásnych prírodných scenérií, kultúry 
a biblických príbehov. Leží v severovýchodnej časti 
Arabského polostrova, jeho západný cíp sa dotýka 
Červeného mora. Územie tvorí náhorná plošina so 
suchými údoliami, ktorá sa na západe zvažuje 
k Mŕtvemu moru a na východe prechádza do púšte. 
Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá 
končí v Mŕtvom mori. Juh krajiny pokrýva púšť. 
V Jordánsku je veľa historických pamiatok a väčšina 
z nich je zapísaná v zozname UNESCO, napr. Sv. Petra, 
rímske mesto Jerash, križiacky hrad Kerak, Qusayr 
Amra. Ammán je hlavným mestom. Kopcovitý ráz mu 
dáva zvláštny charakter. Uprostred mesta sa nachádza 
citadela, pahorok s ruinami Herkulovho chrámu 
s archeologickými nálezmi starými až 700 tisíc rokov. 
Na okraji sa nachádza rímske divadlo pre 5 000 
divákov. Dnešný Ammán je rýchlo rastúce veľkomesto 
s rušnými obchodnými a administratívnymi centrami 
a širokým výberom obchodov a reštaurácií. Priamy let 
do Ammanu trvá približne 4 hodiny.

MŔTVE MORE 
Bezodtokové slané jazero na východe krajiny na 
hraniciach s Izraelom. Vysoká koncentrácia solí 
spôsobila celkové vyhynutie všetkých živých 
organizmov. Jazero je v najväčšej zemskej hĺbke 
400 m pod úrovňou mora. Hlavné mesto Ammán 
je vzdialené 55 km. Oblasť je obľúbenou turistickou 
destináciou, vyhľadávaná pre svoje liečivé 
a blahodarné účinky na ľudský organizmus. Práve 
vysoká koncentrácia solí a minerálov pomáha liečiť 
najrôznejšie choroby, predovšetkým kožné. Na 
obidvoch brehoch jazera je veľa špecializovaných 
kliník, do ktorých prichádzajú klienti z celého sveta 
a využívajú liečebné účinky nielen slanej vody, ale aj 
bahenných zábalov. V týchto miestach sa odohrávali 
i dramatické príbehy Starého zákona. Lotova žena 
neposlúchla Boží príkaz a premenila sa na soľný stĺp!

PETRA
Magické miesto, ktorého pôvodné poslanie dodnes 
kryje rúško tajomstva. Mystické pohrebisko 
naružovelej farby vytesané v skalách, ktoré sa týči 
vo výške cez 900 m nad morom. Práve tu sníva 
svoj večný sen najbohatší z Nabatejcov v hroboch, 
ktoré vyrážajú dych pôvabom a výzdobou. Skalnaté 
mesto, ktoré niektorí považujú za zázrak, podľa 
iných patrí k novodobým siedmim divom sveta. 
Píšu o ňom básnici a natáčal sa tam i známy fi lm 
Indiana Jones a posledná krížová výprava.

WADI RUM
Priateľskí a srdeční beduíni, farebné piesočnaté 
duny, znudené ťavy, voňavá arabská káva a pomaly 
plynúci čas. To je Wadi Rum, raj uprostred púšte, 
nachádzajúcej sa v jordánskom Mesačnom údolí. 
Nezabudnuteľnú atmosféru tu dotvárajú oranžovo 
sfarbené, niekoľko metrov vysoké, pieskovcové 
skaly. Ževraj konkurujú americkému Grand Kaňonu!  

NENECHAJTE SI UJSŤ V JORDÁNSKU

JERASH - leží v biblických Gileadských horách asi 
45 km severne od Ammánu. Jerash je dokonalou 
ukážkou rímskeho provinčného mesta na Blízkom 
východe, je považované za najlepšie zachované 
mesto z konfederácie Decapolis. Mesto sa tiež 
prezýva Pompeje Východu. Tunajšia úrodná krajina 
bola domovom mnohých civilizácií. Vrcholný 
rozkvet prežíval Jerash na začiatku 3. storočia. 
Potom došlo k úpadku následkom kresťanských 
a moslimských invázií a zemetraseniu v roku 747. 
Hoci výkopové práce sa začali v dvadsiatych 
rokoch minulého storočia, predpokladá sa, že bolo 
zatiaľ odkrytých iba 10% mesta. Jerash je po Petre 
druhou najnavštevovanejšou pamiatkou. Môže sa 
pochváliť bohatým kultúrnym dedičstvom z doby 

neolitickej, gréckej, rímskej, byzantskej 
a umajovskej. Tunajšie divadlá každý rok 
v júli hostia Geraský festival kultúry a umenia 
a priťahujú tisíce divákov.

MESTO MADABA - spomína sa i v Biblii, veľký vplyv 
tu má kresťanstvo. Kresťania a moslimovia tu žijú 
vedľa seba bez problémov už po stáročia. Pre 
mesto sú typické krásne mozaiky. V kresťanskom 
kostole sv. Juraja sa tiež nachádza slávna 
Mozaiková mapa, znázorňujúca Svätú zem a okolie. 
Mapa zo 6. storočia n. l. sa pôvodne skladala 
z dvoch miliónov kamienkov, zachovala sa ich 
však len jedna tretina.

JORDÁNSKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH 20 22 25 29 34 37 39 38 36 32 27 22
VODA 20 18 22 23 30 31 34 34 32 32 25 22

NÁŠ TIP
JORDÁNSKO – ZÁŽITKY PRE CELÚ RODINU
Jordánsko je jednou z najkrajších 
a najpohostinnejších krajín na Blízkom Východe. 
Bohatá história, biblické príbehy, stratené 
mestá, pohostinnosť a nevtieravosť miestnych 
obyvateľov, miesta spojené s postavou 
Lawrenca z Arábie, to všetko nás čaká na ceste 
za poznaním. Navštívime najnižší bod sveta 
– Mŕtve more a objavíme tajomstvá skalného 
mesta Petra.

Pozri stranu 131
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vybavenie ako izby Superior • naviac 
samostatná sprcha • pohovka • 
výhľad do údolia alebo do záhrady 
• moderné, elegantné a priestranné 
izby Beach Room • rovnaké 
vybavenie ako izby Standard 
• veľká terasa • výhľad na more 

STRAVOVANIE
bohaté raňajky formou bufetu • 
možnosť doplatku polpenzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

AA / AAc

izba Superior

AA / AAc

izba Village Deluxe

AA / AAA / AAc

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI-FI

POLOHA
na severovýchodnom pobreží Mŕtveho 
mora • priamo na umelo vytvorenej 
súkromnej pláži • prístup na pláž 
z hotelovej záhrady po schodoch • 
letisko v Ammáne cca 70 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný hotelový komplex v štýle 
tradičnej jordánskej dediny • hlavná 
budova a dvojposchodové vedľajšie 
budovy • vstupná hala s recepciou 
• 6 reštaurácií, vrátane talianskej 
a gril reštaurácie • 3 bary • 3 bazény 
• ležadlá a sprchy na pláži • obchod 
so suvenírmi • „Zara“ spa • Wi-Fi 
pripojenie na internet

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • 2 tenisové kurty • 
za poplatok: solárium • masáže

PRE DETI
detský klub • detský bazén • detské 
ihrisko

UBYTOVANIE
346 izieb • komfortne zariadené izby 
Standard v hlavnej budove • vaňa • 
sušič vlasov • župan • papuče • TV • 
telefón • Wi-Fi pripojenie na internet • 
klimatizácia • minibar • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • trezor • izby 
Superior v hlavnej budove • rovnaké 
vybavenie ako izby Standard • balkón 
alebo terasa • výhľad do záhrady alebo 
čiastočný výhľad na more • izby Village 
Deluxe v blízkosti bazénov • rovnaké 

Pool View • výhľad na bazén • 
o niečo väčšie izby Superior • 
rovnaké vybavenie ako izby Deluxe

STRAVOVANIE
bohaté raňajky formou bufetu • 
možnosť doplatku polpenzie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAc / aacc

izba Deluxe Pool View

AA / AAc / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI-FI

POLOHA
na severovýchodnom pobreží Mŕtveho 
mora • priamo na umelo vytvorenej 
súkromnej pláži • letisko v Ammáne 
cca 70 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný, elegantný hotel • nádherné 
výhľady na Mŕtve more • reštaurácia 
„Mosaico“ s medzinárodnou kuchyňou 
• talianska reštaurácia „Il Terrazzo“ 
• americká reštaurácia a bar „ 
Champions Sports Bar & Restaurant“ 
• 3 bazény (jeden z nich v zime 
vyhrievaný) • 4 vírivky • plážové 
ležadlá a plážové slnečníky • krytý 
bazén • malý bazén so slanou vodou • 
sauna • parný kúpeľ • spa • obchod 
so suvenírmi • Wi-Fi pripojenie 
na internet

PRE DETI
detské ihrisko • samostatný detský 
bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • tenisové kurty 
• za poplatok: masáže a procedúry 
v spa

UBYTOVANIE
250 izieb • komfortne zariadené izby 
Deluxe • vaňa • sušič vlasov • žehlička 
• papuče • TV • telefón • pripojenie na 
internet (za poplatok) • klimatizácia 
• minibar • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • trezor • niektoré izby 
s terasou alebo balkónom • izby Deluxe 

MÖVENPICK RESORT & SPA 
DEAD SEA 

JORDAN VALLEY MARRIOT
RESORT & SPA 

032 MŔTVE MORE 033 MŔTVE MORE

CENA OD

1 188
EUR

CENA OD

1 168
EUR
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RAA

Male
Ari

Nilandu

Maldivy

Meedhupparu

Royal Island

Hudhuranfushi

Paradise Island
KurumbaMale

Kuredu
Holiday Inn 
KandoomaSun Island

Constance Halaveli
Constance
Moofushi

Kihad Maldives

Palm Beach Resort
Atmosphere Kanifushi

RAJ NA ZEMI
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
DELEGÁT
POTÁPANIE

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV
VZDUCH 29 29 29 29 29 30 31
VODA 27 27 27 27 28 28 28

V jednom z posledných rajov na zemi potrebujete 
tri veci: loď, aby ste sa dostali na svoj vysnívaný 
ostrov, vnútorný pokoj, aby ste ho mohli 
vychutnávať a potápačské okuliare, aby ste 
ocenili jeho skutočné poklady. Takto kedysi 
niekto opísal čaro a jedinečnosť Maldivského 
súostrovia. 26 atolov s približne 1 190 ostrovmi 
a ostrovčekmi, roztrúsenými okolo rovníka 
ako exotické perly na akvamarínovej hladine 
Indického oceánu. Zo severu na juh v dĺžke 
830 km, z východu na západ v šírke 130 km. 
Obývaná je asi pätina z nich, rezorty vyrástli 
na 90 ostrovoch. Sú také malé, že mnohé z nich 
obídete zhruba do 20 minút. 

Vďaka bujnej tropickej vegetácii, bielym 
piesočnatým plážam a krištáľovo čistej vode 
patria právom medzi vysnívané destinácie. Sen 
všetkých milovníkov kúpania, šnorchlovania, 
potápania, plachtenia. Naučia každého 
návštevníka s radosťou leňošiť, užívať si relax 
a oddych, vychutnávať si fascinujúci podmorský 
život, najkrajšie západy slnka na svete. Maldivy 
ponúkajú ideálne podmienky pre milovníkov 
vodných športov. Stačia vám okuliare, trubica 
a plutvy a môžete pozorovať korytnačky, 
chobotnice, malé druhy žralokov, murény, 
barakudy a tisíce ďalších druhov rýb a živočíchov. 
Pre náročnejších sú k dispozícii potápačské 
centrá s kompletným vybavením 
a profesionálnymi inštruktormi, ktorí vám 
ukážu tie najzaujímavejšie potápačské miesta. 
Najväčším bohatstvom Maldív je jedinečná 
príroda, na ktorú sú miestni obyvatelia právom 
hrdí, chovajú sa k nej veľmi ohľaduplne a to isté 
vyžadujú aj od turistov. Vďaka tomu sú lagúny 
stále plné koralov a rýb. Let z Viedne trvá 
cca 10 hodín.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA MALDIVÁCH

ISLAND HOPPING
Celodenný výlet s tradičnou loďou dhoni, ktorá 
vás zavedie na dva rôzne ostrovy. Domorodý 
obývaný ostrov, kde nahliadnete do života 
miestneho obyvateľstva a neobývaný ostrov 
so špeciálnym obedom, kde sa môžete kúpať, 
šnorchlovať.

NOČNÝ RYBOLOV 
Typický spôsob večernej zábavy na Maldivách. 
Na lodi dhoni si môžete vychutnávať západ slnka, 
nočný pokoj pod hviezdami a zdokonaľovať si 
rybárske zručnosti za asistencie posádky lode. 
V prípade úspechu si môžete nechať svoj úlovok 
pripraviť na večeru.

FOTKY Z VTÁČEJ PERSPEKTÍVY
Niektoré rezorty organizujú lety hydroplánmi 
(cca 15 min), kde máte počas letu možnosť 
fotografovať nádherné ostrovy a koralové útesy 
z vtáčej perspektívy.

NÁVŠTEVA MALE
(Vhodné najmä pre hostí na Male atole). Návšteva 
správneho a hospodárskeho centra Maldivskej 
republiky. K najzaujímavejším miestam hlavného 
mesta patrí: Islamské centrum s mešitou Hukuru 
Miskiiy a minaretom, bývalý prezidentský palác, 
sultánsky park s národným múzeom v starom 
sultánskom paláci, rybí či miestny trh (napr. 
ovocie, suveníry). 

MALDIVY

NÁŠ TIP 
SRÍ LANKA - MALDIVY
Kombinácia dvoch nádherných krajín, v jednej 
poznávanie, v druhej relax pod palmami 
na bielych piesočnatých plážach. Spoznajte 
Srí Lanku, jej najväčšie tajomstvá, bohatú 
históriu, usmievavých ľudí a oddýchnite si 
na plážach jedného z posledných rajov 
na zemi - na Maldivách.

Pozri stranu 132
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OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON 

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA 
západná časť Ari Atolu • 
ostrov s rozlohou 
280 x 160 m • 3 prekrásne 
lagúny • piesočnatá pláž 
ako z príbehu Robinson 
Crusoe • veľkoryso 
riešený komplex • vysoká 
úroveň služieb známej 
hotelovej siete Constance • 
vzdialenosť od Male 
80 km • transfer 
hydroplánom 25 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY 
2 reštaurácie • 2 bary • 
• v hlavnej reštaurácii 
jedlá z morských plodov 
a babecue • rôzne druhy 
pizze a hamburgerov • 
šaláty a snacky • „Manta 
Bar“ s neformálnou 
atmosférou na pláži • 
rôznorodá ponuka koktejlov 
• „Totem Bar“ plážový bar 
s vyrezávaným vybavením 
interiéru • chladené 
ovocné nealkoholické 
nápoje • ľadové čaje 
bazén • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazéne a na 
pláži zdarma • knižnica • 
lounge • Spa centrum 
„Le Spa Constance“ • 
8 miestností na procedúry 
• pavilón na cvičenie jogy 
• tropická vegetácia • vilky 

WLAN • minibar • trezor • 
klimatizácia • ventilátor • 
príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • terasa 
s nábytkom • za doplatok: 
vodné vilky s rozlohou 
66 m2 • klimatizovaná 
kúpeľňa • rovnaké 
vybavenie • Senior vodné 
vilky 94 m2 • vonkajšia vaňa 
• kávovar na presso kávu

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere 
formou bohatých 
bufetových stolov • počas 
týždňového pobytu 
možnosť 1x večere v à la 
carte reštaurácii (nutná 
rezervácia vopred) • 
poobede pancakes • 
miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje 

so strechami z prírodných 
palmových listov • drevené 
podlahy • základnou 
črtou resortu je elegancia 
v harmónii s prírodou • 
veľký doraz na zachovanie 
súkromia • 24 plážových 
viliek • 56 vodných viliek • 
30 senior vodných viliek

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal 
• biliard • windsurfi ng • 
vodné bicykle • kajaky 
• fi tnes centrum • za 
poplatok: PADI potápačská 
škola • jóga • masáže 
a procedúry v SPA • 
príležitostne večerná 
zábava • živá hudba • 
bezplatné využitie salónika 
Constance Lounge na 
letisku v Male

UBYTOVANIE
moderne vybavené štýlové 
vilky • rozloha cca 57 m2 • 
výhľad na more • spálňa 
a obývací kút so sedením • 
kúpeľňa • oddelená sprcha 
• príslušenstvo • telefón • 
LCD TV • Apple Mac Mini 
– pripojenie na iPod • CD-
DVD prehrávač • bezplatné 
pripojenie na internet 

v baroch a reštauráciách 
od 10:00 - 01:00 h • minibar 
(1x denne dopĺňaný) • 
vybrané druhy cigariet 
v baroch • 1x 90 min výlet 
loďou Dhoni • šnorchlovanie 
pri koralovom útese

CONSTANCE MOOFUSHI 
034 ARI ATOL

CENA OD

4 398
EUR
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MALDIVY

POLOHA
hotelový rezort vyššej 
kategórie • na ostrove 
s rozlohou 500 x 300 m • 
blízko hlavného mesta Male 
• vysoká kvalita služieb • 
transfer z letiska v Male 
rýchloloďou cca 10 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
súčasťou hotelového 
komplexu 8 reštaurácií • 
večere v hlavnej reštaurácii 
formou bufetu • možnosť
večerať à la carte podľa 
vlastného výberu tzv. 
„Dine Around All 
Inclusive“ (za príplatok 
a na vyžiadanie) • hlavná 
reštaurácia „Vihamana“ 
s bohatými bufetovými 
stolmi • priamo na pláži 
„Ocean Grill“ s príjemnou 
atmosférou • nádherný 
výhľad na more je 
z reštaurácie so špecialitami 
na grile a jedlami z rýb 
• à-la-carte-Restaurants 
„La Cucina“ (talianska 
kuchyňa) • „Ming Court“ 
s čínskymi špecialitam • 
„Kurumba Mahal“ jedlá 
indickej kuchyne • „Al Qasr“ 
s libanonskou kuchyňou • 
sushi a teppanyaki ponúka 
reštaurácia „Hamakaze“ • 
pri bazéne kaviareň 

pripojenie na internet WLAN 
• rýchlovarná kanvica • sušič 
na vlasy • terasa s výhľadom 
na more alebo do záhrady 
• izby Deluxe (za príplatok) 
• bungalovy s rozlohou 74 m2 
• obývacia časť so sedením 
• vonkajšia sprcha • jacuzzi 
• záhradné ležadlo na terase 
• Beachfront - bungalov 
v prvom rade priamo 
na pláži

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých 
bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii • možnosť 
doobjednať polpenziu, plnú 
penziu alebo all inclusive 
• all inclusive: miestne 
nealkoholické nápoje a šťavy 
• káva • čaj • miestne 
alkoholické nápoje (víno, 
pivo, liehoviny) • vybrané 
miešané nápoje v Sand bare 
a Beach bare • Lounge 
v rámci otváracích hodín

„Kurumba Café“ otvorená 
po celý deň • „Beachbar“ 
s výhľadom na lagúnu • 
večer príjemná hudba • 
koktejly v „Rendezvous 
Lounge“ • 2 bazény • 
knižnica • požičovňa DVD • 
internetové pripojenie WLAN 
• detský klub (4 - 12 rokov) 
• príjemné kúpanie okolo 
ostrova 
vďaka vlnolamom

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal • 
futbal • fi tnes centrum • 
tenis (večerné osvetlenie 
za poplatok) • stolný tenis 
• večer živá hudba • za 
poplatok: motorizované 
vodné športy • rybárčenie 
na otvorenom mori • 
potápačské kurzy PADI • 
výlety do hlavného mesta 
• masáže vo “Veli Spa“ 
beauty centre • procedúry 
s využitím prírodných 
produktov

UBYTOVANIE
180 Superior izieb v 
poschodových bungalovoch 
• prevažne pri pláži • 
moderné vybavenie • 
kúpeľňa so sprchou/vaňou • 
príslušenstvo • klimatizácia 
• stropný ventilátor • trezor 
• telefón • minibar • TV • 

KURUMBA MALDIVES 
035 KAAFU, SEVERNÝ MALE ATOL 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

CENA OD

1 998
EUR
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MALDIVY 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

POTÁPANIE 

WELLNESS

POLOHA
severne od hlavného 
mesta Male • na ostrove 
Lhaviyani • rozloha 
2 000 x 90 m • malebný 
raj obkolesený bielymi 
piesočnatými plážami • 
nádherná tyrkysová voda • 
bohatá tropická vegetácia • 
neďaleký koralový útes patrí 
k najkrajším potápačským 
lokalitám • raj pre 
milovníkov šnorchlovania • 
transfer z letiska cca 30 min

VYBAVENIE ZARIADENIA, 
ĎALŠIE SLUŽBY
novo vybudovaný komplex 
• interiérový dizajn čistých 
tvarov v duchu purizmu • 
bohatá vegetácia • pohoda 
a relax • hlavná reštaurácia 
s Live-Cooking-Station 
a medzinárodnou kuchyňou 
• ďalšia reštaurácia 
s ázijskou kuchyňou • gril 
a barbecue • dva bary 
z toho jeden pool bar 
pri bazéne • denná ponuka 
chladených nápojov • 
čerstvé snacky • dva 
bazény so sladkou vodou • 
bezplatný prístup 
na internet WLAN na celom 
ostrove • za poplatok 
24-hodinový in-villa-dining 
service (možnosť objednať 
jedlo do viliek) 

• na vyžiadanie a za 
príplatok možné ďalšie 
typy ubytovania: pre rodinu 
Family Sunset • vilka pre 
2 dospelých a 2 deti • 
Sunset Junior Suite • 
vilka má 132 m2 • väčšia 
vzdialenosť medzi vilkami 
pre súkromie • v prednej 
časti ostrova Sunset Pool 
vila - rozloha 192 m2 • väčšia 
terasa • privátny bazén 
v záhradke

STRAVOVANIE
all Inclusive 
raňajky, obedy, večere sú 
formou bohatého bufetu 
• čiastočne aj výber 
z menu • 1x za pobyt je 
možné večerať v à la carte 
reštaurácii so špecialitami 
tzv. "Fine Dining Menu" 
(nutná rezervácia vopred) 
• čerstvé šťavy • vody • 
alkoholické nápoje • pivo • 
víno • softdrinky počas dňa 
• aj v Pool bare • čaj • káva • 
pečivo v Coff ee Shope • od 
09:30 – 24:30 h - liehoviny 
• vína • sekt • miestne 
koktejly • v minibare: 
nealko • pivo • víno • vody 
• slané snacky • 2x denne 
dopĺňané • v cene: biliard 
• windsurfi ng • jazda na 
katamaráne • šnorchlovanie

PRE DETI
detský klub (4 -12 rokov) • 
detský bazén 

ŠPORT A ZÁBAVA
motorizované vodné športy 
na pláži (za poplatok) 
• potápanie pri blízkom 
koralovom útese (vzdialený 
100 m) • lode premávajú 
pravidelne ráno a podvečer 
(potrebná rezervácia 
vopred) • potápačské 
centrum • kurzy PADI • 
večer výlety tradičnou loďou 
Dhoni k obľúbeným miestam 
• Spa centrum • sauna • 
perličkový a parný kúpeľ • 
procedúry • masáže 

UBYTOVANIE
150 viliek • na západnej 
strane ostrova • zariadené 
v tradičnom ako 
i modernom štýle • 
rozloha 100 m2 (vnútorná 
+ vonkajšia plocha) • 
sedenie s gaučom • kúpeľňa 
s vonkajšou časťou • vaňa 
s perličkovým kúpeľom 
• sušič na vlasy • župan 
• sprcha • príslušenstvo 
• TV surround-system • 
DVD • CD prehrávač • 
telefón • iPod®-stanica 
• klimatizácia • stropný 
ventilátor • rýchlovarná 
kanvica • minibar • trezor 

ATMOSPHERE KANIFUSHI 
036 LHAVIYANI ATOL

NOVINKA

CENA OD

3 798
EUR
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MALDIVY

POLOHA
ostrov s rozlohou 2 000 x 400 m • jeden 
z najväčších z Lhaviyani atolu • transfer 
z letiska Male cca 40 min 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
rozsiahly resort • talianske vedenie • 
uprostred úžasnej tropickej vegetácie 
• hlavná reštaurácia s medzinárodnou 
kuchyňou • à la carte reštaurácia • 
talianske jedlá • lokálne morské špeciality 
• Coff ee-Shop • 2 bary, jeden nočný 
• klenotníctvo • butik • za poplatok 
pripojenie WLAN • bazén • ležadlá, 
slnečníky a osušky bez poplatku • 
opatrovanie detí za poplatok

PRE DETI
detský bazén 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • squash • 
animácie • raz týždenne Maldivský 
folklórny večer • wellness centrum 
„Coconut Spa“ • masáže • jacuzzi • 
parné kúpele • procedúry 

UBYTOVANIE
138 izieb • Junior Sunrise cca 60 m2 

• priamo na pláži • umiestnené 
v bungalovoch • terasa na západnej 
strane ostrova • kúpeľňa • príslušenstvo • 
vonkajšia sprcha • vaňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • stropný ventilátor • minibar 
• TV • telefón • trezor • rýchlovarná 
kanvica • Deluxe Sunset: rovnaká rozloha 
• v odľahlejšej časti • vhodné pre relax 

• na vyžiadanie a za doplatok Beach 
Villa s rozlohou 80 m2 • na poschodí 
spálňa s výhľadom na more • v dolnej 
časti obývačka • kúpeľňa • jacuzzi • 
terasa s ležadlami • na vyžiadanie: 
jednoduchšie Diving Club Room 
45 m2 • bližšie k potápačskej základni 
na ostrove • vybavenie ako Sunrise

STRAVOVANIE
light all inclusive
bohatý raňajkový bufet denne v kaviarni 
(Coff ee-shop) • obedy a večere formou 
bufetu v hlavnej reštaurácii • k jedlám sa 
podávajú: vody • softdrinky • pivo • čaj 
• fi ltrovaná káva • espresso, cappucino • 
poobede: káva alebo čaj • koláče alebo 
slané pečivo • športové aktivity v cene: 
2 tenisové ihriská • futbalové ihrisko s 
večerným osvetlením • plážový volejbal 
• stolný tenis • biliard • požičiavanie 
bicyklov • windsurfi ng • kajaky • kanoe

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

LIGHT ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS 

POLOHA 
hotelový rezort na ostrove Baa • biele 
piesočnaté pláže • bujná vegetácia • 
nádherná lagúna • ostrov s rozlohou 
800 x 200 m • transfer z letiska Male 
cca 35 min • raj pre potápačov • výborné 
podmienky na šnorchlovanie 
na koralovom útese

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná reštaurácia „Maakana“ • 
STRAVOVANIE formou bufetu • 
à la carte reštaurácia „Raabondhi“ • 
Coff ee-Shop • 24-hodinový izbový servis 
• 4 bary - z toho jeden karaoke bar • 
bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži zdarma • internetové 
pripojenie WLAN • zlatníctvo • 
obchod so suvenírmi • fotoshop • 
kaderníctvo • zdravotné stredisko • 
záhradné pavilóniky zariadené 
antickým nábytkom

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal • fi tnes centrum 
• tenis (večerné osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis • bedminton • squash 
• karaoke • večer zábavné show • za 
poplatok: motorizované vodné športy 
• potápačské kurzy PADI • potápanie 
na koralovom útese vzdialenom 80 m • 
pôsobivé Spa centrum „Araamu Spa“ - 
jedno z najkrajších na Maldivách • parný 
kúpeľ • jacuzzi • masáže • ajurvédske 
procedúry

UBYTOVANIE
150 bungalovov blízko pláže • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
trezor • telefón • minibar • 
SAT TV (video kanál za poplatok) • 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju 
• sušič na vlasy • terasa s výhľadom 
na more alebo do záhrady • Beach 
bungalov: navyše vonkajšia sprcha • 
veranda s ležadlami

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii • možnosť all 
inclusive za doplatok: raňajky, obedy 
a večere formou bufetu • káva • čaj 
• koláče • drobné pečivo • snacky 
v čase od 16:00 - 18:00 h • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 - 01:00 h

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON 

POTÁPANIE 

WELLNESS

ROYAL ISLAND RESORT SPA PALM BEACH RESORT SPA +
037 BAA ATOL 038 LHAVIYANI ATOL

NOVINKA

CENA OD

2 388
EUR

CENA OD

1 968
EUR
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MALDIVY 

POLOHA
ostrov Lankanfi nolhu s rozlohou 
930 x 201 m • koralový útes od pláže 
vzdialený cca 300 - 400 m • transfer 
z medzinárodného letiska Hulhule 
15 min rýchloloďou 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený rezort • krištáľovo čistá 
lagúna • bujná tropická vegetácia 
• svetlý koralový piesok • 220 izieb 
v bungalovoch • k dispozícii hlavná 
hotelová reštaurácia Paradise • 
2 à la carte reštaurácie Fukuya 
Teppanyaki (japonská kuchyňa) 
a Ristorante al Tramonto (talianska 
kuchyňa) • pizza expres • coff eeshop • 
2 bary • ležadlá a osušky v cene aj 
na pláži • obchod so suvenírmi • 
klenotníctvo • kaderníctvo • prístup 
na WLAN internet (za poplatok) • 
lekárska služba • Araamu Spa Centrum

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal • basketbal 
• stolný tenis • fi tnes centrum • tenis 
(umelé osvetlenie za poplatok) • squash 
• bedminton • snooker • parný kúpeľ 
• sauna • jacuzzi • živá hudba • za 
poplatok: windsurfi ng • vodné lyže • 
wakeboard • parasailing • katamarán • 
kajaky • rybolov na otvorenom mori • 
PADI potápačská škola • požičovňa 
výstroja na šnorchlovanie • masáže 
a procedúry v SPA

UBYTOVANIE
vkusne zariadené super de luxe izby 
• polootvorená kúpeľňa s vaňou • 
čiastočne vonkajšia sprcha • sušič 
na vlasy • klimatizácia • stropný 
ventilátor • TV • telefón • minibar • 
trezor • terasa orientovaná na morskú 
stranu

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatého bufetu 
• možnosť doobjednať all inclusive: 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii 
• à la carte za poplatok • poobedňajšie 
občerstvenie v coff ee-shope 
od 16:00 - 18:00 h • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (voda, ovocné 
šťavy, pivo, miestne víno, káva, čaj) 
od 10:00 - 01:00 h v hlavnom bare • 
od 10:00 - 17:00 h v plážovom bare • 
minibar za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
raj pre milovníkov potápania • rozloha 
500 x 200 m • patrí Baa atolu • letecký 
transfer z Male cca 40 min 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
kompletne prebudovaný hotel • nový 
koncept služieb • komfort • vysoká 
úroveň • nádherné piesočnaté pláže • 
lagúna • blízky koralový útes • ideálne 
miesto na oddych • šnorchlovanie • 
potápanie • 3 reštaurácie - "Hanifaru 
Bay" s medzinárodnou kuchyňou • 
"Spices" indická kuchyňa • "Sarong" 
ázijská kuchyňa • 2 bary • kaviareň • 
pekne situovaný bazén • obchodíky • 
butik • bezplatný prístup na internet 
WLAN • spa centrum • rôzne masáže • 
procedúry za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • tenis • plážový 
volejbal • stolný tenis • biliard • squash 
• za poplatok: windsurfi ng • vodné 
lyžovanie • jet ski • katamaran • kajaky 
• jazda na banáne • výlety loďou • 
zábavné večery • animačné programy 

PRE DETI
detský klub (2 - 13 rokov)

UBYTOVANIE
118 izieb vo vilkách • Reserve Beach Villa 
s jednou spálňou • rozloha 77 m2 vrátane 
vonkajšej plochy • tradičný miestny štýl 
• obývací priestor so sedením • kúpeľňa 
• príslušenstvo • vaňa • oddelená 

vonkajšia sprcha • sušič 
na vlasy • župany • TV • DVD 
prehrávač • minibar • trezor • 
rýchlovarná kanvica • klimatizácia • 
na vyžiadanie a za doplatok - Lagoon 
Prestige Beach Villa cca 89 m2 • 
v prednom rade na pláži • terasa • 
výhľad na more • pre rodiny: 
2 dospelý s 2 - 4 deťmi k dispozícii izby 
Family Junior Suites • 2 spálne 

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy, večere v hlavnej 
reštaurácii • 1x do týždňa možnosť 
à la carte večere v reštaurácii (nutná 
rezervácia vopred) • nápoje: pivo • 
víno • nealkoholické nápoje • destiláty 
• koláče • káva • čaj • slané pečivo • 
domáce jogurty • zmrzlina • v cene: 
fi tnes centrum • tenis • plážový 
volejbal • stolný tenis • biliard • squash

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS 

KIHAD MALDIVES + PARADISE ISLAND RESORT 
039 BAA ATOL  040 SEVERNÝ MALE ATOL

CENA OD

1 798
EUR

NOVINKA

CENA OD

2 958
EUR
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MALDIVY

POLOHA
južný Ari atol • rozloha ostrova 
1 600 x 440 m • koralový útes cca 
350 m • transfer z Male cca 35 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený rezort • 422 izieb (136 de 
luxe, 218 super de luxe, 64 vodných 
bungalovov) • bufetová reštaurácia 
Maaniya • 3 špecializované reštaurácie 
(japonsko-talianska, thajská, gril) • 
lobby bar • bar na pláži • Mekunu bar 
• coff ee shop • diskotéka • bazén • 
ležadlá a osušky bez poplatku aj na pláži 
• pool bar • centrum vodných športov • 
potápačská škola • spa (aromaterapia, 
thajské masáže, atď.) • Club House Bar • 
obchody

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: stolný tenis • basketbal • plážový 
volejbal • tenis (umelé osvetlenie) • 
bedminton • squash • parný kúpeľ • 
sauna • vírivka • fi tnes • šípky • snooker 
• aerobik • vodné športy • jachting • 
windsurfi ng • vodné lyže • katamarán • 
šnorchlovanie • požičovňa bicyklov • živá 
hudba • diskotéka • karaoke

UBYTOVANIE
izby v dvojradových alebo samostatne 
stojacich bungalovoch • príslušenstvo • 
sušič na vlasy • telefón • klimatizácia • 
stropný ventilátor • trezor • terasa • 
za poplatok: SAT TV (pri all inclusive 

v cene) • minibar • pripojenie 
na internet • Super de luxe izby: 
priestrannejšie • navyše vonkajšia 
sprcha • vaňa • bidet • vodné 
bungalovy: luxusne zariadené • nemajú 
vonkajšiu sprchu • priamy vstup 
do mora z terasy 

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou 
bufetu v Maaniya reštaurácii • plná 
penzia: obed formou bufetu • možnosť 
doobjednať all inclusive: raňajky, obedy 
a večere v hlavnej bufetovej reštaurácii 
• reštaurácia „Southern Star“ • čaj, káva 
a občerstvenie v coff ee shope 
od 16:00 - 18:00 h • nealkoholické 
a alkoholické nápoje v hlavnej 
reštaurácii (ovocné šťavy, čapované 
pivo, domáce víno, gin, vodka, rum 
a whisky) od 10:00 - 01:00 h • 1 fľaša 
vody na osobu/deň v izbe

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS 

POLOHA 
severná časť atola Lhaviyani • jeden 
z najväčších ostrovov s rozlohou 
1 600 x 380 m • koralový útes vzdialený 
75 - 100 m • transfer z letiska Hulhule 
cca 40 min hydroplánom

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
330 bungalovov • 2 hlavné reštaurácie 
• špecializované reštaurácie (ázijská, 
talianska, morské špeciality) • maldivský 
tee house • hlavný bar • romantický Akiri 
bar • bazén • ležadlá a uteráky v cene 
• poolbar • športový bar • obchod so 
suvenírmi a potrebami pre potápačov 
• 24-hodinová lekárska služba • SPA 
centrum

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal • futbal • stolový 
futbal • klimatizované fi tnes centrum 
• aerobik (2x do týždňa) • stolný tenis 
• bedminton • šípky • večer diskotéky 
• živá hudba • šnorchlovanie • kanoe • 
windsurfi ng • tenis • vodné športy - škola 
jachtingu • surfovanie • katamarán • 
kurzy potápania PADI s dekompresnou 
komorou • 6 jamkové golfové ihrisko • 
výučba golfu • green-fee

UBYTOVANIE
plážové bungalovy (3*) • jednoducho 
a účelne vybavené samostatné bungalovy 
• na severnej strane ostrova • otvorená 
kúpeľňa so sprchou • klimatizácia • 

stropný ventilátor • trezor • telefón • 
CD prehrávač • rýchlovarná kanvica • 
terasa s ležadlami • plážové vily (4*) 
• samostatné vilky • na južnej strane 
ostrova • otvorená kúpeľňa • sprcha 
• WC • sušič na vlasy • klimatizácia • 
stropný ventilátor • trezor • telefón • 
CD prehrávač • rýchlovarná kanvica

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doobjednať all 
inclusive: raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • čaj o piatej • káva 
v Akiri bare • nealkoholické 
a alkoholické nápoje • červené a biele 
víno • pivo • whisky • rum • gin • vodka 
• baccardi • brandy • ovocné šťavy • 
do 01:30 h

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS

GOLF

KUREDU ISLAND RESORT SPA SUN ISLAND RESORT & SPA 
041 LHAVIYANI ATOL 042 JUŽNÝ ARI ATOL

CENA OD

1 568
EUR

CENA OD

1 988
EUR
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POLOHA
ostrov s rozlohou 740 x 290 m • 
od medzinárodného letiska v Hulhule 
cca 130 km • transfer hydroplánom 
cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
oválny ostrov • bujná tropická vegetácia 
• nádherná biela piesočnatá pláž • 
tyrkysovo modrá lagúna • 2 rezorty - 
Adaaran Select Meedhupparu a Adaaran 
Prestige Water Villas s vodnými vilkami 
• prijímacia hala s recepciou • pripojenie 
na internet • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • gril/poolbar • 
diskotéka • obchodík so suvenírmi • 
klenotníctvo • salón krásy • spa centrum 
• 2 jacuzzi • bazén so slnečnou terasou • 
ležadlá zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: stolný tenis • fi tnes • šípky • 
plážový volejbal • za poplatok: potápanie 
• šnorchlovanie • windsurfi ng • vodné 
lyže • jet ski • kanoe • katamarán • jazda 
na banáne • tenis • sauna • parný kúpeľ 
• ajurvédické procedúry v spa centre • 
večerný program

UBYTOVANIE
214 izieb v bungalovoch • v každom 
2 obytné jednotky • priestranné izby 
s max. 3 posteľami • príslušenstvo • 
samostatná vonkajšia sprcha • 
sušič na vlasy • TV • telefón • 
minibar (za poplatok) • trezor 
• rýchlovarná kanvica • stropný 
ventilátor • klimatizácia • terasa

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky a večere formou bohatých 
bufetových stolov • obedy ako výber 
z menu • stolové víno • whisky • 
gin • vodka • rum • brandy • pivo 
• nealkoholické nápoje • káva a čaj 
• voda • džúsy • nápoje v hlavnom 
bare od 10:00 - 23:45 h • v poolbare 
a gril bare od 10:00 - 18:00 h • 
na diskotéke od 22:30 - 23:45 h 
• v hlavnej reštaurácii k obedom 
a večerám • občerstvenie v hlavnom 
bare vo vymedzených hodinách

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
východný vonkajší reef Severného 
atolu Male • rozloha ostrova 
800 x 400 m • domáci koralový útes 
od pláže vzdialený cca 150 - 400 m 
• od medzinárodného letiska Hulhule 
vzdialený cca 30 min rýchloloďou 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rozprestierajú sa tu dva rezorty 
- Adaaran Select Hudhuranfushi 
a Adaaran Prestige Ocean Villas 
s vodnými vilkami • veľkoryso riešený 
prijímací priestor • recepcia • obchod 
so suvenírmi • kaviareň • klenotníctvo 
• čitáreň • lekárska služba • hlavná 
hotelová reštaurácia Banyan • plážový 
bar Hiyala v severnej časti ostrova • 
Sunset bar • reštaurácia v južnej časti 
vhodnej pre surfi stov Surf Bar s peknou 
terasou • malý sladkovodný bazén • 
poolbar so slnečnou terasou • ležadlá 
a slnečníky v cene aj na pláži • 
Coconut Spa • jacuzzi

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal • bedminton 
• biliard • šípky • stolný tenis • futbal 
• fi tnes centrum • šach • za poplatok - 
potápanie • katamarán • windsurfi ng • 
kiteboard • vodné lyže • tenis • squash 
• masáže a procedúry v spa • večer 
zábavné programy

UBYTOVANIE
127 izieb • vilky s max. 3 posteľami • 
elegantné zariadenie • polootvorená 
kúpeľňa s vaňou • vonkajšia sprcha • 

sušič na vlasy • telefón • SAT TV • 
trezor • mini bar • terasa s výhľadom 
na more 

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • 
v hlavnej hotelovej reštaurácii • 
nápoje: stolové víno • vybrané 
servírované koktejly • nealkoholické 
nápoje • šťavy • pivo od 10:00 - 
24:00 h • doobedňajšie občerstvenie 
• polnočné občerstvenie • popoludní 
káva a čaj • koláče • snacky

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS 

ADAARAN SELECT
HUDHURANFUSHI 

ADAARAN 
SELECT MEEDHUPPARU 

043 SEVERNÝ MALE ATOL 044 RAA ATOL

CENA OD

2 198
EUR

CENA OD

1 898
EUR
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RAJ PRE 
GOLFISTOV 
HONEYMOON

Maurícius
Belle Mare

Île Aux Cerf

Blue Bay
Mahébourg

Curepipe

Le Morne

Grand Gaube

Grand Baie

Trou Aux Biches

Port Louis

Pointe Aux
Piments

Bel Ombre

AUTENTICKÝ JUH 
Hlboko v srdci malého predmestia Mahébourg 
návšteva jedinečnej, viac ako 120 ročnej 
manufaktúry na maniokové keksy, ďalej k Pointe 
d‘Esny na loď na Ile aux Aigrettes - posledné 
teritórium ebenového lesa, endemických živočíchov 
a rastlín. Výlet sa končí návštevou rezervácie 
La Vanille Mascareignes s obrovskými 
korytnačkami, reptilmi a pôsobivou zbierku 
motýľov a hmyzu.
 
ČAJOVÉ PLANTÁŽE
Tento výlet vám umožní spoznať históriu a význam 
čaju v maurícijskom živote. Návšteva pôsobivej 
a nádhernej koloniálnej rezidencie Les Aubineaux, 
domov majiteľa panstva, v manufaktúre Bois Cheri 
môžete sledovať proces výroby čaju a ochutnať rôzne 
príchute čaju. Obed v St. Aubin, v elegantnom 
a koloniálnom prostredí, antúriové sklenníky, 
vanilková a rumová plantáž.

Indický oceán má tie najkrajšie farby, príboj 
v diaľke naráža na koralový útes, palmy sa ohýbajú 
v morskej bríze, v tyrkysovej lagúne kotvia rybárske 
člny a priezračne čistá voda obmýva pláž, kde 
čašníci nosia pestrofarebné koktejly a renomovaní 
kuchári pripravujú vybrané špeciality. Maurícius je 
jednoducho synonymom luxusu a elegancie. Okrem 
luxusných hotelov tu ale nájdete aj malé príjemné 
hotelíky, s rovnako excelentným servisom. Tento 
malý raj ponúka pre každého niečo. 

Na severe ostrova, medzi hlavným mestom Port 
Louis až po Cap Malheureux sa nachádzajú mnohé 
fantastické pláže ako Pointe aux Piments s obzvlášť 
krásnym podmorským svetom a Trou aux Biches. 
Ďalej na sever od pevninového výbežku do mora 
sa nachádza Grand Baie s mnohými reštauráciami, 
barmi, nákupnými možnosťami a bujarým nočným 
životom. Je tu aj prístav pre jachty a výborné 
podmienky na surfovanie a vodné lyžovanie. 

Južná časť ostrova je veternejšia a ideálna pre 
surferov. Belle Mare má bielu piesočnú pláž, ktorá 
sa ťahá niekoľko kilometrov až k malebnej rybárskej 
dedinke Trou d‘Eau Douce. Tu sa pláž zužuje 
a pozdĺž vedie cesta do Mahébourgu. Nadväzujúca 
piesočná pláž sa rozprestiera od Pointe d‘Esny až 
po malebnú zátoku Blue Bay. Juh ostrova ponúka 
fascinujúce prírodné krásy. Regiónu dominujú 
skalnaté pobrežia, malé zálivy a lagúny 
a nedozierne trstinové lány. 

Na západnom pobreží medzi polostrovom 
Le Morne so spektakulárnou kulisou vrchu 
Le Morne Brabant a hlavným mestom Port Louis 
sa striedajú dlhé pláže so zelenými kopcami a malé, 
odľahlé dedinky s exkluzívnymi rezortmi. Najmä 
pláže medzi Flic en Flac a Le Morne patria 

k najkrajším na ostrove a sú vhodné na kúpanie, 
ako aj na rôzne vodné športy. Zaujímavosťou 
ostrova je, že väčšina športových aktivít v hoteloch 
je zdarma. Maurícius je ideálnym miestom na golf. 
Golfové ihriská sa nachádzajú na východe pri 
rezorte Belle Mare Plage, na Ile aux Cerfs, 
na Le Morne pri hoteli Paradis, na juhu v Bel Ombre 
Golf du Chateau, na západe Tamarina Golf Course 
a Four Seasons Golf Club na juhovýchode, 
9-jamkové golfové ihriská majú aj hotely Shandrani, 
Trou aux Biches, Le Saint Géran, Coco Beach 
a Maritim. Najlepšie miesta na nákupy sú v Port 
Louis, Curepipe a Rose Hill. Hlavným nákupným 
centrom je Curepipe. Je tu veľa malých obchodíkov, 
ale aj nákupné galérie, kde si môžete zaobstarať 
rôzny sortiment tovaru, od potravín až po odevy. 
Medzi najobľúbenejšie suveníry patria rum, modely 
lodí, oblečenie, indické výrobky, topánky, rôzne 
košíky a ručne robené výrobky, známky a rôzne 
výšivky. Veľmi obľúbené sú i šperky, ktorých výroba 
má dlhú tradíciu, vyrábajú ich najmä moslimovia 
a Indovia. Nakúpiť tu môžete rôzne druhy korenia, 
zeleniny alebo sušené ovocie. Nezabudnite tiež na 
vanilku, čaj a tunajší rum. Maurícius je iný a ponúka 
viac ako mnohé iné ostrovy. Vyskúšajte sami.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA OSTROVE MAURICIUS

MAURÍCIJSKÉ DEDIČSTVO
Po návšteve slávnej botanickej záhrady 
Pamplemousses návšteva L‘Aventure du Sucre, 
bývalého cukrovaru, zmeneného na múzeum 
a miesto plné prekvapení, ktorá pripomína 
históriu cukru a pôvod obyvateľov Maurícia. 
Oceníte typický maurícijský obed v rodinách 
v Moka, než sa vydáte smerom k jednej 
z najstarších koloniálnych domov 
na ostrove, Eureka.

MAURÍCIUS

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH 30 30 30 29 27 25 25 26 26 27 29 30
VODA 27 27 27 27 25 24 24 24 24 24 24 25

NÁŠ TIP 
KRÁSY INDICKÉHO OCEÁNU
Počas plavby luxusnou loďou Vás čakajú 
nádherné ostrovy Indického oceánu Maurícius, 
Seychely, Réunion a Madagaskar. Nádherné 
pláže s bielym, miestami i čiernym pieskom, 
vodopády, bohatá fauna a fl óra Vás budú 
sprevádzať na každom kroku. 

Pozri stranu 159
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UBYTOVANIE    
komfortné klimatizované deluxe izby 
(50 m2) • kúpeľňa s vaňou • WC • 
minibar • trezor • TV • telefón • balkón 
alebo terasa s výhľadom na záhradu 
alebo lagúnu a na more • väčšie 
rekonštruované Junior Suity (76 m2) • 
luxusne vybavené • orientované 
na morskú stranu • Deluxe izby 
a Junior suity možnosť objednať 
aj priamo pri pláži

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatku na polpenziu, príp. 
plnú penziu (bufet alebo výber z menu, 
vybrané à la carte za doplatok) • večer 
sa vyžaduje primerané oblečenie 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AC / ACC / AA / AAC / AAA

DIEŤA DO 18 ROKOV ZDARMA

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

GOLF

POLOHA
luxusný hotel medzinárodnej hotelovej 
siete Beachcomber • priamo na pláži 
s kulisou vrchu Le Morne • cca 70 km 
od letiska

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
prekrásny rezort v tropickej záhrade • 
obklopený 7 km plážou • 286 izieb • 
13 víl • 2 bazény s lehátkami a slnečníkmi 
(zdarma pri bazéne i na pláži vrátane 
plážových osušiek) • butiky • kaderníctvo 
• spa centrum Clarins • 4 reštaurácie • 
bary • diskotéka • bezplatná Wi-Fi • 
k dispozícii aj zariadenia susedného 
hotela Dinarobin – odvoz ktorúkoľvek 
dennú aj nočnú hodinu golfovými vozíkmi

PRE DETI
miniklub • detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
jedno z najväčších športových centier 
na Mauríciu • v cene: fi tnes s oddelenou 
kardio zónou • aerobic • tenis • stolný 
tenis • bedminton • futbal • volejbal • 
kajaky • výlety člnkom s preskleným 
dnom • vodné bicykle • šnorchlovanie 
• úvodná lekcia potápania (v bazéne) • 
vodné lyže • windsurfi ng • jachting • za 
poplatok: golf (špeciálne ceny balíkov pre 
hotelových hostí na vlastnom golfovom 
ihrisku a na Golf du Château v Bel-Ombre 
and Tamarina Golf Estate & Beach Clube) 
• potápanie • horské bicykle • rybolov na 
otvorenom mori • privátny tréner • výlety 
• masáže a procedúry • večer živá hudba 
• tematické večery • diskotéka

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatku 
na polpenziu, príp. serenity plus all 
inclusive: plná penzia (bufet alebo 
výber z menu, vybrané à la carte 
za doplatok) • poobede káva, čaj, 
koláče a rôzne snacky od 15:00 – 
17:00 h • vybrané nápoje (vrátane 
importovaných vín, destilátov 
a šampanského) v čase otváracích 
hodín barov (do 23:30 h) • minibar • 
večer sa vyžaduje primerané oblečenie 
• široká škála športov

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
superior  

A / AC / ACC / AA / AAC

deluxe

A / AC / ACC / AA / AAC / AACC / AAA

DIEŤA DO 18 ROKOV ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
na polostrove v juhovýchodnej časti 
Maurícia v lagúne Blue Bay • 3 piesočné 
pláže • morská lagúna • 40 km od mesta 
Port Louis • letisko cca 10 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
tropická záhrada (50 ha) • 327 izieb • 
pre rodiny a aktívnych dovolenkárov 
s vysokými nárokmi • 2 komplexy 
bazénov • 6 reštaurácií • 2 bary • butik 
• salón krásy • obrovské spa centrum • 
herňa • bezplatné Wi-Fi a ADSL

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene (podľa dostupnosti): windsurfi ng 
• vodné lyže • futbal • volejbal • tenis • 
Pitch & Putt 9-jamkové golfové ihrisko • 
fi tnes • hammam • sauna • za poplatok: 
potápanie (PADI) • lekcie jachtingu, 
kitesurfi ngu a tenisu • rybolov • masáže 
a procedúry • večer živá hudba s 
folklórnymi tancami • rôzne show

UBYTOVANIE
všetky izby s výhľadom na lagúnu 
alebo záliv • superior izby (50 m2) 
v modernom maurícijskom štýle • 
sedenie • telefón • TV s videom a 
hudobným kanálom • rýchlovarná 
kanvica • minibar • trezor • klimatizácia • 
kúpeľňa so sprchou • WC • terasa alebo 
balkón • priestrannejšie deluxe izby 
(60 m2) s rovnakým vybavením • 
max. 2 deti • rodinné apartmány pre 
rodiny s max. 3 deťmi • oddelená detská 
izba s poschodovou posteľou 
a príslušenstvom 

045 LE MORNE 046 BLUE BAY  

BEACHCOMBER SHANDRANI 
RESORT & SPA 

BEACHCOMBER PARADIS 
HOTEL & GOLF CLUB +

CENA OD

1 598
EUR

 

CENA OD

1 898
EUR
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UBYTOVANIE
komfortne zariadené Junior suity 
(60 m2) s balkónom/terasou 
s výhľadom na bazén alebo more •  
individuálna klimatizácia • kúpeľňa 
• stropný ventilátor • trezor • TV • 
telefón • Wi-Fi (zdarma) • minibar 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu, 
plnú penziu, príp. all inclusive: plná 
penzia (bufet alebo výber z menu, 
vybrané à la carte za doplatok) •  
vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje • popoludní káva, čaj a rôzne 
snacky • minibar • večer sa vyžaduje 
primerané oblečenie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
junior Suite 

A / AC / ACC / AA / AAC / AACC 

DIEŤA DO 18 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

GOLF

POLOHA
luxusný hotel na jednej z najkrajších 
pláží ostrova • transfer z letiska 
cca 50 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rezort vystavaný s použitím prevažne 
prírodných materiálov • citlivo 
skombinované africké, indické 
a čínske dekorácie odzrkadľujúce 
pestrú maurícijskú kultúrnu 
rozmanitosť • areál vo veľkej tropickej 
záhrade • 174 dvojposchodových suít 
a víl • lobby s recepciou (internet 
zdarma) • 4 reštaurácie • 3 bary • 
nákupná pasáž • kaderník • knižnica • 
herňa • obrovský bazén (2 000 m2)
s oddelenou detskou časťou • 
spa centrum (sauny, jacuzzi, 
za poplatok masáže a procedúry) 

PRE DETI
detský a mládežnícky klub

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • tenis • stolný tenis • 
plážový volejbal • jóga • 
šnorchlovanie • windsurfi ng 
• vodné lyže • plachtenie • 
kajaky • vodné bicykle • 
boccia • za poplatok: potápanie • 
bicykle • biliard • rybolov •
 privátny tréner • výlety • masáže • 
procedúry • jazdenie • 
9 a 18 jamkové golfové ihrisko 
7 km od hotela • večer pravidelne 
rôzne zábavné programy • 
tematické večery a show

na polpenziu, plnú penziu, príp. 
all inclusive: plná penzia (bufet alebo 
výber z menu, vybrané à la carte 
za doplatok) • vybrané alko a nealko 
nápoje • minibar • popoludní káva • 
čaj • palacinky

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
superior a junior Suite

A / AC / ACC / AA / AAC

deluxe

A / AC / ACC / AA / AAC / AACC / AAA

DIEŤA DO 18 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

GOLF

POLOHA
severovýchod ostrova • v nádhernom 
zálive s jemným pieskom • turistické 
stredisko Grand Baie cca 10 min autom 
• transfer z letiska cca 60 min

VYBAVENIE A ĎALŠIE SLUŽBY
oáza pohody a oddychu • 198 izieb 
zariadených podľa princípov feng shui 
• harmónia, rovnováha farieb a tvarov 
5 elementov (vody, ohňa, dreva, zeme 
a kovu) • viacero reštaurácií • 3 bary • 
spa a thalasso centrum • 2 bazény 
s terasou a barom

PRE DETI
detský klub • integrovaný detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: gymnastika • fi tnes • stolný 
tenis • tenis • plážový volejbal • 
vodné lyže • windsurfi ng • kajaky • 
šnorchlovanie • sauna • za poplatok: 
bicykle • potápanie (PADI) • biliard 
• výlety • katamarán • wellness 
procedúry • golf • večer decentné 
zábavné programy s hudbou • kino

UBYTOVANIE
Superior izby **** (48 m2), Deluxe 
(52 m2) a Junior suity (70 m2): kúpeľňa 
• telefón • SAT TV • Wi-Fi • trezor • 
balkón/terasa s bočným výhľadom 
na more • minibar (za doplatok)  

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatku 

LUX* BELLE MARE + LUX* GRANDE GAUBE 
047 BELLE MARE 048 GRAND GAUBE   

CENA OD

 1 468
EUR

CENA OD

1 748
EUR
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MAURÍCIUS 

trezor • balkón/terasa s výhľadom 
na more • veľká kúpeľňa s vaňou/
sprchou • WC • deluxe izby 
na 2. poschodí • stropný ventilátor • 
rodinné apartmány (120 m2) 
s oddelenou detskou izbou • 
druhá kúpeľňa 

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatku 
na polpenziu; príp. all inclusive: plná 
penzia (bufet alebo výber z menu, 
vybrané à la carte za doplatok) • 
popoludní káva/čaj a rôzne snacky 
• vybrané nápoje v čase otváracích 
hodín barov a v minibare • večer 
sa vyžaduje primerané oblečenie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
superior 1 poschodie

A / AC / ACC / AA / AAC

superior prízemie a deluxe 

A / AC / ACC / AA / AAC / AACC

DIEŤA DO 18 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
na severozápadnom pobreží ostrova 
• chránený pred vetrami • na polceste 
medzi živým letoviskom Grand Baie 
a hlavným mestom Port Louis • 
od letiska cca 60 km   

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený elegantný hotel hotelovej siete 
Beachcomber • v tropickej záhrade • 
dlhá piesková pláž • 254 veľkých izieb • 
veľká, otvorená lobby • bazén • 
3 reštaurácie • 2 bary • salón krásy • 
spa centrum • sauna • parný kúpeľ • 
izbový servis • herňa • bezplatné Wi-Fi 
a ADSL

PRE DETI
miniklub (3 - 12 rokov) • detský bazén • 
ihrisko • herňa • detské menu • detský 
bufet • animácie pre deti aj mládež

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • aerobik • tenis • 
stolný tenis • volejbal • futbal • vodné 
lyžovanie • windsurfi ng • plachtenie 
• kajaky • pedalos • výlety loďkou 
s preskleným dnom • za poplatok: 
rybolov • katamarán • potápanie • kurzy 
potápania • šnorchlovanie • horské 
bicykle • spinning • pilates • power plate 
• tenisové vybavenie • večer živá hudba 
• show • rôzne zábavné programy

UBYTOVANIE
priestranné superior izby (60 m2) • 
moderné a vkusne zariadené • sedačka 
• TV • telefón • klimatizácia • minibar • 

pre rodiny s 2 -3 deťmi family duplex 
(34 m2) a family apartmány (70 m2)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatku 
na polpenziu, príp. all inclusive: plná 
penzia (bufet alebo výber z menu, 
vybrané à la carte za doplatok) • 
popoludní káva/čaj a rôzne snacky 
• vybrané nápoje v čase otváracích 
hodín barov a v minibare • večer 
sa vyžaduje primerané oblečenie 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
standard

A / AC / ACC / AA / AAC

superior

A / AC / ACC / AA / AAC / AAA

family duplex

AC / ACC / AA / AAC / AACC / AACCC

DIEŤA DO 18 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
polostrov Pointe aux Canonniers • 
obklopený pieskovými plážami • 
5 km od Grand Baie, živého turistického 
centra  • od hlavného mesta Port Louis 
25 km • transfer z letiska cca 1 h 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rezort vybudovaný na ruinách starej 
pevnosti z koloniálnych čias • veľká 
tropická záhrada • 2 až 3-podlažné 
pavilóny • 2 reštaurácie • 2 bary • veľká 
lobby • butiky • kaderník • požičovňa 
áut • 2 bazény • nové wellness centrum 
(masáže za poplatok) • Wi-Fi zdarma 

PRE DETI
miniklub • detský bazén • detské kútiky 
v reštauráciách • detské animácie

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: tenis (3 kurty s osvetlením) 
• aquagymnastika • strečing • jóga • 
vodné lyže • windsurfi ng • vodné bicykle 
• plachtenie • kajaky • šnorchlovanie 
• lukostreľba • za poplatok: tenisové 
loptičky • potápanie • horské bicykle 
• biliard • katamarán • golf • večer 
živá hudba • pravidelne rôzne show • 
možnosť využívať všetky zariadenia 
sesterského hotela Le Mauricia

UBYTOVANIE
vkusne zariadené izby • klimatizácia 
• kúpeľňa so sprchou a WC • TV • 
trezor • minibar • balkón alebo terasa • 
Standard (24 m2) a superior (28 m2) izby 
s výhľadom do záhrady alebo na more • 

BEACHCOMBER 
LE VICTORIA +

BEACHCOMBER 
LE CANONNIER 

049 POINTE AUX PIMENTS  050 GRAND BAIE

CENA OD

1 468
EUR

CENA OD

1 498
EUR
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OSTROV BOHOV
WELLNESS 
& JÓGA
POZNÁVANIE
DELEGÁT

Bali

Lombok

Pemuteran

Sanur
Mataram

Senggigi
Denpasar

Ubud

Jimbaran
Kuta

Nusa Dua
Tanjung Benoa

Kubu

Magický ostrov sopečného pôvodu je súčasťou 
indonézskeho súostrovia s viac ako 13 600 ostrovmi 
a jedným z najobľúbenejších ostrovov Indonézie. 
Táto exotická ostrovná ríša je pestrou zmesou 
najrozličnejších prírodných zaujímovostí, ľudí, 
náboženstiev a kultúr a preto je taká impozantná 
a plná kontrastov. Na Bali nájdete sýtozelené ryžové 
polia, dlhé, palmami lemované pláže, ale aj v hlbokej 
džungli zašité dedinky a bujnú tropickú vegetáciu. 
Vulkány, často až 3 000 metrov vysoké a posvätné 
- miestni veria, že sú sídlom Bohov. Viera v bohov 
a duchov má na Bali silnú tradíciu a dodnes je 
zobrazovaná v početných tradičných ceremóniách, 
fascinujúcich predstaveniach a tancoch. Na každom 
kroku sa stretnete s monumentálnymi sochami 
božstiev, tradíciami, kultúrou a pamiatkami. Takú 
atmosféru vytvoria len tisícročia. Aj keď je Bali 
označované často ako ostrov bohov a démonov, 
každý návštevník ho cíti skôr ako ostrov sviatkov, 
slávností a radosti zo života. A toto všetko robí 
z ostrova ideálne miesto pre dobrodruhov a turistov, 
ktorí nechcú stráviť dovolenku len ležaním na pláži.
Vhodné podmienky na kúpanie sú len v čase prílivu. 

JIMBARAN
leží na jednej z najkrajších pláží Bali. Vzhľadom 
na svoju polohu v zálive je vhodný na kúpanie, 
obzvlásť pri prílive, vlny tu nie sú tak veľmi citeľné. 
Na severnom konci pláže sa každé ráno koná rybí 
trh, na južnom konci sú známe excelentné rybárske 
reštaurácie pod holým nebom.

NUSA DUA
Obľúbené turistické stredisko je jedným 
z najmodernejších a najatraktívnejším. Tu sú 
najluxusnejšie hotely s príslušnou infraštruktúrou, 
nákupná štvrť Bali Collection, ako aj jedno 
z najkrajších golfových ihrísk. 

Ďalej polostrov pokračuje na severovýchod do 
dediny TANJUNG BENOA, ktorá sa v posledných 
rokoch rozvinulo na atraktívne turistické stredisko 
so šarmantnými hotelmi, malými obchodíkmi 
a typickými reštauráciami. Na juhovýchode ostrova 
leží jedno z najstarších stredísk ostrova – SANUR. 
Krásna, palmami lemovaná pláž s pozvoľným 
vstupom do mora, chránená útesom, je ideálna aj 
pre rodiny s malými deťmi. V Sanure je najlepšie 
viditeľný mix tradičnej miestnej východnej kultúry 
a západného turistického sveta. Dá sa tu krásne 
pozorovať východ slnka, plážová promenáda 
s početnými obchodíkmi a reštauráciami lákajú 
k príjemným prechádzkam.

UBUD
Známe kultúrne a umelecké centrum leží v srdci 
Bali, uprostred prekrásnej krajiny. Nenájdete tu 
žiadne veľké rezorty, len šarmantné prírodné hotely 
s  excelentnými službami, takmer všetky s vlastným 
spa, prvotriedne reštaurácie. Navštívte tradičný 
umelecký trh, mnohí umelci tu majú svoje dielne 
a galérie. Okolitá krajina so sýtozelenými ryžovými 
terasami, palmovými hájmi, pretkaná riekami 
a  údoliami, láka na výlety a bicyklové túry. 

LOMBOK
Lombok patrí do skupiny Malých Sunda ostrovov, leží 
východne od Bali. Ostrov očarí svojich návštevníkov 
prekrásnou prírodnou scenériou - tropická vegetácia, 
vulkanické pohoria a snehobiele pláže. Pobrežie 
Lomboku s úchvatným podvodným svetom je rajom 
pre potápačov. Zaujímavý je aj pokojný spôsob 
života jeho obyvateľov. Turistickým centrom ostrova 
je Senggigi. Predĺžte si Váš pobyt na Bali práve na 
Lomboku. A možno stretnete aj Sasakov, pôvodných 
obyvateľov Lomboku, ktorí si okrem svojho jazyka 
zachovávajú aj vieru vo svojich prírodných bohov.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA BALI

MAGICKÝ SVET BALIJSKÝCH BOHOV A UMENIA 
UBUD - svetoznáme centrum balijských výtvarných 
umení, Tirta Empul jeden z najdôležitejších 
očistných chrámov, Kintamani, jaskyňa Goa Gajah.
Chrám Ulu Watu a tanec Kecak & večera z plodov 
mora v Jimbarane a Morská svätyňa. Pura Ulu Watu 
na vysokom, strmom skalisku na samom juhu Bali, 
tanec kecak a ohňový tanec, večera na pláži.

DENPASAR - hlavné mesto ostrova & ázijský 
nočný trh Prehliadka mesta, najdôležitejších 
chrámov a trhov.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH 31 31 31 32 31 30 30 30 31 32 31 30
VODA 28 28 28 29 28 29 28 28 28 29 28 29

BALI & LOMBOK

NÁŠ TIP 
BALI – OSTROV TANCA, HUDBY A UMENIA
Dynamický ostrov bohov s tisícročnou 
hinduistickou tradíciou a kultúrou. Najkrajšie 
chrámy, vynikajúca kuchyňa, tropické ovocie 
a korenie, cibetková káva, sopečné jazerá, 
termálne pramene a najmä dýchajúca história. 
Nádherné pláže a tyrkysové vody indického 
oceánu. Všadeprítomní uctievaní bohovia 
i miestni duchovia a démoni. Vitajte v krajine 
umenia, tanca, hudby a sochárstva.

Pozri stranu 140
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POLOHA 
priamo na krásnej 4 km dlhej piesočnej 
pláži • obchodíky • bary • legendárne 
tradičné rybárske reštaurácie 
v pešej dostupnosti • transfer z letiska 
Denpasar cca 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
krásny rezort v typickom balijskom 
štýle • tropická záhrada 
s dvojposchodovými pavilónmi • bazén 
s integrovaným barom • recepcia 
• lobby • business centrum • nákupná 
pasáž • open air reštauácia s ponukou 
ázijských a medzinárodných 
špecialít • bar • bistro • obchodíky 
• spa centrum

PRE DETI 
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA 
v cene volejbal • stolný tenis 
• za poplatok biliard • spa 
• vodné športy na pláži

UBYTOVANIE 
superior izby (36 m2) v romantickom 
balijskom štýle • deluxe izby (40 m2) 
• rodinné suity (60 m2 - až pre 6 osôb) 
• kúpeľňa • klimatizácia • SAT TV 
• trezor • minibar • rýchlovarná kanvica 
• balkón alebo terasa • nové elegantné 
vily (200 m2) • detailne vypracované 
prvky tradičného štýlu • separátna 
spálňa • vírivka • malý privátny bazén 
• pre klientov v deluxe izbách a vilách 
poobedňajší čaj, resp. v piatok koktejly

STRAVOVANIE 
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu, 
plnú penziu, resp. all inclusive: obedy 
a večere ako servírované menu 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje • poobedňajší čaj, koktejly 
• večerná zábava • plážové aktivity

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 
rodinné suity a dvojspálňové vily  

A / Ac / Acc / AA / AAc / AAcc / AAA 
AAAc / AAAcc / AAAA / AAAAc / AAAAcc 
/ AAAAA / AAAAAc / AAAAAA

ostatné izby 

A / Ac / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

HONEYMOON

WELLNESS

KERATON
JIMBARAN RESORT 

052 JIMBARAN

POLOHA 
priamo na jednej z najkrajších pláží 
na Bali, asi 4,5 km dlhej pláži Jimbaran 
• transfer z letiska trvá približne 15 min 
• stredisko Kuta pár minút jazdy 
• obchody • bary • reštaurácie 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
exkluzívne hotelové zariadenie 
• veľkolepo riešená otvorená lobby 
s recepciou • nákupná arkáda 
• komplex 3 bazénov • oddelený detský 
bazén • lehátka a slnečníky bez poplatku 
pri bazéne aj na pláži • na výber zo 4 
rôznych reštaurácií (open air, japonská, 
s darmi mora alebo klimatizovaná 
reštaurácia „Taman Gita“) • 4 bary • 
kaviareň • pub • medicínske centrum • 
salón krásy • butiky • 24-h izbový servis • 
detské ihrisko • detský klub 
• exkluzívne spa s tradičnými i 
modernými procedúrami (6 pavilónov 
v „New Ocean Front Spa“ priamo na pláži 
alebo v „Uluwatu-Spa“)

ŠPORT A ZÁBAVA 
v cene fi tnes • sauna • jacuzzi • biliard 
• za poplatok 2 tenisové kurty • squash 
• masáže • vodné športy na pláži 
• 18-jamkové golfové ihrisko asi 10 km od 
hotela • večer živá hudba • príležitostné 
folklórne vystúpenia • barbecue 

UBYTOVANIE 
izby Resort Classic • komfortne zariadené 
• kúpeľňa • oddelená sprcha • WC • sušič 
na vlasy • telefón • SAT TV • hudobný 
kanál • klimatizácia • stropný ventilátor • 

minibar • trezor • balkón alebo terasa • 
Singaraja izby s väčšou rozlohou 
48 m2 • rovnaké vybavenie • navyše 
CD/DVD prehrávač • 29-palcový 
televízor s plochou obrazovkou 
• vybudované v rámci konceptu „hotel 
v hoteli“ • situované v krídle Singaraja 
• vlastná lobby a reštaurácia • špeciálne 
výhody tohto ubytovania požičovňa 
fi lmov a CD zdarma • 24-h concierge 
servis • počas dňa káva • čaj a čerstvé 
ovocie • raňajky v hlavnej reštaurácii 
Taman Gita alebo v reštaurácii Singaraja

STRAVOVANIE  
raňajky formou amerického bufetu 
• pri polpenzii navyše večere (menu) 
• možnosť doplatku aj na plnú penziu 
(menu)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / Ac / Acc / AA / AAc / AAcc / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

HONEYMOON

WELLNESS

GOLF

INTERCONTINENTAL 
BALI RESORT +

051 JIMBARAN

CENA OD

1 398
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR
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BALI | NUSA DUA

AYODYA RESORT BALI 

POLOHA
na dlhej piesočnej pláži • neďaleko 
golfového ihriska • transfer z letiska 
cca 30 min

VYBAVENIE
luxusný rezort s pestovanou záhradou 
v lokálnom štýle s fontánkami, 
kamennými skulptúrami a lagúnkami 
• lobby • recepcia • nákupná arkáda 
• internetový kútik • veľkoryso riešené 
bazény • lehátka, slnečníky a osušky 
pri bazéne a na pláži zdarma • pool 
bar • množstvo reštaurácií so širokou 
ponukou ázijských a medzinárodných 
špecialít • spa • business centrum

PRE DETI
veľkolepý detský klub (5 -12 rokov) 
• veľká herňa • ihrisko

SPORT A ZÁBAVA
v cene fi tnes • volejbal • stolný tenis 
• počas dňa rôzne športové a zábavné 
aktivity • za poplatok tenis • squash 
• vodné športy na pláži • masáže 
a procedúry

UBYTOVANIE
541 izieb • Deluxe garden (48 m2) 
• príslušenstvo • TV • telefón 
• klimatizácia • minibar • balkón 
s výhľadom do záhrady • izby Grand 
Garden (56 m2) • oddelená sprcha 
s vaňou • výhody: individúalny 
check-in / check-out, neskorý check-
out do 14:00 h a ďalšie) • hostia 
v Ayodya Palace Garden (56 m2, 

vybavenie ako Grand Garden) 
a Ayodya Suite Garden 
(115 m2, navyše obývačka) majú 
možnosť využiť klubové služby: 
vstup do Ayodya Palace Club Lounge 
(07:00 - 24:00 h) • raňajky 
(07:00 – 10:00 h), drobné 
občerstvenie (15:00 - 16:30 h), 
koktejly a kanapky (17:30-19:30 h) 
• v separátnej časti záhrady 
exkluzívny bazén • počas dňa ovocie 
a nealko • mnohé ďalšie benefi ty

STRAVOVANIE
bohaté raňajky formou bufetu 
• možnosť doplatku na obedy alebo 
večere (bufet alebo menu 
v reštaurácii podľa vlastného výberu)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / Ac / AA / AA / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

HONEYMOON

POLOHA
priamo na krásnej pieskovej pláži Nusa 
Dua • blízko dedinky Bualu • výhodné 
nákupy • množstvo reštaurácií 
• nákupná štvrti Bali Collection 
neďaleko hotela • transfer z letiska 
cca 25 min
 
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný areál známeho a obľúbeného 
hotelového komplexu španielskej 
hotelovej siete Sol Meliá • v nádhernej 
tropickej záhrade s malými rybníkmi 
• štýlová lobby • piano bar • nákupná 
arkáda • veľkolepo riešená časť 
s bazénom • osušky, slnečníky 
a lehátka bez poplatku • slnečná terasa 
• pool bar • 5 reštaurácií s ázijskými 
a medzinárodnými špecialitami • pub 
s tanečným parketom • kaderníctvo 
• rôzne butiky • luxusné wellness 
centrum • ubytovanie v 494 izbách 
• jednotlivé 4-podlažné budovy sú 
navzájom prepojené

PRE DETI 
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene fi tnes • šach • lukostreľba 
• plážový volejbal • shuffl  eboard 
• boccia • stolný tenis • šípky 
• za poplatok tenis • 2 kurty s pevným 
povrchom a umelým osvetlením 
• squash (bez klimatizácie) 
• bedminton • kurzy tanca • požičovňa 
bicyklov • potápanie • vodné športy 
na pláži • sauna • masáže 

• miniclub • golf na blízkom ihrisku 
• celodenné animácie • večer živá 
hudba • kabaretné alebo tanečné 
predstavenia

UBYTOVANIE
elegantné izby s teakovou podlahou 
• klimatizácia • minibar • trezor 
• telefón • SAT TV • balkón alebo 
terasa s výhľadom do záhrady 
• Duplex suity v mezonetovom štýle 
• na prízemí obývačka • WC 
• na podlaží spálňa s kúpeľňou 
• rodinné izby majú namiesto 
obývačky 2 ďalšie postele 
• v oddelenej časti rezortu vily 
s vlastným bazénom, barom 
a knižnicou

STRAVOVANIE
bohaté americké raňajky formou 
bufetu • možnosť doobjednania 
polpenzie alebo plnej penzie (bufet, 
vybrané jedlá z à la carte)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
melia guest room 

A / Ac / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

GOLF

MELIA BALI 
VILLAS & SPA RESORT 

054 NUSA DUA053 NUSA DUA

NOVINKA

CENA OD

1 198
EUR

CENA OD

1 278
EUR
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BALI | TANJUNG BENOA 

POLOHA 
na juhu ostrova bohov a démonov 
• piesková, mierne do mora sa 
zvažujúca pláž • v Tanjung Benoa 
• v bezprostrednej blízkosti hotela 
reštaurácie • kaviarne • malé obchodíky 
• viackrát denne bezplatná doprava 
do Nusa Dua (4 km)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
rezort s rodinnou atmosférou 
• 13 deluxe bungalovov (každý 
s 2 - 3 obytnými jednotkami) 
• v bujnej tropickej záhrade • bazén 
• pool bar • menšia slnečná terasa 
• lehátka, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zadarmo • otvorená 
reštaurácia • bar priamo na pláži 
• 24 hodinový izbový servis • počas 
celého dňa otvorený bar s "all you can 
eat" bufetom (v rámci objednaného 
stravovania alebo za doplatok) 
• butik • spa • salón krásy • kaderník 
• bezplatný prístup na internet 
• požičovňa DVD na recepcii

ŠPORT A ZÁBAVA  
za poplatok výlety • masáže na pláži 
• wellness • spa • salón krásy • pestrá 
ponuka vodných športov (parasailing, 
jachting, vodné lyže, jet ski) na pláži 
v blízkosti hotela

UBYTOVANIE 
vkusne zariadené Deluxe bungalovy 
v modernom lokálnom štýle • citlivo 
zariadené so zmyslom pre detail • staré 
maľby a tradičné prvky skombinované 

so štýlovým nábytkom a vybranými 
dekoráciami pôsobia harmonickým 
dojmom • sušič na vlasy • trezor 
• telefón • SAT TV • CD a DVD 
prehrávač • minibar • klimatizácia 
• kúpacie plášte • malá terasa 
so sedením

STRAVOVANIE 
raňajky • možnosť doobjednať 
v rámci polpenzie obedy 
alebo večere

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / Ac / Acc / AA / AAc / AAcc / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI 

HONEYMOON

WELLNESS

BALI REEF 
056 TANJUNG BENOA

POLOHA  
priamo na pieskovej pláži • v pešej 
dostupnosti centra živého turistického 
strediska Tanjung Benoa s mnohými 
nákupnými a zábavnými možnosťami 
• viackrát denne kyvadlová doprava 
k nákupnému centru Bali Collection 
• transfer z letiska približne 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
150 izieb v dvojpodlažných 
bungalovoch v typickej miestnej 
architektúre v tropickej záhrade 
• prijímacia hala s recepciou • internet 
• 3 bary • viacero reštaurácií • wellness 
centrum • kozmetický salón 
• v záhrade bazén • pool bar • slnečná 
terasa • lehátka, slnečníky a osušky 
bez poplatku 

PRE DETI 
mini klub (5 -12 rokov) • detský bazén 
• denný animačný program • večer 
pravidelné zábavné programy

ŠPORT A ZÁBAVA 
v cene fi tnes • biliard • šípky • plážový 
volejbal • boccia • kajaky • vodná 
gymnastika • šach • stolný tenis 
• volejbal • bicykle • windsurfi ng 
• katamarány • šnorchlovanie 
• za poplatok jachting • potápanie 
a motorizované vodné športy 
• masáže • wellness procedúry 

UBYTOVANIE 
renovované priestranné a komfortné 
Deluxe bungalovy alebo Deluxe izby 

v novom krídle (rovnaká kategória) 
• príslušenstvo • telefón 
• klimatizácia • rádio • SAT TV 
• Wi-Fi za poplatok • minibar 
za poplatok • balkón alebo terasa 
• Royal deluxe izby 
v novej, pokojnejšej časti sú väčšie 
a s veľkou kúpeľňou 

STRAVOVANIE 
all inclusive 
raňajky, obedy, večere formou 
bufetu alebo ako výber z menu 
• popoludní káva/čaj a rôzne snacky 
• občerstvenie počas dňa • po celý 
deň lokálne nealko a alkoholické 
nápoje 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / Ac / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

HONEYMOON 

ANIMÁCIE

WELLNESS

BALI TROPIC 
RESORT & SPA 

055 TANJUNG BENOA

CENA OD

1 098
EUR

CENA OD

1 458
EUR
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BALI | SANUR 

PRAMA SANUR BEACH BALI MERCURE RESORT SANUR 
057 SANUR 058 SANUR

• sprcha • WC • sušič na vlasy • TV 
• telefón • trezor • minibar • balkón 
so sedením • bez možnosti prístelky 
• Deluxe izby v novšom krídle sú 
väčšie • výhľad na more alebo 
do záhrady

STRAVOVANIE  
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu 
(večere formou bufetu alebo výber 
z menu) • all inclusive (plná penzia - 
bufet), popoludní káva/čaj, 
lokálne alkoholické a nealko
nápoje (11:00 - 23:00 h)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 
superior 

A / AA

deluxe 

A / Ac / Acc / Accc / AA / AAc / AAcc 
/ AAA / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON 

WELLNESS            

POLOHA  
priamo na 6 km dlhej pláži s jemným 
pieskom v malebnom stredisku Sanur 
• známe turistické stredisko • mnohé 
reštaurácie • obchody • pokojné 
prostredie 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY    
426 izieb v 3 budovách v bujnej 
tropickej záhrade • lobby • hlavná 
reštaurácia s talianskymi 
a stredomorskými špecialitami 
• à la carte reštaurácia s miestnymi 
a medzinárodnými špecialitami • gril 
bar so stredoamerickými špecialitami 
• banka • obchodíky • salón krásy • spa 
centrum so širokou ponukou masáží 
a procedúr (za poplatok) • business 
centrum s kompletnými službami 
• konferenčné sály • 2 bazény • lehátka 
• slnečníky • osušky zdarma pri bazéne 
aj na pláži • bar 
 
ŠPORT A ZÁBAVA  
v cene fi tnes • biliard • stolný tenis 
• volejbal • bežecký chodník 
• za poplatok bicykle • tenis 
• bedminton • vodné športy na pláži 
• tradičné balijské divadlo • večer 
živá hudba • rôzne show 
• folklórne programy

PRE DETI 
detský bazén • detské ihrisko

UBYTOVANIE  
komfortné klimatizované izby 
3 kategórií Superior s kúpeľňou 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu, 
resp. plnú penziu obedy a večere 
ako servírované menu 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 
superior

A / Ac / AA

deluxe

A / Ac / Acc / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 16 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

HONEYMOON

POLOHA
skvelá poloha v pokojnom prostredí 
• priamo na dlhej pláži s jemným 
pieskom • v malebnom stredisku 
Sanur s reštauráciami a obchodmi 
• do centra živého strediska Kuta 
cca 10 km • transfer z letiska 
Denpasar cca 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rezort v štýle tradičnej balijskej dediny 
• v bujnej tropickej záhrade 
• 2 - 3 poschodové pavilóny s izbami 
• 2 bazény • pool bar 
• lobby • hlavná reštaurácia 
s miestnou a medzinárodnou 
kuchyňou • 3 bary • salón krásy 
• business centrum • Wi-Fi v celom 
areáli zdarma

PRE DETI
detský klub • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene stolný tenis • volejbal 
• za poplatok bicykle • tenis • vodné 
športy na pláži • spa s procedúrami 
• masáže

UBYTOVANIE
189 moderne zariadených izieb 
• superior izby (32 m2) v hotelovom 
trakte • kúpeľňa • sušič vlasov 
• telefón • trezor • klimatizácia 
• minibar • rýchlovarná kanvica 
• balkón alebo terasa • deluxe izby 
(42 m2, kategória 4*+) 
• v dvojposchodových bungalovoch 

CENA OD

1 098
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR

06 Bali-Ubud-Lombok EXOTIKA 2014-2015_44-51.indd   4806 Bali-Ubud-Lombok EXOTIKA 2014-2015_44-51.indd   48 18.8.2014   22:3518.8.2014   22:35



49

BALI | SANUR, KUTA   

PARIGATA VILLAS RESORT + BALI DYNASTY 
059 SANUR 060 KUTA

OFICIÁLNE
HODNOTENIE  ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / Ac / Acc / AA / AAc / AAcc / AAA 
/ AAAc

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

WELLNESS

POLOHA
v kľudnej bočnej uličke v malebnom 
stredisku Sanur • od piesočnatej pláže 
je vzdialený 5 min peši • v blízkosti 
množstvo reštaurácií a obchodov 
• pokojné prostredie • transfer z letiska 
Denpasar cca 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
krásny vilový rezort v tropickej 
záhrade • bazén s vodopádom 
• terasa • lobby • reštaurácia s lokálnymi 
a medzinárodnými špecialitami • bar 
• knižnica • vlastný plážový klub 
• pláž cca 3 min od rezortu • možnosť 
využívania plážového klubu Banjar 
(spoločný pre 3 sesterské hotely) • Wi-Fi 
v lobby zdarma • pravidelný shuttle bus 
do sesterských hotelov a do plážového 
klubu Banjar

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok vodné športy na pláži 
• bicykle • spa procedúry • masáže

UBYTOVANIE
18 viliek • celková rozloha 150 m2 
• z toho 50 m2 obytnej plochy 
• kúpeľňa • sušič vlasov • telefón 
• trezor • klimatizácia • minibar 
• rýchlovarná kanvica • terasa 
s privátnym bazénom • vírivka

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu, 
resp. plnú penziu obedy a večere 
ako servírované menu

• klimatizácia • trezor • TV • telefón 
• minibar • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • balkón • Studio 
42 m2 • vhodné aj pre väčšie rodiny 
• dažďová sprcha • druhý TV

STRAVOVANIE  
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu 
(obedy alebo večere ako servírované 
3-chodové menu alebo bufet)
 
OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
deluxe

A / Ac / AA / AAc

studio

Ac / Acc / Accc / AA / AAc / AAcc / 
AAccc / AAA / AAAA / AAAAA

DIEŤA DO 14 ROKOV ZDARMA

HONEYMOON 

WELLNESS

POLOHA  
premium plážový rezort • priamo 
v centre rušného strediska Tuban 
(predmestie Kuty) • mnohé reštaurácie 
• obchody • v pešej dostupnosti 
do centra Kuty, vodných atrakcií 
(Waterbom Park) aj nákupného raja 
Discovery Shopping Mall • len pár 
metrov od dlhej piesočnej pláže 
• transfer z medzinárodného letiska 
Denpasar cca 20 min 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY  
obľúbený rezort v tropickej záhrade 
• 3 bazény hlavný s barom • lazy 
pool len pre dospelých • beach club 
s plážovým servisom • 6 reštaurácií 
• 4 bary • Irish pub • lounge s 
uzamykateľnými skrinkami, sprchami 
TV a knižnicou, káva/ čaj pre hostí 
so skorým príletom, resp. neskorým 
odletom • Wi-Fi (za poplatok)

PRE DETI 
detský bazén s 56 m dlhým 
toboganom a preliezačkami • jeden 
z najlepších detských klubov 
na Bali Kupu-Kupu • skvelý program 
• pre staršie deti herňa (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA  
fi tnes • stolný tenis • volejbal 
• bicykle • spa (masáže a procedúry 
za poplatok)

UBYTOVANIE  
312 izieb • Deluxe 33 m2 • kúpeľňa 
so sprchou • sušič na vlasy 

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 168
EUR
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BALI | KUBU, UBUD

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
superior

A / Ac / AA

deluxe

A / Ac / AA / AAc / AAA 

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARAMA

PRIAMO NA PLÁŽI

POTÁPANIE

POLOHA
na severovýchodnom pobreží Bali 
• priamo pri mori • transfer z letiska 
Denpasar cca 2,5 hod • optimálny 
pre ležérnu dovolenku • mimo rušných 
turistických stredísk • rezort 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
prekrásny, veľkolepo poňatý rezort 
• pre osoby staršie ako 8 rokov 
• terasovito zasadený do okolitého 
prostredia • veľká (2,7 ha) tropická 
záhrada • infi nity bazén s ohromným 
výhľadom na more • reštaurácia 
s miestnou a medzinárodnou kuchyňou 
• bar • spa • fi tnes • profesionálne 
potápačské centrum pre náročnú 
klientelu

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum 
• za poplatok: šípky • stolný futbal 
• biliard • spa procedúry • masáže 
• potápanie
 
UBYTOVANIE
priestranné superior (45 m2) a deluxe 
(55 m2) • bungalovy kombinujú moderné 
prvky s miestnou architektúrou • 
polootvorená kúpeľňa • klimatizácia 
• ventilátor • minibar • telefón • trezor 
• balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku na polpenziu, resp. plnú 
penziu obedy a večere ako servírované 
menu, resp. bufet 

BONUS
10 minútová masáž • poobedný 
čaj/káva 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
vila / 1 spálňa

A / Ac / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 13 ROKOV ZDARMA

WELLNESS

* Cena od je na osobu a noc

POLOHA
idylická poloha uprostred tropického 
raja Bali • do centra umeleckého 
Ubudu 15 min jazdy • viackrát denne 
hotelový shuttle • transfer 
z letiska Denpasar cca 35 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rozsiahly boutique rezort v balijskom 
štýle • zasadený do svahu • prekrásny 
výhľad do údolia • 2 riečky lemujúce 
rezort • bazén • reštaurácia • lounge 
bar • knižnica • butik • spa

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene popri hoteli bežecký 
a cyklistický chodník • za poplatok 
spa • meditácie • jóga

UBYTOVANIE
samostatné vilky • terasovite rozložené 
do kopca v tropickej záhrade • záhradné 
vilky (60 m2) • polootvorená kúpeľňa 
• samostatná vonkajšia sprcha • 
klimatizácia • TV • DVD • telefón • 
minibar • rýchlovarná kanvica • trezor • 
vilky s výhľadom do údolia (za poplatok) 
• vily s privátnym bazénom (350 - 400 
m2) aj pre väčšie rodiny max. 6 osôb

STRAVOVANIE
americké raňajky formou bufetu • 
možnosť doplatku na polpenziu, 
resp. plnú penziu obedy a večere ako 
servírované menu
 

SIDDHARTHA OCEAN FRONT 
RESORT SPA 

THE PAYOGAN VILLA 
RESORT SPA 

061 KUBU 062 UBUD

NÁŠ TIP 
Skombinujte si pobyt pri mori 
na Bali a vychutnajte si 
aj pár dní v zajatí 
ticha zelených kopcov Ubud 
a fascinujúcej scenérie 
vnútrozemia Bali.

NOVINKA

CENA OD

59*
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR
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LOMBOK | SENGGIGI 

STRAVOVANIE 
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu 
(večere formou bufetu alebo ako 
3-chodové à la carte menu)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / Ac / AA / AAc / AAA

PRIAMO NA PLÁŽI 

WELLNESS 

HONEYMOON

* Cena od je na osobu a 7 nocí 
bez leteckej dopravy

POLOHA 
priamo na privátnej tmavej pláži 
• odporúčame obuv do vody
• neďaleko centra strediska • transfer 
z letiska cca 90 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný rezort známej hotelovej siete 
• v prekrásnej, veľkolepej záhrade 
• lobby s recepciou • internetový kútik 
• malý obchodík a obchod so suvenírmi 
• 2 reštaurácie - luxusná s ponukou 
ázijskej a západnej kuchyne a grilované 
špeciality • drobné občerstvenie počas 
dňa • skvelé koktejly v plážovom Sunset 
bare • lagúnový bazén s detskou časťou 
• bar • spa • salón krásy so širokou 
ponukou procedúr
 
ŠPORT A ZÁBAVA
v cene fi tnes • jacuzzi • sauna 
• za poplatok 2 tenisové kurty 
• potápanie a vodné športy na pláži 
• masáže a procedúry 

UBYTOVANIE 
154 komfortných izieb (29 m2) 
• 6 dvojposchodových budov 
v miestnom štýle • všetky izby 
s kúpeľňou • sprcha • WC 
• klimatizácia • TV • telefón • trezor 
• minibar (za poplatok) 
• Superior izby s výhľadom na bazén 
• Deluxe izby s výhľadom na more 
• balkón so sedením 
• Superior terrace na prízemí 
• veľká drevená terasa • priamy 
vstup do záhrady

s oddelenou spálňou a obývacou 
časťou bližšie k pláži a zariadeniam 
rezortu • absolútne súkromie

STRAVOVANIE 
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doplatku na polpenziu 
(obedy alebo večere ako „all you can 
eat“) • resp. all inclusive: plná penzia - 
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
alebo ako à la carte, popoludní káva / 
čaj a drobné snacky 
• miestne nápoje - alkoholické destiláty, 
koktejly, víno a pivo a nealko (od 11:00 
– 23:00 h)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izby

A / Ac / AA / AAc

bungalovy

A / Ac / Acc / AA / AAc / AAcc / AAA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

* Cena od je na osobu a 7 nocí
bez leteckej dopravy

POLOHA 
priamo na pláži • odporúčame obuv 
do vody • neďaleko strediska 
s príjemnými lokálmi • transfer 
z letiska cca 80 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY   
príjemný rezort v lokálnom štýle 
indonézskej dediny • ležérna atmosféra • 
recepcia • lobby • minimarket • suveníry 
• 3 reštaurácie - indonézska, talianska 
a brasseria • 3 bary • uprostred rezortu 
bazén s terasou a integrovanou detskou 
časťou • lehátka a plážové osušky 
zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA 
v cene stolný tenis • volejbal 
• bedminton • 10 min masáž 
• pri pobyte minimálne 7 nocí 
hodinová masáž pre 2 osoby 
(jedenkrát za pobyt) • za poplatok 
(služby neprevádzkuje hotel) surfi ng 
• šnorchlovanie • vodné športy 
na pláži • tenisové kurty 
• spa (zľava pre ubytovaných hostí) 

UBYTOVANIE 
izby v dvojposchodových budovách 
• sprcha • WC • telefón 
• SAT TV • klimatizácia • trezor 
• chladnička • balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady (3*+) 
alebo na more • bungalovy ležia 
v poschodových budovách - každý 
s dvoma jednotkami • výhľad 
do záhrady alebo na more 
• Deluxe bungalovy 

SHERATON SENGGIGI 
BEACH RESORT 

SENGGIGI BEACH  
063 SENGGIGI 064 SENGGIGI

CENA OD

498*
EUR

CENA OD

588*
EUR
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THAJSKÉ 
MASÁŽE
POZNÁVANIE

Kambodža

Vietnam

Laos

Bangkok

Hua Hin

Thajsko

Malajzia

Pattaya

Koh Chang

Koh Kood

Koh Samui

Andamanské
more

Thajský záliv

Phuket Phi Phi Islands

Khao Lak
Krabi

Cha-Am

THAJSKO

Vitajte v Oriente, v krajine, kde sa mieša fascinujúca 
starodávna kultúra a súčasnosť. Thajsko je exotická 
krajina, a to doslova – príroda, pamiatky, kuchyňa, 
ľudia, spôsob života a myslenia, náboženstvo. 
To všetko vytvára úžasný mix zážitkov, ktorý vás 
prenesie do exotického sveta. Aj keby ste navštívili 
Thajsko stokrát, vždy budete mať čo objavovať.

PHUKET 
Najväčší ostrov Thajska a obľúbený cieľ turistov. 
Vždy zelený ostrov s čarovnými piesočnatými 
plážami, krištáľovo priezračnou vodou a koralovými 
útesmi poskytuje návštevníkom servis hotelov 
všetkých kategórií, športové a zábavné možnosti, 
ako aj množstvo výletov.

KOH SAMUI
Ostrov leží juhozápadne od Thajského zálivu asi 
hodinu letu z Bangkoku. Letisko samo o sebe je 
atrakciou, pretože je postavené z dreva kokosových 
paliem. 26 km pláží, malé dedinky, zalesnené 
kopce a kokosové plantáže zasahujúce až do 
horských oblastí tu prechádzajú do hustej tropickej 
vegetácie. Obyvatelia ostrova sú považovaní za 
najpriateľskejších z celého Thajska. 

Najznámejšími plážami sú Chaweng a Lamai. Na 
západe ostrova nájdu milovníci relaxu a pokoja 
osamelé zátoky, more ideálne pre milovníkov 
potápania a šnorchlovania. Obľúbenými výletmi 
sú napríklad národný park Ang Thong, súostrovie 
neobývaných ostrovčekov s nádherným bielym 
pieskom a lagúnami, ale aj typické byvolie zápasy.

KHAO LAK
Severne od Phuketu (cca 80 km) sa na pobreží 
Andamanského mora rozprestiera Khao Lak, 
prírodný raj s nádhernými plážami. Malebné 

dedinky, národný park Lamru a tiché zátoky sú 
tajným tipom pre milovníkov pokojnejšej dovolenky.

BANGKOK
Ak si počas Vašej cesty do Thajska urobíte zastávku 
v Bangkoku, odporúčame Vám navštíviť plávajúce 
trhy, jednu z výnimočných atrakcií Thajska. Počas 
niekoľkých hodín si prezriete jedinečné plávajúce 
trhy, ale aj 110 km vzdialený Damnoen Saduak. 
V minulosti boli kanály hlavnými dopravnými 
tepnami v celom hlavnom meste. Thajské 
predavačky vám ponúknu čerstvé ovocie a zeleninu 
priamo z ich plávajúcich stánkov. Následne budete 
môcť v Nakhon Pathome obdivovať Phra Pathom 
Chedi, najvyššiu budhistickú stavbu sveta.

PHI PHI 
Súostrovie 6 ostrovčekov, z ktorých najväčším 
je Koh Phi Phi Don. Nádherné pláže, jedinečné 
scenérie, vysoké kopce pokryté tropickou zeleňou 
a ešte omnoho viac. Phi Phi sú ideálnym miestom 
pre osoby hľadajúce pokoj ako i pre fanúšikov 
potápania a šnorchlovania. 

KRABI
Provincia na juhu Thajska, ktorá sa nachádza cca 
2 a pol hodiny jazdy od Phuketu. Oblasť panenskej 
prírody známa svojimi bizarnými skalnatými 
útvarmi je ako stvorená pre milovníkov turistiky. 
Vďaka malebným plážam si však na svoje si prídu 
i vyhľadávači romantiky, relaxu a oddychu. 

NENECHAJTE SI UJSŤ V THAJSKU

BANGKOK CITY TOUR
Ďalším nezabudnuteľným zážitkom je Bangkok City 
a Temple Tour, prehliadka očarujúceho hlavného 
mesta Thajska s návštevou troch najdôležitejších 

sakrálnych stavieb: chrámu Wat Trimit (Zlatý 
budha), Wat Po (Ležiaci budha) a mramorového 
chrámu Wat Benjamaborphit, ktorý je najmladším 
v Bangkoku.

PHI PHI ISLAND 
Celodenný výlet loďou na ostrov Phi Phi 
s návštevou legendárnej pláže v Mamya Bay, kde sa 
natáčal fi lm s Leonardom di Caprio Pláž.

JAMES BOND ISLAND 
Celodenný výlet na ostrov Kao Ping Kan, známy 
ako ostrov Jamesa Bonda. Objavte záliv Phang Nga 
s morským národným parkom, chrám Suwanakuha, 
Budhovu jaskyňu, život v mangrovníkových 
močiaroch, preslávenú jaskyňu Lord Cave.

PHUKET CITY TOUR
Poldenný výlet do mesta Phuket Vám priblíži 
najdôležitejšie pamätihodností ostrova. Historicky 
známu portugalsko-čínsku pevnosť, Chalongov 
chrám, osadu Rawai a Kap Phromtape 
s najznámejšími plážami ostrova. 

ELEFANT TREKING
Jedinečným celodenným zážitkom je návšteva 
slonieho kempu s ukážkou zaujímavých 
ekologických projektov, ktorých cieľom je 
zachovanie pôvodného života slonov. Výlet na 
vysočinu Chalong zahŕňa aj 15 minutovú jazdu na 
chrbte slona pod dohľadom miestnych sprievodcov. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 31
VODA 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe Lagoon

AA / AAA / AAC / AACC

izba Deluxe Sea View

AA / AAA / AAC / AACC

izba Premium Sea Front

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI 

POTÁPANIE 

GOLF

POLOHA
v severnej časti ostrova 
Phuket • priamo na cca 
3 km dlhej piesočnatej pláži 
Bang Tao • najlukratívnejšia 
pozícia na slávnej pláži Bang 
Tao • jednoduchý prístup 
ku plážovým aktivitám • 
medzi tropickou lagúnou 
a brehmi Andamanského 
mora • ľahký prístup ku 
mnohým reštauráciám 
a barom komplexu rezortov 
Laguna Phuket • transfer 
z medzinárodného letiska 
Phuket cca 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
nedávno kompletne 
zrekonštruovaný rezort • 
súčasť komplexu rezortov 
Laguna Phuket • bujná 
tropická záhrada • bazénový 
komplex s vodopádmi, 
vírivkou, samostatnou 
plaveckou časťou 
a toboganom • fi tnes 
centrum • „Angsana“ spa • 
tenisový kurt • tri reštaurácie 
s thajskou a medzinárodnou 
kuchyňou • bezdrôtové 
pripojenie na internet 
v celom areáli zdarma • 
24-hodinová izbová služba 
• obchod so suvenírmi • 
dizajnový obchod „Angsana 
gallery“ • svadobná kaplnka
 

• izby Premium Seafront 
• ničím nerušený výhľad 
na Andamanské more • 
izby Club Lagoon • 54 m2 
• oddelený sprchovací kút 
a vaňa • výhľad na lagúnu 
• klubové výhody • za 
doplatok izby Club Sea View 
s výhľadom na more a izby 
Club Premium Sea Front 
• izby One Bedroom Suite 
Lagoon • 104 m2 • oddelená 
spálňa a obývacia časť • 
priestranné balkóny • výhľad 
na lagúnu • výhľad na more 
za doplatok

STRAVOVANIE
americké raňajky formou 
bufetu 

PRE DETI
detský klub • tobogan • 
rôzne denné aktivity 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: bedminton • 
squash • tenis • stolný 
tenis • fi tnes centrum • 
windsurfi ng • kanoistika • 
za poplatok: masáže • golf 
na 18-jamkovom golfovom 
ihrisku • vodné športy • 
potápačské kurzy • kurzy 
varenia thajských jedál

UBYTOVANIE
246 luxusne vybavených 
izieb v trojposchodových 
budovách • 8 apartmánov • 
1 vila • moderne zariadené 
izby Deluxe Lagoon • 
43 m2 • sprcha/vaňa • sušič 
vlasov • trezor • klimatizácia 
• minibar • rádio • TV 
s plochou obrazovkou • 
iPod dokovacia stanica • 
príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • telefón • 
balkón • výhľad na lagúnu/
do záhrady • izby Family 
na prízemí vhodné najmä 
pre rodiny s dvoma deťmi 
• naviac pohovka • rovnaká 
veľkosť ako izby Deluxe 
Lagoon • izby Deluxe Sea 
View • rovnaké vybavenie 
a veľkosť ako izby Deluxe 
Lagoon • výhľad na more 

065 PHUKET

OUTRIGGER LAGUNA PHUKET BEACH RESORT 

NOVINKA

CENA OD

1 048
EUR
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POLOHA
priamo na jednej z najkrajších piesočnatých 
pláži Phuketu posiatej palmami • v blízkosti 
hotela množstvo reštaurácií a obchodov • 
centrum Kata cca 1,5 km • pláž Patong 
cca 15 km • medzinárodné letisko Phuket 
cca 45 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
dve hotelové krídla Thani a Buri • 
časť Buri oddelená od pláže málo 
frekventovanou cestou • rozľahlá 
záhrada • 3 bazény v krídle Thani • 
3 bazény v krídle Buri • 6 reštaurácií • 
viacero barov • lobby lounge • detský 
klub s ihriskom • obchod so suvenírmi • 
klenotníctvo • knižnica • kaderníctvo • 
internetový kútik (za poplatok) • 
Tew Son Spa v blízkosti pláže

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: tenis (umelé osvetlenie za 
poplatok) • stolný tenis • sauna • fi tnes 
• minigolf • za poplatok: pestrá ponuka 
masáží a procedúr v spa • golf na 
golfovom ihrisku cca 25 km od hotela

UBYTOVANIE
479 izieb • príjemne zariadené izby 
Deluxe v krídle Buri (4*+) • kúpeľňa 
• klimatizácia • telefón • SAT TV • 
minibar • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • trezor • balkón • 
priestrannejšie izby Junior Suite 
v krídle Thani • naviac vaňa • sedačka 
• orientácia na more (obmedzený 
výhľad) • za doplatok izby Junior Suite 
bližšie ku pláži

STRAVOVANIE
americké bufetové raňajky • 
možnosť doobjednania obedov 
alebo večerí v rámci polpenzie 
vo všetkých reštauráciách rezortu 
(tzv. dine-around koncept)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAA / AAC

izba Junior Suite

AA / AAA / AAC / AACC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

WELLNESS

GOLF 

KATA THANI PHUKET 
BEACH RESORT 

067 PHUKET

POLOHA
na 17 km dlhej a takmer nedotknutej 
pláži Mai Khao • transfer 
z medzinárodného letiska Phuket 
cca 15 min • pravidelná kyvadlová 
doprava do Patongu (za poplatok)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
ideálny hotel pre osoby hľadajúce 
pokoj • exkluzívny rezort známej 
hotelovej siete Marriott • tropická 
záhrada • otvorená vstupná hala 
• veľký bazén pri pláži s jacuzzi • 
oddelený detský bazén • bar pri 
bazéne a niekoľko ďalších barov • 
fi tnes centrum so saunou • „Mandara 
Spa“ • salón krásy • butik • biznis 
centrum • detský klub • viacero 
reštaurácií (talianska, japonská 
a thajská kuchyňa) 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • volejbal • 
za poplatok: windsurfi ng • kajaky • 
tenis • potápanie • plachtenie • horské 
bicykle • golf na známom golfovom 
ihrisku „Blue Canyon Country Club“ 
(cca 15 min autom) • tradičné thajské 
i medzinárodné masáže • rôzne 
procedúry v spa • kurzy varenia

UBYTOVANIE
265 izieb • izby Deluxe Sala Garden 
View • kúpeľňa s oddelenou sprchou 
• klimatizácia • telefón • trezor • 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju • 
minibar • TV/DVD • prístup na internet 
(za poplatok) • balkón • výhľad 

do záhrady • izby Deluxe Sala 
Sea View • výhľad na more (môže 
byť čiastočne obmedzený vďaka 
vegetácii) • väčšie izby Deluxe Sala 
Terrace na prízemí • bez balkóna • 
naviac zariadená terasa • výhľad 
do záhrady

STRAVOVANIE
americké bufetové raňajky • možnosť 
doplatku polpenzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe Sala Garden View

AA / AAA / AAC / AACC

izba Deluxe Sala Sea View

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS 

HONEYMOON

GOLF

JW MARRIOTT PHUKET 
RESORT & SPA +

066 PHUKET

CENA OD

978
EUR

CENA OD

928
EUR
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POLOHA
na severozápade Phuketu • priamo 
na dlhej piesočnatej pláži Bang 
Tao • v blízkosti hotela viacero 
reštaurácií a obchodov • transfer 
z medzinárodného letiska Phuket 
cca 30 min (cca 15 km) • kyvadlová 
doprava do mesta Phuket a do centra 
ostrova Patong Beach

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komfortný rezort s nádherným 
panoramatickým výhľadom • viacero 
viliek a 5 budov • klimatizovaná 
vstupná hala s recepciou • arkáda 
s internetovým kútikom • 2 reštaurácie 
• krásna záhrada • 2 bazény so 
samostatným detským bazénom • 
lehátka • slnečníky • spa centrum • 
Wi-Fi v areáli zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • stolný tenis • 
za poplatok: masáže a procedúry 
v spa • vodné športy na pláži • 
windsurfi ng • parasiling • jet ski

UBYTOVANIE
izby Deluxe vo vilovom krídle v záhrade 
• kúpeľňa • sprcha • sušič vlasov • 
klimatizácia • telefón • trezor • 
balkón alebo terasa • minibar 
(za poplatok) • bezdrôtové pripojenie 
na internet (za poplatok) •
izby Deluxe Side Seaview 
v trojposchodovej budove
okolo bazéna • izby Family pre 
väčšie rodiny • 2 spálne

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku polpenzie • možnosť 
doplatku all inclusive: obedy formou 
3-chodového menu • večere formou 
4-chodového menu alebo bufetu • 
počas jedál v hoteli nealkoholické 
nápoje, pivo, víno • možnosť dine-
around, počas jedál mimo hotela jeden 
nápoj v cene (na výber z možností 
hotel Sunwing Resort Bangtao Beach 
a reštaurácie La Tasca a Fino) • 
neobmedzené pitie nealkoholických 
nápojov v Lobby bare (10:00 - 22:30 h) 
• kajaky a windsurfi ng

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAA / AAC / AACC

izba Deluxe Side Seaview

AA / AAA / AAC / AACC

izba Family

AA / AAA / AAC / AACC / AACCC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

BEST WESTERN PREMIER BANGTAO 
BEACH RESORT & SPA 

068 PHUKET 069 PHUKET

POLOHA
na západnej strane ostrova Phuket 
• priamo na piesočnatej pláži veľkej 
zátoky Kamala • stredisko Kamala 
s mnohými nákupnými možnosťami 
a reštauráciami cca 10 min chôdze 
od hotela • transfer z medzinárodného 
letiska Phuket cca 35 min 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
troj- a štvorposchodové budovy • 
hotel vhodný najmä pre rodiny s deťmi 
• 7 bazénov vrátane detského bazéna 
a bazéna s barom • 2 reštaurácie • 
bar • lekárska služba • mini market • 
fi tnes centrum • thajské masáže 
(za poplatok) • bezdrôtové pripojenie 
na internet (za poplatok) • zábavné 
programy a rad zábavných aktivít pre 
celú rodinu 

PRE DETI
mini klub (3 - 11 rokov, v anglickom 
jazyku) • detský bazén • detské ihrisko 
• služba stráženia detí (za poplatok) • 
detské menu v reštaurácii zadarmo 
(v sprievode rodičov) 

UBYTOVANIE
317 izieb • izby Studio • kúpeľňa • 
sušič vlasov • klimatizácia • trezor 
• chladnička • príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju • telefón • SAT TV 
• balkón • rozkladacia pohovka • malý 
kuchynský kútik • izby Happy Baby 
Studio na prízemí špeciálne určené pre 
rodiny s deťmi • naviac prebaľovací 
pult • detská stolička • detský kočík 

• detské postieľky • terasa • izby 
Royal Studio Pool Access • priamy 
prístup z terasy do bazéna • pri 
príchode košík s ovocím, snacky, víno, 
pivo, voda a nealkoholické nápoje 
• izby Family Suite • dvojspálňové 
apartmány s 1 alebo 2 kúpeľňami pre 
stredne veľké rodiny (max 6 osôb)

STRAVOVANIE
americké raňajky formou bufetu • 
možnosť doplatku polpenzie. 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Studio

AA / AAA / AAC / AACC

izba Happy Baby Studio

AA / AAA / AAC / AACC

DIEŤA DO 17 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

SUNWING RESORT - 
KAMALA BEACH 

NOVINKA

CENA OD

798
EUR

CENA OD

748
EUR
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THAJSKO | PHUKET, KOH SAMUI

POLOHA
na kopci pri nádhernej zátoke • 
v pokojnej oblasti severne od pláže 
Lamai • transfer z medzinárodného 
letiska Koh Samui cca 20 min jazdy • 
centrum Chaweng s mnohými barmi 
a reštauráciami cca 20 min jazdy 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
svieža tropická záhrada • 2 reštaurácie 
s nádherným výhľadom na more • 
špeciality thajskej i medzinárodnej 
kuchyne • salónik • spa • 2 infi nity 
bazény s pool barmi • DVD požičovňa 
• bezdrôtové pripojenie na internet 
zdrama v celom objekte

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: kajaky • šnorchlovanie • 
za poplatok: procedúry v spa

UBYTOVANIE
80 izieb • moderné izby Jacuzzi 
Deluxe na prízemí hlavnej budovy 
• vaňa • samostatná sprcha • sušič 
vlasov • klimatizácia • telefón • trezor 
• minibar • TV s plochou obrazovkou • 
iPod dokovacia stanica • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • CD/DVD 
prehrávač • terasa s jacuzzi • izby 
Deluxe Balcony na prvom poschodí 
hlavnej budovy • rovnaké vybavenie 
ako izby Jacuczzi Deluxe • bez terasy 
s jacuzzi • naviac balkón s krásnym 
výhľadom do záhrady • izby Jacuzzi 
Deluxe Sea View na najvyššom 
poschodí • balkón s jacuzzi • 
výhľad na more

STRAVOVANIE
americké raňajky • možnosť doplatku 
polpenzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Jacuzzi Deluxe

AA / AAA / AAC / AACC

izba Deluxe Balcony

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRI PLÁŽI

WELLNESS 

WIFI

SILAVADEE POOL 
SPA RESORT 

071 KOH SAMUI

POLOHA
na západnom pobreží ostrova Phuket 
• priamo na dlhej piesočnatej pláži 
Kamala • centrum Kamaly cca 500 m • 
reštaurácie, bary a možnosti nákupov 
v bezprostrednej blízkosti hotela • 
transfer z medzinárodného letiska 
Phuket cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
2 bazény • slnečná terasa • pool bar 
• ležadlá a osušky v cene • prijímacia 
hala s recepciou • internetový kútik • 
reštaurácia na pláži s terasou 
(thajská a medzinárodná kuchyňa)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • stolný tenis • 
za poplatok: vodné športy na pláži • 
potápanie • masáže

UBYTOVANIE
240 izieb • priestranné izby Deluxe 
Ground Terrace na prízemí • terasa 
• výhľad do záhrady • sušič vlasov • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor 
• minibar • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • izby Deluxe na vyšších 
poschodiach • rovnaké vybavenie ako 
izby Deluxe Ground Terrace • balkón • 
bočný výhľad na more

STRAVOVANIE
americké bufetové raňajky • možnosť 
doplatku polpenzie

POZNÁMKA
ubytovanie len pre osoby staršie ako 15 rokov

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe Ground Terrace

AA / AAA

izba Deluxe

AA / AAA

PRIAMO NA PLÁŽI 

BEZ DETÍ 

WELLNESS

POTÁPANIE

070 PHUKET

KAMALA BEACH RESORT 

NOVINKA

CENA OD

1 278
EUR

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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THAJSKO | KOH SAMUI

SAMUI PALM BEACH RESORT 
073 KOH SAMUI

KANDABURI RESORT & SPA +
072 KOH SAMUI

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
Bophut • na pláž Chaweng cca 20 min 
jazdy • transfer z medzinárodného 
letiska Koh Samui cca 15 min • 
zdarma kyvadlová doprava na pláž 
Chaweng s množstvom reštaurácií, 
barov a obchodov • typické miestne 
reštaurácie a bary v pešej dostupnosti

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rezort s najdlhšou plážou na ostrove 
• klimatizovaná recepcia • otvorená 
lobby s prístupom na internet • 
reštaurácia s thajskou a medzinárodnou 
kuchyňou • plážový bar • dva bazény 
so slnečnými terasami, z toho jeden 
v bezprostrednej blízkosti pláže 
a s integrovaným detským bazénom • 
ležadlá a osušky zdarma • spa centrum 
• práčovňa

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: masáže • potápanie • 
vodné športy na pláži • rybolov • 
výlety loďou

UBYTOVANIE
104 izieb a 25 viliek rozdelených 
do 2 krídiel (Hotel Wing a Royal Wing) 
• priestranné izby Deluxe Royal Wing • 
v hlavnej hotelovej budove • 
kúpeľňa • sušič vlasov • telefón • 
pripojenie na internet (za poplatok) 
• trezor • satelitná TV • minibar • 
príslušenstvo na prípravu kávy 
a čaju • klimatizácia • balkón • 
výhľad na bazén • izby Deluxe 

Hotel Wing • v samostatných 
dvojposchodových budovách • 
výhľad do záhrady

STRAVOVANIE
americké raňajky • možnosť 
doplatku polpenzie • možnosť 
doplatku plnej penzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Best Room

AA / AAA / AAC

izba Deluxe Royal Wing

AA / AAA / AAC

izba Deluxe Hotel Wing

AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

POTÁPANIE

POLOHA
v pokojnej oblasti na severnom konci 
pláži Chaweng • centrum Chaweng 
cca 20 min chôdze • medzinárodné 
letisko Koh Samui cca 10 min jazdy

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný thajský dizajn • rezort 
rozdelený pobrežnou cestou na dve 
časti • 2 bazény, z toho jeden pri pláži 
s oddeleným detským bazénom • 
4 reštaurácie • lobby bar • bar na pláži 
• populárny „Sea Horse Pub“ • 
salón krásy • spa • bezdrôtové 
pripojenie na internet za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: masáže • vodné športy 
na pláži 

UBYTOVANIE
183 izieb • priestranné izby Hillside 
ďalej od pláže • kúpeľňa • 
samostatná sprcha a WC • 
sušič vlasov • telefón • klimatizácia • 
minibar • trezor • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • 
satelitná TV • balkón • 
výhľad do záhrady • väčšie izby 
Hillside Corner • rovnaké 
vybavenie ako izby Hillside • 
izby Beachside bližšie 
ku pláži • rovnaké vybavenie 
a veľkosť ako izby Hillside • 
izby Family Suite • dve spálne • 
oddelená obývacia a jedálenská 
časť s kuchynkou • veľká kúpeľňa • 
v tesnej blízkosti pláže

STRAVOVANIE
americké raňajky • možnosť doplatku 
polpenzie • možnosť doplatku plnej 
penzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Hillside

AA / AAA / AAC / AACC

izba Hillside Corner

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

NOVINKA

CENA OD

1 058
EUR

CENA OD

988
EUR
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THAJSKO | KRABI, PHI PHI

POLOHA
v pokojnej oblasti na východnej strane 
ostrova Koh Phi Phi Don • priamo 
na krásnej piesočnatej pláži zátoky 
Lohbagoa • transfer z medzinárodného 
letiska Phuket do prístavu (Ao Po 
Grand Marina) cca 45 min • transfer 
z prístavu do hotela hotelovou loďou 
cca 1,5 hod (trajektom cca 2,5 hod) 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
priestranný rezort • komplex 
144 bungalovov • recepcia • 
lobby • bazén • 3 bary • reštaurácia 
„Ruan Thai“ s terasou a nádherným 
výhľadom na more • ďalšie 
dve reštaurácie • krásne spa • 
bezdrôtové pripojenie 
na internet zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: tenis (vrátane rakiet a loptičiek) 
• za poplatok: masáže • jacuzzi • sauna 
• parný kúpeľ • kajaky • potápanie 

UBYTOVANIE
v drevených bungalovoch postavených 
na koloch • vkusne zariadené izby 
Superior Bungalow • sprcha • 
klimatizácia • minibar • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • veľká terasa • 
väčšie izby Deluxe Bungalow • rovnaké 
vybavenie ako izby Superior Bungalow 
• orientácia smerom k moru • izby 
Beachfront Suite • naviac obývacia 
miestnosť • CD/DVD prehrávač • 
TV s plochou obrazovkou • jacuzzi 
v priestrannej kúpeľni • výhľad na more 

STRAVOVANIE
americké raňajky formou bufetu 
alebo à la carte • možnosť doplatku 
polpenzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Superior

AA / AAA / AAC

izba Deluxe

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS 

POTÁPANIE 

WI-FI

POLOHA
na dlhej piesočnatej pláži Klong 
Muong • reštaurácie a malé obchodíky 
v pešej dostupnosti • transfer 
z medzinárodného letiska 
Krabi cca 35 min • transfer 
z medzinárodného letiska 
Phuket cca 2,5 hod

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
nádherná tropická záhrada • rezort 
skupiny Kata • moderný thajský dizajn 
• 2 reštaurácie, z toho jedna 
s integrovaným barom orientovaným 
smerom ku pláži a nádherným 
výhľadom na Andamanské more • 
bazén v štýle infi nity • vynikajúce 
spa • fi tnes centrum • bezdrôtové 
pripojenie na internet v izbách aj 
vo verejných priestoroch zdarma 

UBYTOVANIE
170 izieb • jednoduché izby Cottage 
• na prízemí budov umiestnených 
v tropickej záhrade • sprcha • sušič 
vlasov • klimatizácia • telefón • 
trezor • minibar • príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju • TV • terasa 
• výhľad do záhrady • izby typu Vila 
• v dvojposchodových budovách • 
balkón alebo terasa • moderné izby 
Deluxe Sea View • v hlavnej budove • 
výhľad na more

STRAVOVANIE
americké raňajky formou bufetu 
alebo à la carte • možnosť 
doplatku polpenzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Cottage

AA / AAA / AAC

izba typu Villa

AA / AAA / AAC

izba Deluxe Sea View

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS 

WI-FI

OUTRIGGER PHI PHI ISLAND 
RESORT & SPA +

075 PHI PHI

BEYOND RESORT KRABI +
074 KRABI

NOVINKA

CENA OD

1 228
EUR

NOVINKA

CENA OD

898
EUR
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THAJSKO | KHAO LAK, BANGKOK

COURTYARD BY MARRIOTT 
BANGKOK +

POLOHA
priamo na dlhej piesočnej pláži 
Pakarang Beach • transfer 
z medzinárodného letiska Phuket 
cca 90 min • do centra Khao Lak 
3-krát denne kyvadlová doprava

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
195 izieb v 3-podlažných budovách • 
60 viliek v samostatnom areáli • 
veľký bazén s oddeleným detským 
bazénom v tropickej záhrade • 
bazén pre hostí ubytovaných 
v Pool Access izbách • reštaurácia 
• plážový bar (otvorený v závislosti 
od počasia) • spa • fi tnes centrum • 
bezdrôtové pripojenie na internet 
v hotelom lobby zdarma 

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: kurzy varenia thajských 
jedál • masáže

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby Superior • 
kúpeľňa so sprchou • sušič vlasov 
• klimatizácia • trezor • telefón • 
minibar • satelitná TV • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • balkón • 
priestrannejšie izby Deluxe • vaňa • 
samostatná sprcha • orientácia 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu alebo 
à la carte • možnosť doplatku 
polpenzie • možnosť doplatku 
all inclusive: plná penzia formou 

bufetu alebo à la carte • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
v čase od 10:00 do 23:00 h • 
popoludňajší čaj, káva • občerstvenie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Superior

AA / AAA / AAC / AACC 

izba Deluxe

AA / AAA / AAC / AACC 

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON 

POTÁPANIE

APSARAS BEACHFRONT 
RESORT & VILLA +

076 KHAO LAK

RAMADA HOTEL & SUITES  
078 BANGKOK

POLOHA
centrálna poloha v postrannej ulici Soi 
12 cesty Sukhumvit • pár minút chôdze 
na stanicu „Asoke“ BTS Skytrain/metra 
• možnosť využiť bezplatnú hotelovú 
tuk-tuk službu

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
12-poschodový hotel • bazén • 
integrovaná vírivka • slnečná terasa 
• reštaurácia so širokým výberom 
thajských a medzinárodných jedál • 
fi tnes centrum • bezdrôtové pripojenie 
na internet zdarma

UBYTOVANIE
97 izieb • moderne zariadené izby 
Deluxe • sprcha • sušič vlasov • 
telefón • klimatizácia • trezor • 
minibar • TV s plochou obrazovkou • 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju • 

DVD prehrávač • izby Studio • naviac 
mikrovlnná rúra • chladnička

STRAVOVANIE
bez stravy • možnosť doplatku 
amerických bufetových raňajok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

aa / aaa / aac

MESTSKÝ HOTEL

*Cena od je na osobu a noc

077 BANGKOK

POLOHA
pár minút od vlakovej stanice BTS 
„Rajdamri“ • mnohé reštaurácie, bary 
a nákupné centrá v pešej dostupnosti • 
hotel patriaci do známej hotelovej siete 
Marriott

VYBAVENIE, ĎALSIE SLUŽBY
priestranná a elegantná vstupná hala 
• recepcia • lobby lounge • fi tnes 
centrum • vonkajší bazén • reštaurácia 
• „MoMo“ bar – klasické koktejly 
a vynikajúce snacky • bezdrôtové 
pripojenie na internet za poplatok 

UBYTOVANIE
318 izieb • izby Deluxe • sprcha • sušič 
vlasov • klimatizácia • trezor • minibar 
• príslušenstvo na prípravu kávy 
a čaju • TV s plochou obrazovkou • 
priestrannejšie izby Corner

STRAVOVANIE
bez stravy • možnosť doplatku 
raňajok formou bufetu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

aa / aaa / aac

MESTSKÝ HOTEL

*Cena od je na osobu a noc

NOVINKA

CENA OD

36*
EUR

CENA OD

798
EUR

CENA OD

24*
EUR
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60

SRÍ LANKA

60

AJURVÉDA
POZNÁVANIE
DELEGÁT

Srí Lanka

Waikkal
Kandy

Adam‘s Peak

Negombo
Colombo
Wadduwa

Kalutara
Bentota

Beruwala

KoggalaGalle
Hikkaduwa

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV
VZDUCH 29 29 30 30 31 31 31
VODA 28 27 27 27 27 28 28

Ostrov čaju, bohov, klenotov, perla Indického 
oceánu – takýmito menami je Srí Lanka nazývaná 
už od pradávna. V preklade Srí Lanka znamená 
Prekrásna krajina a takou aj skutočne je. Bývalá 
britská kolónia Cejlón (Levia krajina) je ako kvapka 
visiaca z južného cípu Indie. Hlboké doliny na 
severovýchode oddeľujú až 2 500 m vysoké hory 
od tropických pralesov na juhozápade. 

Pozdĺž pobrežia sa tiahnu zlaté pláže. Pri východe 
slnka sa vracajú rybári so svojimi úlovkami na 
pevninu. Je to zvláštny zážitok, tak ako aj cesta zo 
starého kráľovského mesta Kandy do vnútrozemia, 
kde kopce pokrývajú sýtozelené čajové plantáže, 
v ktorých svietia pestrofarebné sárí domorodých 
žien, zberajúcich čaj. Vysoko hore, v Nuwara 
Eliya, v meste nad oblakmi, môžete prejsť cez 
Horton Plains až na Koniec sveta (World´s End).
Medzi kokosovými plantážami, ryžovými poliami 
a políčkami s korením leží množstvo kultúrnych 
pokladov. 

Na miestach ako Anuradhapura, Polonnaruwa, 
Sigiriya, Dambulla, Panduwasnuwara či Yapahuwa, 
sa na Srí Lanke formovali dávne civilizácie pod 
vplyvom budhizmu, ktorého najčistejšiu podobu 
na ostrove nachádzame dodnes. Rozľahlé umelo 
vybudované jazerá, parky, svätyne, chrámy 
a kláštory sú dôkazom bohatej, kultúrnej 
minulosti Srí Lanky. 

Za návštevu určite stojí večerný ceremoniál 
v chráme Budhovho zubu v Kandy, ako aj 
nočný výstup na Adamovu horu (Adam´s Peak).
 
BERUWELA
Prvé maurské sídlo Srí Lanky, založené v roku 
8 n. l. arabskými obchodníkmi, nemá centrum 

v tradičnom slova zmysle – reštaurácie a obchodíky 
lemujú ulicu. Leží v zálive s krásnymi plážami 
a malebnými ostrovčekmi pri pobreží a celoročne 
poskytuje vynikajúce podmienky na kúpanie.

KALUTARA & WADDUWA 
V čase kolonizácie stredisko bohatých obchodníkov 
so škoricou, dnes preslávená košikárska oblasť. 
Za „Čiernou riekou“ (Kalu Ganga) vládne čulý 
ruch – s vonnými tyčinkami a lotosovými kvetmi 
sa bosí veriaci ponáhľajú k modlitbám pred 
snehobiely chrám Dagoba Gangatilaka Vihara. 
Na tomto pútnickom mieste bol podľa legendy 
Budha osvietený pod 2 000 rokov starým stromom 
Bodhi. Pláž v Kalutare je pokojná a oceán žiarivo 
modrý. Kúsok na sever leží živé kúpeľné stredisko 
Wadduwa s krásnymi širokými plážami a zelenými 
pláňami. 

NEGOMBO
Typická rybárska dedinka, známa už v koloniálnych 
časoch ako centrum obchodu so škoricou. Pozdĺž 
dlhej, zlatožltej pláže leží množstvo hotelov 
všetkých kategórií. Typické centrum s mnohými 
trhmi, chrámami a starými koloniálnymi stavbami 
lákajú k prechádzkam. Okrem prírodných 
a kultúrnych krás je fascinujúca aj fauna ostrova. 
V národných parkoch Yala a Udawalawe žijú slony, 
leopardy, medvede, byvoly a mnohé ďalšie 
vo svojom prirodzenom prostredí.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA SRÍ LANKE

COLOMBO
Hlavné mesto Srí Lanky je fascinujúcim miestom 
stretu dávnych tradícií a moderného západného 
štýlu s dobrými nákupnými možnosťami, luxusnými 
hotelmi, reštauráciami a pestrým nočným životom. 

Nájdete tu mnoho pamiatok z koloniálnej éry, 
planetárium, Národnú zoologickú záhradu, múzeá 
a galérie, v parku Vihara Maha Devi kvitnú prekrásne 
exotické stromy, v blízkosti pevnosti desiatky 
budhistických chrámov.

GALLE
Mesto s pestrou históriou UNESCO vyhlásilo 
Svetovým kultúrnym dedičstvom. Najznámejšou 
atrakciou mesta je viac ako 300 rokov stará 
holandská pevnosť. Len 6 km juhovýchodne 
od centra mesta leží Unawatuna s krásnymi 
plážami.

PO STOPÁCH BUDDHIZMU 
115 km od Colomba sa nachádza malebné mesto 
Kandy, sídlo posledných kráľov. Vďaka starým 
zvykom, umeniu, remeselníctvu, rituálom 
a západnou kultúrou neovplyvnenému spôsobu 
života dnes patrí pod kultúrne dedičstvo UNESCO 
a je tiež svetovým centrom budhizmu. Medzi 
historické pamiatky tejto oblasti sa radia mnohé 
budhistické chrámy (napr. slávny chrám svätého 
zuba). Na spiatočnej ceste možnosť návštevy 
slonieho sirotinca. 

SRÍ LANKA
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SRÍ LANKA | NEGOMBO, BERUWELA

61

POLOHA
intímny ajurvédsky hotel • ležiaci 
na západnom pobreží Srí Lanky • krásne 
pláže známe ako Golden Mile • 
v unikátnom meste Negombo • 
cca 150 m od pláže • nákupné možnosti 
• reštaurácie a bary cca 1 km • od centra 
mesta 4 km • od letiska 12 km  

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
veľmi atraktívny rezort • ideálny spôsob 
odpočinku a relaxácie prostredníctvom 
terapie, meditácie, pokoja  a samoty 
• vybavenie a služby sú prispôsobené 
konkrétnym potrebám hostí • otvorená 
recepcia • otvorená reštaurácia • 
autentické ajurvéda centrum • 
malý obchod 

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: fi tnes • tenis • squash 
v susednom hoteli Jetwing Blue Oceanic 
cca 250 m • masáže • ajurvédske kúry

UBYTOVANIE
12 priestranných a komfortných víl • 
usporiadané okolo bazéna • Queen 
vily - privátna záhrada so sedením • 
masážne lôžko • zastrešená veranda • 
polootvorená kúpeľňa • vaňa pod holým 
nebom • sprcha • sušič na vlasy • telefón 
• SAT TV • rádio • minibar (za poplatok) 
• stropný ventilátor • klimatizácia • King 
pavilóny majú väčšiu rozlohu

STRAVOVANIE
plná penzia: americké raňajky • obedy 
a večere výber z menu • všetky jedlá 

sú pripravené podľa ajurvédskych 
receptov • menu zostavuje lekár 
špeciálne podľa potrieb klienta

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA

AJURVÉDA

JETWING AYURVEDA
PAVILIONS 

079 NEGOMBO

HERITANCE AYURVEDA
MAHA GEDARA +

080 BERUWELA

servírované menu • bylinkové čaje 
od 10:00 – 17:00 h • všetky jedlá sú 
pripravené pod dozorom ajurvédskych 
lekárov • v rezorte sa nepodáva 
alkohol ani priemyselne vyrábané 
nealkoholické nápoje 

AJURVÉDA
v cene sú procedúry (kúry) 
Panchakarma • denne 1,5 - 2 h • 
na začiatku pobytu lekár po úvodnej 
konzultácii zostavuje procedúry 
špeciálne podľa potrieb klienta

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA

AJURVÉDA

POLOHA
priamo na dlhej pláži • nákupné 
a zábavné možnosti v blízkom okolí • 
do centra strediska cca 2 km • 
transfer z letiska Colombo cca 3 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
idylický rezort v 2-hektárovej záhrade 
• zameraný výlučne na tradičné ázijské 
liečebné umenie • v celom rezorte cítiť 
uvoľnenú atmosféru • excelentný servis 
s dôrazom na autentickú ajurvédu • 
sladkovodný bazén vo veľkej tropickej 
záhrade • rybníček • terasa • lobby 
s recepciou • Wi-Fi za poplatok • 
knižnica • à la carte reštaurácia • bar 
s ponukou čerstvých ovocných štiav 
• obchod so suvenírmi • umelecká 
dielnička

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: jóga • meditácie • fi tnes 
centrum • za poplatok: kúry • procedúry 
• vodné športy na pláži • večer: 
príležitostná zábava • decentná hudba • 
folklórna zábava

UBYTOVANIE
64 izieb s prvkami tradičnej a modernej 
architektúry • Classic (29 m2) • kúpeľňa 
so sprchou • sušič na vlasy • telefón • 
trezor • klimatizácia • balkón s priamym 
alebo bočným výhľadom na more • 
Deluxe izby (41 m2) • navyše terasa 

STRAVOVANIE
plná penzia: raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov alebo ako 

NOVINKA

CENA OD

1 498
EUR

NÁŠ TIP 
AJURVÉDA
Užite si regeneračnú ajurvéda 
kúru v exkluzívnom prostredí. 
Kúry zahŕňajú vstupnú lekársku 
prehliadku a 1 - 2 primárske 
vizity týždenne. Potom nasledujú 
individuálne zostavené procedúry, 
napríklad rôzne masáže, parné 
a bylinkové kúpele, špeciálne 
ošetrenia. Terapiu dopĺňajú jóga 
a meditácie. Na záver dostanete 
konečnú diagnózu a rady pre 
zdravý životný štýl do budúcna.

CENA OD

1 058
EUR
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SRÍ LANKA | WAIKKAL

POLOHA
priamo na pláži strediska Waikkal 
• v kľudnom a idylickom prostredí 
tropickej záhrady • od centra živého 
strediska Negombo cca 12 km • 
nákupné a zábavné možnosti 
v Negombo • transfer z letiska 
Colombo cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
novootvorený luxusný rezort • 
trojposchodové pavilóny a vodné 
bungalowy v tropickej palmovej 
záhrade • pozdĺž rezortu ústi rieka • 
veľkolepý bazén s terasou • 
otvorená lobby s recepciou • 
2 reštaurácie • 1 otvorená s krásnou 
terasou • show cooking • lokálne 
a medzinárodné špeciality • 
2 bary • spa • fi tnes centrum • 
Wi-Fi v celom rezorte zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • sauna • jacuzzi • 
spa • za poplatok: masáže • 
procedúry

UBYTOVANIE
62 izieb • standard (58 m2) • 
kúpeľňa so sprchou • sušič na vlasy • 
klimatizácia • trezor • TV • telefón • 
minibar • rýchlovarná kanvica • 
balkón • Suity (91 m2 - z toho 
56 m2 obytnej plochy) • sedenie • 
vírivka na balkóne • 
vodné bungalovy vybudované 
na koloch nad vodou • terasa 
do mangrovníkového hája 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku na polpenziu • večere 
ako servírované 3-chodové menu 
alebo bufet • prípadne all inclusive: 
plná penzia formou bohatých 
bufetových stolov • lokálne 
alkoholické a nealko nápoje • čerstvé 
ovocné šťavy od 10:00 – 23:00 h • 
poobedňajší čaj od 15:30 - 16:30 h

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

WELLNESS

SURYIA LUXURY
RESORT & SPA +

081 WAIKKAL  

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži • 
v palmovom háji • známe dovolenkové 
centrum • rybárska dedinka Negombo 
s historickým centrom a živým ruchom 
15 km • transfer z letiska cca 2 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
klubový hotel v tropickej záhrade • 
centrálna akčná časť pri hlavnom bazéne 
• pokojné prostredie pri druhom bazéne 
• v strede otvorená lobby s recepciou • 
knižnica • nákupná arkáda • internetová 
kaviareň • hlavná reštaurácia • v tropickej 
záhrade 5 do seba vtekajúcich bazénov 
• centrálny poolbar • ďalšia nákupná 
arkáda • amfi teáter • spoločenská 
miestnosť s TV • à la carte reštaurácia  • 
bary • wellness

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: 5 bazénov • kľudový bazén • 
fi tnes centrum • stolný tenis • aerobik • 
squash • tenis • osvetlenie (za poplatok) 
• plážový volejbal • badminton • boccia 
• minigolf • dart • lukostreľba • vodné 
pólo • kajaky • za poplatok: bicykle • 
potápanie • vodné športy na pláži • večer 
animácie • zábavné programy • show 
alebo živá hudba • 3x týždenne disco

PRE DETI
animácie • detský klub • detský bazén • 
minidisco • ihrisko

UBYTOVANIE
komfortne zariadené superior izby 
(33 m2) v hlavnej budove • kúpeľňa 

• sprcha • sušič na vlasy • telefón 
• trezor • TV/DVD • rýchlovarná 
kanvica • klimatizácia • balkón alebo 
terasa • vily v záhrade so zariadenou 
terasou • oba typy možné objednať aj 
s výhľadom na more (za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • počas 
dňa drobné občerstvenie • popoludní 
káva • čaj • snacky • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje • 
koktejly od 10:00 - 24:00 h (nie víno 
ani sekt) • polnočný snack 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE

CLUB DOLPHIN +
082 WAIKKAL  

NOVINKA

CENA OD

898
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 198
EUR
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SRÍ LANKA | MARAWILA, WADDUWA

POLOHA
hotel v kľudnom prostredí mimo 
rušného turistického centra • medzi 
krásnou prírodnou plážou Indického 
oceánu a idylickou lagúnou 
s tropickou vegetáciou • vtáčia 
rezervácia • hlavné mesto Colombo 
cca 80 km • transfer z letiska cca 1 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
rozsiahly komplex v krásnom prostredí 
veľkej tropickej záhrady • otvorená 
lobby s recepciou • čitáreň s TV • 
nákupná arkáda • kaderník • 
2 reštaurácie • 2 bary • bazén 
s terasou • poolbar • lehátka 
a matrace na pláži aj pri bazéne 
zdarma • plážový servis • 
na pláži sa nepodáva alkohol • 
malé, profesionálne masážne 
centrum 

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • animácie

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • plážový volejbal • 
futbal • basketbal • biliard • stolný 
tenis • badminton • minigolf • 
aerobic • za poplatok: tenis 
s osvetlením • 9 jamkové pitch & putt 
golfové ihrisko • squash • biliard • 
bicykle • potápanie • vodné športy 
na pláži • kozmetické a ajurvédske 
procedúry • masáže • počas celého 
dňa animácie pre deti i dospelých • 
večer zábavný program • show • 
živá hudba

UBYTOVANIE
106 komfortných izieb vo viacerých 
bungalovoch • kúpeľňa • sprcha • 
sušič na vlasy • telefón • trezor • 
TV • DVD • rýchlovarná kanvica • 
malá chladnička • klimatizácia • 
stropný ventilátor • balkón/terasa 
s výhľadom do záhrady 
alebo na more

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii • à la carte 
za doplatok • cez deň drobné 
občerstvenie • popoludní káva • 
čaj • snacky • koláče • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 - 23:00 h (nie víno ani sekt) 
• polnočný snack

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS

CLUB PALM BAY 
083 MARAWILA

• rýchlovarná kanvica • sedenie • 
balkón/terasa na morskú stranu • 
minibar za poplatok • super deluxe 
izby: väčšie • nová kúpeľňa s jacuzzi

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku na polpenziu, plnú 
penziu alebo all inclusive - formou 
bufetových stolov • predpoludním 
a popoludní káva • čaj • snacky 
• koláče • lokálne alkoholické a 
nealkoholické nápoje od 10:00 - 
23:00 h • polnočný snack

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc

DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

WELLNESS

WI-FI

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži • 
v rozľahlom palmovom háji • len pár 
minút od centra strediska • za hotelom 
cca 130 m vedie železnica do Colomba 
• dobré spojenie do ďalších stredísk 
napr. Kalutara cca 8 km • transfer 
z letiska cca 2 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný, štýlový hotel od známeho 
architekta Geoff reyho Bawa • veľkolepý 
projekt s otvoreným konceptom • 
vzdušné stĺporadie • nezvyčajne 
vybudované vodné terasy • otvorená 
lobby s recepciou • nákupná arkáda 
• business centrum • salón krásy • 
konferenčné a banketové miestnosti • 
2 reštaurácie • kaviareň • 2 bary 
• nočný klub • disco • v rozľahlej 
tropickej záhrade pri pláži • bazén • 
terasa • poolbar • spa centrum

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • volejbal • vodná 
gymnastika • stolný tenis • jóga • za 
poplatok: tenis s umelým osvetlením 
• squash • biliard • masáže • spa 
procedúry • večer zábavné programy • 
živá hudba • cez víkend diskotéka

UBYTOVANIE
deluxe izby: kúpeľňa • sprcha • sušič 
na vlasy • telefón • klimatizácia • 
stropný ventilátor • SAT TV • trezor 

THE BLUE WATER 
084 WADDUWA

CENA OD

998
EUR

CENA OD

898
EUR
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SRÍ LANKA | KALUTARA

• sušič na vlasy • telefón • SAT TV • 
sedačka • trezor • minibar 
(za poplatok) • balkón/terasa 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatku na polpenziu/plnú 
penziu • výber z menu alebo bufet 
• all inclusive: plná penzia formou 
bufetových stolov • viackrát týždenne 
tematický bufet • počas dňa káva 
• čaj • snacky • koláče • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 - 24:00 h

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

WI-FI

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
• do centra strediska cca 20 min • 
za hotelom nerušene vedie miestna 
železnica • dobré spojenie do hlavného 
mesta a za výletmi na juh krajiny • 
transfer z letiska cca 2,5 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komfortný hotelový komplex 
v typickom miestnom štýle • 
so susedným sesterským hotelom 
Tangerine Beach ponúka množstvo 
relaxačných a športových aktivít • 
recepcia • lobby • nákupná arkáda • 
zmenáreň • konferenčné miestnosti • 
otvorená hlavná reštaurácia • 2 bary 
• kaviareň • à la carte reštaurácia • 
kaviareň • pub • disco • salón krásy 
• veľká palmová záhrada • bazén • 
masážne sprchy • 24-hodinový izbový 
servis • internet

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • volejbal • stolný tenis 
• bedminton • za poplatok: tenis 
(antuka) • squash • stolný tenis • 
biliard • beauty salón • spa • masáže 
• večer niekoľkokrát do týždňa rôzne 
folklórne show • zábavné programy • 
živá hudba

UBYTOVANIE
124 izieb v komplexe 3-poschodových  
budov • klimatizácia • kúpeľňa • sprcha 

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
• centrum strediska s nákupnými 
a zábavnými možnosťami cca 4 km 
• za hotelom nerušene vedie miestna 
železnica • dobré spojenie do hlavného 
mesta a za výletmi na juh krajiny • 
transfer z letiska cca 2,5 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený, v roku 2012 kompletne 
zrenovovaný hotel • prekrásne 
prostredie • ležérna atmosféra • 
klubové služby • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi zdarma • malá 
nákupná pasáž • 2 reštaurácie • druhá 
formou à la carte • 2 bary • pub • bazén 
v tropickej záhrade s integrovanou 
detskou časťou • menšie spa centrum

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • stolný tenis • plážový 
volejbal • dart • sauna • para • za 
poplatok: biliard • minigolf • počas dňa 
animácie • masáže a procedúry v spa • 
večer: pravidelné zábavné programy • 
show • živá hudba 

UBYTOVANIE
moderne a komfortne zariadené 
standard izby (41 m2) v hlavnej budove 
• kúpeľňa •  sprcha • separátne WC • 
sušič na vlasy • trezor • TV/rádio • Wi-Fi 
zdarma • rýchlovarná kanvica • minibar 
(za poplatok) • klimatizácia • balkón 
alebo terasa s výhľadom na more •  
deluxe izby (88 m2) so zodpovedajúcim 
komfortom 

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • 
popoludní káva • čaj • drobné snacky 
• lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje • koktejly od 10:00 - 24:00 h 
(nezahŕňa víno, sekt, diétne nápoje 
a čerstvé šťavy) • polnočný snack 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE

WI-FI

ROYAL PALMS 
086 KALUTARA

CENA OD

948
EUR

THE SANDS BY AITKEN SPENCE 
085 KALUTARA

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR
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SRÍ LANKA | BERUWELA

CENA OD

938
EUR

POLOHA
na dvoch najkrajších častiach dlhej 
pieskovej pláže Beruwela • na severe je 
záliv chránený koralovým útesom pred 
otvoreným morom • na južnej strane 
začína dlhá zlatá pláž Golden Mile • 
priamo na pláži s jemným pieskom • 
2 km do centra živého strediska 
Beruwela: bary • reštaurácie • nákupné 
možnosti • transfer z letiska cca 3 h 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
znovovybudovaný hotel na jeseň roku 
2012 • prekrásny výhľad na Indický oceán 
• veľkorysá a otvorená architektúra • 
reštaurácie • bary • recepcia • nákupná 
arkáda • business centrum • v bujnej 
tropickej záhrade 2 bazény • lehátka, 
osušky a slnečníky zdarma • spa 
centrum • mnoho reštaurácií • pestrý 
výber špecialít • coff ee shop otvorený 
24 h • poolbar • pavilón ICE so zmrzlinou 
a jogurtovými špecialitami vlastnej 
výroby • Wi-Fi v areáli zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • stolný tenis • za poplatok: 
masáže • ajurvédske procedúry • vodné 
športy: windsurfi ng • parasiling • banana 
• jet ski • večer pravidelná zábava • 
hudba • rôzne show

UBYTOVANIE
priestranné komfortne zariadené 
superior izby (38 m2) • v arabskom štýle 
• polootvorená kúpeľňa orientovaná 
na more • sprcha • sušič na vlasy • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 

oddelený šatník • SAT TV • DVD • 
telefón • trezor • za poplatok: minibar • 
Wi-Fi • zariadený balkón alebo terasa 
s výhľadom na more • deluxe izby 
(48 m2) v severnom krídle s rovnakým 
vybavením • nádherný výhľad 
na Indický oceán • sedačka • vaňa • 
jacuzzi 

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatku na 
polpenziu: večere formou bufetu, 
príp. all inclusive: raňajky • obedy • 
večere formou bufetu • celodenne 
káva • čaj • snacky do 23:00 h • 
lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:00 - 24:00 h k hlavným 
jedlám a v baroch

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 15 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

WELLNESS

CINNAMON BEY +
088 BERUWELA

POLOHA
priamo na pláži s jemným pieskom 
• lagúna rieky Bentota • do centra 
živého strediska Beruwela 2 km • bary 
• reštaurácie • nákupné možnosti • 
transfer z letiska cca 3 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný hotel • zaujme svojou 
architektúrou a krásnym výhľadom 
• v minulom roku kompletne 
zrekonštruovaný • trojposchodová 
budova uprostred tropickej záhrady • 
lobby • Wi-Fi zdarma • 2 reštaurácie - 
hlavná formou bufetu a medzinárodné 
špeciality • kaviareň • bar • pub • butiky 
• kaderník • v bujnej tropickej záhrade 
bazén s ostrovom • vírivka • bar • spa • 
ajurvéda centrum

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • volejbal • stolný tenis • 
jóga • dart • za poplatok: biliard • squash 
• centrum vodných športov v neďalekej 
Confi fi  Marina (shuttle transfer 3x denne 
zdarma) • sauna • para • masáže • 
ajurvédske procedúry • večer pravidelná 
zábava • hudba • karaoke • rôzne show

UBYTOVANIE
elegantne zariadené superior izby 
(38 m2) • teaková podlaha • kúpeľňa • 
TV • trezor • minibar (za poplatok) • 
rýchlovarná kanvica • telefón • balkón 
s výhľadom na bazén alebo do záhrady 
• priestrannejšie deluxe izby (49 m2) na 
prízemí s terasou • superior deluxe 
(39 m2) s vybavením ako deluxe • 

na 1. poschodí • veľký balkón 
s výhľadom na more a na bazén • 
luxusné paradise izby (43 m2) 
na 3. poschodí • balkón s výhľadom
na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov • plná 
penzia - obed ako výber z menu • 
možnosť doobjednať all inclusive: 
raňajky a večere formou bufetu • 
obedy ako snack, príp. 3-chodové 
menu • občerstvenie počas dňa • 
vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:00 – 24:00 h

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIE
izby Superior

A / AA / AAc / AAA

ostatné izby

A / AA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS

HONEYMOON

EDEN RESORT SPA +
087 BERUWELA

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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GTS. For the WORKING WORLD.

Riešenia šité na mieru
Značka GTS reprezentuje dlhodobé skúsenosti, znalosti, spoľahlivosť a širokú ponuku špičkových telekomunikačných 
a IT riešení pre fi remných klientov v celom regióne strednej a východnej Európy. Naša ponuka zahŕňa individuálne 
navrhované riešenia hlasových a dátových sietí, cloudové riešenia, pripojenie do internetu, ale aj služby moderného
dátového centra.  Cieľom nášho snaženia je uľahčiť vám každodenný pracovný život, podporiť vás vo vašom podnikaní, 
a to všetko pri úspore vašich fi nančných nákladov.
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67

SRÍ LANKA | HIKKADUWA, UNAWATUNA

CHAAYA TRANZ +
089 HIKKADUWA

POLOHA
v pokojnom prostredí na výbežku • 
na peknej pláži zálivu • transfer 
z letiska cca 4 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
bývalý hotel Coral Gardens • nedávno 
prešiel rozsiahlou rekonštrukciou • 
dynamický farebný štýl • recepcia • 
lobby • hlavná reštaurácia s lokálnou 
a medzinárodnou kuchyňou • 3 bary 
s à la carte kuchyňou • exotická 
záhrada ústiaca priamo na pláž • bazén 
s terasou a poolbarom • na streche 
veľké wellnes centrum 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: volejbal • bedminton • stolný 
tenis • šípky • herňa • za poplatok: 
squash • potápanie • vodné športy 
na pláži • spa • masáže • procedúry • 
večer pravidelne zábavné programy • 
show • disco • živá hudba

UBYTOVANIE
150 moderných farebných superior 
izieb (37 m2) • minibar • SAT TV • 
DVD • klimatizácia • veľký balkón 
s výhľadom na more • na vyšších 
poschodiach priestrannejšie deluxe 
izby (40 m2) a suity • majú naviac vaňu 
• suity aj separátnu spálňu

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatku na 
polpenziu: večere formou bufetu, 
príp. all inclusive: raňajky • obedy • 

večere formou bufetu • káva • čaj • 
občerstvenie a drobné snacky v čase 
od 10:00 - 12:00 h, 14:30 - 19:00 h 
a 22:00 - 23:00 h • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 - 24:00 h k hlavným jedlám 
a v baroch

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / Ac / AA / AAc

DIEŤA DO 15 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE 

HONEYMOON

WELLNESS

CENA OD

898
EUR

POLOHA
na juhu ostrova • priamo na peknej 
pláži s jemným pieskom • v blízkosti 
pôvodnej rybárskej dediny • transfer 
z letiska cca 3 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
veľmi obľúbený rodinný hotel • minulý 
rok zrekonštruovaný • otvorená lobby 
s recepciou (trezor a Wi-Fi zdarma) 
• 2 reštaurácie • bar • obchodík • 
v záhrade bazén s terasou 

PRE DETI
bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • bedminton • stolný 
tenis • plážový volejbal • boccia • 
kanoe • vodná gymnastika • 
za poplatok: vodné športy na pláži 
• minigolf • počas dňa animácie • 
masáže • procedúry v spa • večer: 
pravidelne zábavné programy • 
PADI centrum • príležitostne show 
alebo živá hudba 

UBYTOVANIE
renovované jednoduchšie
 superior izby (23 m2) • kúpeľňa 
• sprcha • telefón • trezor • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • rýchlovarná 
kanvica • klimatizácia • minibar 
(za poplatok) • balkón alebo terasa • 
deluxe izby (25 m2) rovnaké v
ybavenie • bližšie pri pláži • luxury 
izby (46 m2) s vírivkou • balkón • 
výhľad na more 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku na polpenziu, príp. plnú 
penziu • obedy a večere formou 
bufetu

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAc / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

POTÁPANIE 

CALAMANDER 
UNAWATUNA BEACH 

090 UNAWATUNA

NOVINKA

CENA OD

958
EUR
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68

VIETNAM | PHAN THIET – MUI NE

68

Hočiminovo
mesto (Saigon)

Phan Tiet

Hanoi

Ho Tram

Thajsko

Kambodža

Čína
Vietnam

Laos

Myanmar

ANANTARA
MUI NE RESORT & SPA 

091 PHAN THIET – MUI NE

POLOHA
priamo na jedinečnej 16 km dlhej 
piesočnatej pláži Mui Ne • na niekdajšej 
kokosovej plantáži • centrum Phan Thiet 
cca 12 km • transfer z medzinárodného 
letiska v Saigone cca 5 h jazdy 
(200 km) •  neďaleko od hotela 
reštaurácie • obchody 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
jedinečný komfortný rezort • 
kombinácia luxusu a relaxu • osobitá 
atmosféra • tropická záhrada • 
bazén • 3 bary • biznis centrum • 
obchod • knižnica • 2 reštaurácie - 
medzinárodná a vietnamská kuchyňa, 
morské špeciality • kaderníctvo • 
exkluzívne spa centrum • opatrovanie 
detí (za poplatok) • bezdrôtové 
pripojenie na internet 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • volejbal • za poplatok: 
tenis • masáže • sauna • požičovňa 
bicyklov • vodné športy na pláži • 
potápanie • golf na neďalekom ihrisku 

UBYTOVANIE
90 izieb • exkluzívne zariadené izby 
Deluxe v hlavnej budove • telefón • 
SAT TV • trezor • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • minibar 
(za poplatok) • klimatizácia • kompletne 
vybavená kúpeľňa s oddelenou sprchou 
a WC • väčšie izby Deluxe Ocean Facing 
• výhľad na more • luxusné izby Pool 
Villa • privátny bazén • terasa • výhľad 
do záhrady alebo na more

STRAVOVANIE
raňajky • možnosť doplatku polpenzie 
• možnosť doplatku plnej penzie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAA / AAC

izba Deluxe Ocean Facing

AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 11 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI-FI

GOLF

Krajina s unikátnou kultúrou 
a históriou, ovplyvnená existenciou 
tisícročných čínskych dynastií. 
Panenské oblasti na mnohých miestach 
nedotknuté masovým turizmom. 
Jedinečná príroda, úchvatné krajinné 
scenérie, nádherné prírodné zákutia, 
ale aj luxusné hotelové rezorty 
s vynikajúcimi službami, kuchyňa, ktorú 
musíte ochutnať, milí ľudia, zdvorilosť, 
ktorá vás bude sprevádzať na každom 
kroku. To všetko a ešte viac určite 
nájdete vo Vietname. 

K najvýznamnejším obývaným častiam 
krajiny patrí najväčšie mesto Vietnamu 
– kozmopolitný rušný Saigon a hlavné 
mesto Hanoj. Hanoj patrí k najstarším 
a aj najnavštevovanejším mestám 
v juhovýchodnej Ázii. Saigon alebo aj 
Hočiminovo mesto, leží na brehu rieky 
Saigon. Je pestrým, moderným a rýchlo 
sa rozvíjajúcim mestom juhovýchodnej 
Ázie a súčasne hospodárskym, 
dopravným, obchodným a kultúrnym 
centrom krajiny. Let z Viedne trvá cca 
14 hodín.

PHAN THIET – hlavné mesto provincie 
na pobreží Juhočínskeho mora leží 
asi 200 km od Saigonu. Nachádzajú 

sa tu najkrajšie vietnamské pláže. 
K najznámejším patrí piesočnatá 
pláž Mui Ne s piesočnatými dunami 
pripomínajúcimi atmosféru púšte, 
ležiaca neďaleko malej rybárskej 
dediny Mui Ne s prístavom, 
obchodíkmi, reštau rá ciami a barmi. 

NENECHAJTE SI UJSŤ 
VO VIETNAME

HO CHI MINH CITY TOUR 
Celodenný výlet do Saigonu 
s prehliadkou katedrály Notre 
Dame, Paláca znovuzjednotenia, 
Historického múzea, pagody Giac 
Lam, čínskej štvrte, chrámu Thien 
Hau, nákupy na trhoch Binh Tay 
a Ben Than.

JEEP SAFARI PHAN THIET 
Dobrodružný výlet džípom k Mui Ne, 
presláveného plážou s piesočnatými 
dunami, ktoré menia neustále tvar pod 
vplyvom vetra (niektoré duny majú 
výšku až do 30 m). Pláž ponúka aj veľmi 
dobré podmienky pre surfovanie. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH 31 32 33 34 33 32 32 31 31 31 31 31
VODA 24 25 25 26 27 27 27 27 27 26 25 25

NOVINKA

CENA OD

1 158
EUR

VIETNAM
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VIETNAM | PHAN THIET – MUI NE

69

POLOHA
na severnom konci pláže Mui Ne • 
v blízkosti slávnych piesočných dún 
• transfer z medzinárodného letiska 
v Saigone cca 5 h • 6x denne hotelový 
autobus do mestečka Mui Ne • 
v blízkosti hotela reštaurácie • 
miestny trh cca 1,5 km 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
atraktívny hotelový komplex • rozľahlá 
tropická záhrada • reštaurácia 
„Blue Lagoon Café“ - vietnamské 
i medzinárodné jedlá • reštaurácia/
bar "Sun Terrace Bar" s nádherným 
výhľadom na more (6x týždenne živá 
hudba) • niekoľko barov •  veľký bazén 
v blízkosti pláže • vírivka • wellness zóna 
• biznis centrum • bezdrôtové pripojenie 
na internet v celom areáli

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • tenis (bez 
osvetlenia) • požičovňa bicyklov • za 
poplatok: tenis s umelým osvetlením • 
biliard • masáže • wellness

UBYTOVANIE
134 izieb a suít v hlavnej a vedľajšej 
budove a v bungalovoch • izby Superior •  
v trojposchodových budovách • kúpeľňa/
sprcha • sušič vlasov • TV • telefón • 
rádio • minibar • klimatizácia • balkón 
alebo terasa • výhľad do záhrady • väčšie 
izby Bungalow • v menších budovách 
• naviac posedenie • príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju • izby Family Suite • 
2 spojené izby Superior

STRAVOVANIE
bohaté raňajky formou bufetu • 
možnosť doplatku polpenzie - obedy 
alebo večere ako 3-chodové à la carte 
menu alebo bufet v „Blue Lagoon Café“ 
• pri minimálnej dĺžke pobytu 5 nocí 
možnosť doplatku all inclusive: okrem 
raňajok a obedov naviac
à la carte večere • popoludňajšie 
víno a syr • džúsy • nealkoholické 
nápoje • pivo • víno • koktejly • 
vybrané spa procedúry 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Superior

AA / AAA / AAC / AACC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

WI-FI

PANDANUS RESORT 
092 PHAN THIET – MUI NE

NOVINKA

CENA OD

958
EUR

093 PHAN THIET – MUI NE

SEAHORSE RESORT & SPA 

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
Mui Ne • mesto Phan Thiet 
cca 11 km • reštaurácie • obchody • 
bary v bezprostrednej blízkosti 
hotela • transfer z medzinárodného 
letiska v Saigone cca 5 h 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vietnamsko-japonský štýl s prvkami 
súčasnej architektúry • tropická 
záhrada, cez ktorú preteká malá 
rieka • veľký bazén priamo na pláži 
s oddelenou detskou časťou • pool bar 
• bar na pláži • jacuzzi • 2 reštaurácie 
s ponukou ázijských a medzinárodných 
jedál • spa centrum • bezdrôtové 
pripojenie na internet

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: volejbal • tenis (osvetlenie 
za poplatok) • stolný tenis • biliard • 
sauna • parný kúpeľ • za poplatok: spa 
procedúry • požičovňa bicyklov a áut • 
výlety do okolia • vodné športy na pláži

UBYTOVANIE
50 izieb v hlavnej budove • 40 izieb 
v 10 bungalovoch • elegantné, 
priestranné izby Deluxe v hlavnej 
budove • kúpeľňa • sušič vlasov • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
SAT TV • telefón • minibar • trezor • 
balkón alebo terasa • priestrannejšie 
izby Garden View Bungalow uprostred 
tropickej záhrady • naviac pohovka • 
terasa s výhľadom do záhrady • izby 
s výhľadom na more za doplatok

STRAVOVANIE
americké raňajky formou bufetu

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAA / AAC

izba Garden View Bungalow

AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 11 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI-FI

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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70

FLORIDA

70

SHOPPING
ZÁBAVNÉ
PARKY

Kuba

Bahamy

Atlantický oceánMexický Záliv

Miami
Key West

Národný park Everglades
West Palm Beach

Disney World

Orlando
Cape Canaveral

Tallahassee

NÁŠ TIP 
KARIBSKÝ KOKTEJL Z MIAMI
Zažite luxusnú výletnú plavbu z Miami 
cez Mexiko na Kajmanské ostrovy na lodi 
Carnival Glory. V jednotlivých prístavoch 
môžete zažiť dobrodružstvo, relax 
i poznávanie miestnej kultúry. Mayské ruiny 
v tulum, plávanie s delfínmi, šnorchlovanie 
v tyrkysovom mori, dobrodružstvo na lanovej 
dráhe v korunách stromov. Plavbu na lodi 
vám spríjemna večerné show, 
animáci i divadlo.

Pozri stranu 151

Slnečná Florida! Najjužnejší štát USA, ktorý leží 
na jeho juhovýchodnom pobreží, má prezývku 
„Slnečný štát“, a to najmä vďaka mimoriadne 
príjemnej klíme a slnečnému počasiu počas celého 
roka. Južné a východné pobrežie Floridy lemuje 
Atlantický oceán a západné pobrežie obmývajú 
vody Mexického zálivu. I keď je hlavným mestom 
Floridy Tallahassee, najznámejším a najväčším 
mestom je bezpochýb Miami s mrakodrapmi 
a pestrým nočným životom v downtowne 
a na svetoznámej Miami Beach. Medzi zaujímavé 
miesta patrí NASA Kennedy Space Center, či 
národný park – močiare Everglades s aligátormi. 
Stále živé a pulzujúce mestá, vzrušujúce tematické 
zábavné parky, nádherné pláže s jemným bielym 
pieskom rozprestierajúce sa na niekoľkých 
kilometroch, čisté more a veľa možností na 
športové vyžitie (golfové ihriská, vodné športy ako 
neoddeliteľná súčasť aktívneho relaxu) - to všetko 
charakterizuje atraktívnu a fascinujúcu Floridu! 
Hlavné dovolenkové miesta Floridy sú Miami Beach, 
Palm Beach, St. Augustine (najstaršie mesto 
v USA), Daytona Beach a Fort Lauderdale, ktoré 
sa nachádzajú na východnom pobreží USA. 
Na západnom pobreží leží Sarasota, Tampa, 
St. Petersburg a mondénne Naples. Veľmi 
obľúbeným turistickým mestom je Orlando, 
kde sa nachádza svetoznámy Disney World, 
rozprestierajúci sa na území o rozlohe 109 km2. 
Nájdete tu  mnoho atrakcií - zábavné parky Sea 
World i Universal Studios Escape. Ak túžite po 
exkluzívnej atmosfére a chcete sa cítiť ako vo fi lme, 
navštívte MIAMI BEACH! Hotely, najlepšie kluby 
a reštaurácie na Miami Beach vlastnia aj rôzne 
osobnosti, ako napríklad speváčka Gloria 
Estefan, herec Sean Penn alebo spevák Prince. 
Miami Beach je považované za najteplejšie 
a najslobodomyseľnejšie miesto USA. 

Poprechádzajte sa alebo si vychutnajte jazdu 
na bicykli po veľkolepej oblasti Art Deco pozdĺž 
Ocean Drive, kde jedinečnú scenériu vytvárajú 
budovy v štýle Art Deco. Navštívte divadlo 
Lincoln Road Colony Theater, Miami City Balet, 
kde môžete sledovať nácvik cez sklenenú stenu, 
ako aj South Florida Art Center, ktoré hostí rôzne 
herecké súbory a výstavy, ale aj South Pointe Park, 
ponúkajúci jedinečný výhľad cez vodu na centrum 
Miami a na východ smerom na Atlantický oceán. 
Na spoznanie všetkých krás a atraktivít Floridy je 
najideálnejší prenájom auta. Prenájom i benzín je 
v USA cenovo výhodný, a bez auta je dovolenkový 
pobyt na Floride nekomfortný. Shopping/
nakupovanie na Floride je neoddeliteľnou súčasťou 
každej dovolenky. Miestne ceny sú v porovnaní 
s Európou o polovicu nižšie a výber o polovicu 
väčší. Najkrajšie fl oridské pláže sú na pobreží 
Mexického zálivu, v strediskách Clearwater, Fort 
Myers, či Naples. Teplota vody tu dosahuje až 
28°C (v lete), pláže sú široké, piesočnaté s bielym 
pieskom a dlhé i niekoľko desiatok km. Atlantické 
pobrežie má v priemere o 2 - 3 °C nižšiu teplotu 
vody a dominuje tu zlatistý piesok na nekonečných 
plážach s bohatým športovým vyžitím a plážovým 
životom. Let do Miami trvá približne 12 hodín.
 
MIAMI 
Najznámejším a najnavštevovanejším mestom 
Floridy je nepochybne Miami. Časť Miami Beach, 
kde sa nachádza prevažná väčšina luxusných 
hotelov, sa tiahne pozdĺž pláže severne od 
centra mesta. Miami Beach je preslávená dlhou 
piesočnatou plážou s azúrovo modrou farbou 
mora. Miami je však tiež mestom poznávania. Nájsť 
tu môžete napríklad morské akvárium s desiatkami 
morských obyvateľov. Navštevovaná je tiež Opičia 
džungľa. Samozrejmosťou sú aj zoologické 

a botanické záhrady a múzea. Južná časť miamskej 
pláže – South Beach – bola v roku 2008 vyhlásená 
za najlepšiu mestskú pláž sveta.

ORLANDO
Najväčšie a veľmi obľúbené centrum pre rodinnú 
dovolenku na celom svete, mesto pre malých 
i veľkých, mesto „Mickeyho Mousa“, všetkých 
káčerov a celého rozprávkového sveta Walta 
Disneyho. Ďalšie zaujímavosti Universal Studios, 
neskutočný Sea World – morský svet so show 
s kosatkami, delfínmi a tuleňmi. Sny vašich detí sa 
stanú skutočnosťou!

FLORIDA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 23 24 25 26 28 29 29 29 30 29 27 25
VODA 20 21 22 24 27 28 29 29 28 26 23 21
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FLORIDA | MIAMI

izby Junior Suite v časti Tresor Tower 
• opticky oddelená obývacia časť • 
kuchynský kútik 

STRAVOVANIE
bez stravy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard Chateau/Versailles:

AA / AAA / AAAA / AAAc / AAc / AAcc

2 DETI DO 17 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

WI-FI

* Cena od je na osobu a noc

POLOHA
priamo na známej pláži Miami Beach • 
na Collins Avenue a 44. ulici • 
South Beach cca 3 km • 
medzinárodné letisko v Miami 
cca 18 km • South Beach/Art Deco 
District a Lincoln Road Mall cca 2,5 km 
• centrum Miami cca 13 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný, luxusný hotel • tropická 
záhrada s 8 bazénmi • veľký výber 
reštaurácií: talianska Scarpetta, 
čínska Hakkasan, steakhouse Gotham 
Steak, Vida s vlastným sushi barom 
• lobby bar Bleau Bar • Coff ee Bar • 
preslávený nočný klub v Miami LIV 
• obchodíky/butiky • spa centrum 
Lapis • fi tnes centrum • detský bazén 
so šmýkačkou • detský klub (3 -12 
rokov) • nefajčiarsky hotel • možnosť 
parkovania (cca 39 USD + daň/deň)

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: vodné športy na pláži • 
masáže a procedúry v spa

UBYTOVANIE
1 504 izieb rozdelených v častiach 
Chateau/Versailles a Tresor Tower • 
izby Standard Chateau/Versailles • 
sušič vlasov • klimatizácia • LCD TV 
• iPod dokovacia stanica • telefón • 
CD/DVD prehrávač • počítač iMac 
• pripojenie na internet • minibar • 
žehlička/žehliaca doska • trezor • 
výhľad na mesto • izby s výhľadom 
na more za doplatok • priestrannejšie 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

AA / AAA / AAc

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

GOLF

WI-FI

* Cena od je na osobu a noc

POLOHA
pri oceáne v exkluzívnej Bal Harbor 
Village • priamo oproti obchodom Bal 
Harbor • centrum Miami cca 30 min 
jazdy • transfer z medzinárodného 
letiska v Miami cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
bazén olympijskej veľkosti • biznis 
centrum • bezpečnostné boxy • 
2 reštaurácie • lobby lounge • snack 
bar • bar pri bazéne • ležadlá pri 
bazéne a na pláži (za poplatok) • 
50 fl oridských plátenných altánkov 
• salón krásy • fi tnes centrum • 
darčekový obchod • izbová služba • 
možnosť parkovania za poplatok 
(cca 22 USD/noc, denné parkovanie 
cca 13 USD) 

ŠPORT A ZÁBAVA
za poplatok: golf na 18-jamkovom 
golfovom ihrisku (The Miami Shores 
Country Club)

UBYTOVANIE
220 izieb • izby Standard • klimatizácia 
• rádiobudík • káblová TV • bezdrôtové 
pripojenie na internet (zdarma) • 
telefón • kúpeľňa/sprcha • sušič vlasov 
• chladnička • žehlička/žehliaca doska • 
kávovar • pracovný stôl • výhľad 
na more • v niektorých izbách balkón • 
fajčiarske a nefajčiarske izby 

STRAVOVANIE
bez stravy • kontinentálne raňajky 
v termíne od 01.05.2015 do 31.10.2015

FONTAINEBLEAU
MIAMI BEACH 

SEA VIEW HOTEL 
094 MIAMI BEACH 095 MIAMI BEACH

CENA OD

65*
EUR

CENA OD

67*
EUR
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RAJ KARIBIKU
HONEYMOON
POTÁPANIE

Kuba

USA

Jamajka

Haiti Dominikánska
Republika

 Grand 
Bahama

BahamyAbaco

Cat Island
Long Island

Inagua

Nassau
Paradise Island

Miami

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV V
VZDUCH 29 28 27 26 28 28 29 29
VODA 26 25 23 23 24 24 24 25

BAHAMY

Juhovýchodne od pobrežia Floridy obmýva 
nádherne čisté more 700 väčších a 2 000 menších 
ostrovov, ktoré tvoria Bahamské spoločenstvo. 
Prírodné pláže, prívetiví obyvatelia, bohatý podmorský 
svet, známe rezorty i šarmantné menšie hotely nájdete 
na ostrove Grand Bahama, New Providence, Paradise 
Island, ako aj na iných ostrovoch.  

NASSAU
hlavné mesto Bahám, postavené v americkom 
štýle upúta pevnosťou Charlotte a  Fincastle. Leží 
na ostrove New Providence Island a so susedným 
ostrovom Paradise Island  je spojený dlhým mostom. 

K vyhľadávaným zaujímavostiam ostrovov 
patria zvláštne podmorské útvary Bimini Road, 
pripomínajúce obrovské kúsky podmorskej 
diaľnice, ktorých objavenie predpovedal známy 
vizionár Edgar Cayce a podľa legendy môžu 
patriť k chrámovému komplexu bájnej Atlantídy, 
ako ju opísal grécky fi lozof Platón v 4. storočí 
pred naším letopočtom. Tichý a nádherný ostrov 
Crooked Island s úžasnými plážami bol ako prvý 
v roku 1492 objavený Krištofom Kolumbom. 
Divoký ostrov Andros, pokrytý savanou, je podľa 
povestí vraj domovom červenookých elfov. 

Z národných parkov sú známe Inagua National 
Park s najväčšou kolóniou karibských plameniakov 
a 16 hektárový Lucayan National Park s najväčším 
systémom podmorských jaskýň na svete. 

Najvyhľadávanejším umeleckým podujatím je 
festival karibskej hudby, tzv. The Cat Island Music 
a Junkanoo, tradičná oslava Vianoc a začiatku 
nového roka. Prijmite naše pozvanie na pestré 
svojrázne ostrovy v blízkosti americkej pevniny, 
jedinečné svojou mnohotvárnosťou.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA BAHAMÁCH

ISLAND HOPPING
Obľúbené dvoj- alebo trojdňové letecké kombinácie 
ostrovov, tzv. Island Hopping, napr. z New 
Providence (Nassau, Paradise Island) na romantický 
Cat Island, kde ako Robinson Crusoe prežijete 
nádherný čas a pobyt v menšom šarmantnom 
hoteli, ďalej na Harbour Island, do Dunmore Town 
s unikátnou ružovou piesočnatou plážou a výlet 
loďou k neďalekému ostrovu. Poldenné výlety na 
miestne trhy organizujú hotely z Paradise Island do 
Nassau. 

PLÁVANIE S DELFÍNMI
Kontaktný program „touch“ 30 min. v plytkej vode 
cca 105 EUR/osoba a 30 min. plávanie v hlbšej vode 
145 EUR/osoba (neoprénové obleky a uteráky v cene).

GRAND BAHAMA
v severnej časti súostrovia Bahamy nájdeme ďalší 
zaujímavý z ostrovov s hlavným mestom Freeport. 
Rovnako ako ostrov New Providence sa Grand 
Bahama honosí dlhými perleťovo bielymi plážami, 
luxusnými hotelmi a kasínami. Je tu však znateľne 
menej obyvateľov a práve tento fakt priťahuje 
cestovateľov túžiacich po pokoji a prekrásnej 
prírode. Národný park Peterson Cay nájdete 
východne od Freeportu a je charakteristický útesmi 
a piesočnatou plážou, Port Lucaya s prístavom, 
trhoviskom s barmi i reštauráciami. Pýchou Grand 
Bahama je najväčší systém podzemných vodných 
jaskýň na svete, ktorý nájdete v národnom parku 
Lucaya. Leží približne 30 kilometrov východne od 
Freeportu a návštevníkov priťahuje predovšetkým 
neuveriteľnou rozličnosťou ekosystémov. Letecká 
doprava z letiska Nassau cca 45 min.

NÁŠ TIP 
Z FLORIDY NA BAHAMY
Ležérna dovolenka na Bahamách v kombinácii 
s pobytom na Floride. Navštívte Orlando s de-
siatkami fantastických zábavných parkov pre 
rodiny s deťmi. Užite si jedinečný vodný svet 
s množstvom atrakcií ako plávanie s delfínmi, 
jazda v gumených kolesách, tobogany, bazény, 
plavba na 70 metrov dlhej lodi, potápanie, tenis, 
golf, vodné športy, veľkorysú ponuku wellness 
a to všetko doplnené skvelými kulinárskymi 
zážitkami v hoteloch na Paradise Island. 

(Viac info na www.satur.sk/fl orida)
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POLOHA
priamo na piesočnatej pláži Cabbage 
Beach v blízkosti hotela Atlantis Paradise 
Island • možnosti zábavy v blízkosti 
hotela • medzinárodné letisko v Nassau 
cca 25 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel známej siete RIU obľúbený vďaka 
polohe a širokej ponuke kvalitných služieb 
•  vstupná hala s recepciou a lobby • salon 
bar s terasou a Sport bar, 24 hod. denne • 
hlavná reštaurácia • 4 á la carte reštaurácie 
(japonská, fusion, gurmánska a bahamská) 
• pestrý výber jedál medzinárodnej 
kuchyne • steaky a špeciality na grile • 
bazén • pool bar • ležádlá, osušky 
a slnečníky pri bazéne a na pláži sú bez 
poplatku • Renova Spa centrum s ponukou 
masáží a procedúr (za poplatok) • 
kaderníctvo • obchod so suvenírmi • butiky

PRE DETI
detská stolička • postieľka 
(na vyžiadanie) • opatrovanie detí 
za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v rámci all inclusive: využitie fi tnes centra 
• stolný tenis • volejbal • aerobik 
• 1 lekcia potápania v bazéne 
• za poplatok: motorizované vodné 
športy • masáže • jacuzzi v hotelovom 
spa centre • golfové ihrisko • kasíno

UBYTOVANIE
379 moderne vybavených izieb • Junior 
suite • kúpeľňa so sprchou 

a príslušenstvom • klimatizácia • sušič 
na vlasy • SAT TV • pripojenie na 
internet WLAN • minibar •  trezor 
• žehlička so žehliacou doskou 
• automat na nápoje • balkón alebo 
terasa • výhľad na more 
a priestrannejšie suity superior 
s obývaciou časťou za doplatok

STRAVOVANIE 
ultra all Inclusive: 
raňajky, obedy a večere formou 
bohatého bufetu v hlavnej reštaurácii 
• možnosť večerať v á la carte 
reštauráciách (potrebná rezervácia 
vopred) • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • v automatoch 
na izbe nápoje dopĺňané denne 
• minibar • nápoje v hotelových baroch 
k dispozícii 24 h • pečivo a snacky 
• popoludní káva, čaj, občerstvenie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba juniorsuite

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ULTRA ALL INCLUSIVE  

WELNESS

GOLF  

ATLANTIS
PARADISE ISLAND +

RIU PALACE
PARADISE ISLAND 

096 BAHAMY 097 BAHAMY

POLOHA 
rozsiahly hotelový komplex • priamo 
na piesočnatej pláži s lagúnou 
• pestré možnosti športu a zábavy 
• medzinárodné letisko Nassau cca 
40 km • transfer z letiska cca 50 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
spolu 3 415 izieb rozmiestnených 
v tropickej záhrade • časti Royal, Coral 
Beach Towers, The Reef and Cove 
• 21 reštaurácií a 19 barov • vodný park 
Aquaventure • 141 vodných atrakcií 
• tematické veže s tobogánmi • mayská 
pyramída a chrám v originálnej veľkosti 
• akvárium a lagúna so žralokmi 
• 20 kúpalísk s bazénmi na plávanie 
• 11 unikátne prepojených relaxačných 
bazénov • prístup do aquaparku pre 
hotelových hostí zdarma

PRE DETI
atrakcie vo vodnom parku • delfi nárium 
• jazda vo vodných kolesách po riečnej 
kaskáde s umelými vlnami • detský klub 
(3 - 12 rokov) • kurzy varenia karnevaly 
• animácie • detské menu • stolička 
• ihrisko • lezecká stena • detská dráha 
s pretekárskymi autami • rôzne súťaže 
v skladaní lega • 13 počítačov • herňa 
• playstation • opatrovanie detí 
za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: vodné športy na pláži • loptové 
hry • fi tnes centrum • lezecká stena 
• potápanie • 10 tenisových kurtov (aj 
s večerným osvetlením) • 18-jamkové 

golfové ihrisko • vodný park 
• delfi nárium • akvárium • kasíno 
• výlety loďou v neďalekej marine 
• nákupy v štýlových butikoch

UBYTOVANIE
423 komfortne vybavených izieb 
v časti ATLANTIS BEACH 
TOWERS **** • celkovo 3 budovy 
• izby Terrace • kúpeľňa so sprchou 
a príslušenstvom • klimatizácia • sušič 
na vlasy • TV s plochou obrazovkou 
• pripojenie na internet WLAN 
• minibar • trezor • žehlička 
so žehliacou doskou • balkón alebo 
terasa s výhľadom do záhrady • výhľad 
na more za doplatok

STRAVOVANIE
bez stravy • za doplatok raňajky 
a polpenzia formou amerického 
bufetu a á la carte

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Terrace

AA / AAA / AAC/ AACC / AACCC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA  

PRIAMO NA PLÁŽI 

AQUAPARK 

WELLNESS

GOLF

CENA OD

1 898
EUR

CENA OD

1 498
EUR
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ISLAND 
HOPPING
HONEYMOON
POTÁPANIE

Trinidad a Tobago
Svätý Vincent a Granadíny

Barbados
Svätá Lucia

Tortola, Britské panenské ostrovy
Dominikánska republika

Turks a Caicos

Kostarika

Nikaragua

Mexiko

Jamajka

Kuba

Aruba / Curaçao

KARIBSKÉ OSTROVY

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV
VZDUCH 25 26 27 28 28 27 27
VODA 23 24 25 27 27 27 27

Nekonečné biele pláže, osamelé zálivy, tyrkysové 
more, slnko, ale aj koloniálne, pestré mestá, 
podmanivá rytmická hudba, tropické ovocie, 
osviežujúce koktaily – toto všetko je Karibik. Napriek 
tomu má každý z ostrovov svoj osobitý charakter, 
podmienený často pohnutou minulosťou. Časy 
pirátov, otrokov a kolonizátorov sú síce už dávno 
preč, ale na každom kroku tu číhajú stopy minulosti. 
Splňte si svoj sen a vydajte sa s nami na cestu 
na najkrajšie miesta karibských ostrovov.

BARBADOS
Malebný exotický raj je súčasťou súostrovia Malých 
Antíl v Karibskom mori vo východnej časti Strednej 
Ameriky. Vďaka prekrásnym piesočnatým plážam, 
koralovým plytčinám a luxusným hotelom patrí medzi 
obľúbené dovolenkové destinácie. Spoznávanie 
nádhernej prírody vnútrozemia, kúpanie, surfovanie 
ochutnávky lahodného rumu s 350 ročnou históriou, 
ktorú Vám radi priblížia pohostinní miestni obyvatelia, 
plavba na katamarane v pirátskych vodách, 
či leňošenie na niektorej z nádherných dlhých 
pieskových pláží obmývaných tyrkysovým morom, to 
všetko je synonymom nevšednej dovolenky. Letisko 
v hlavnom meste Bridgetown si zachovalo britský 
koloniálny štýl.

SVÄTÁ LUCIA
Malý, svieži tropický klenot patrí k menej známym 
ostrovom Malých Antíl vo východnom Karibiku, 
severne od Barbadosu. Tvarom sa podobá 
tropickému ovociu mango alebo avokádu. Atlantický 
oceán obmýva jeho východné pobrežie, ale 
za svoju krásu a pokojné pláže vďačí východným 
brehom pri Karibskom mori. Vo vnútrozemí prekvitá 
dažďový prales s nádhernými farbami divokých 
orchideí, medzi obrovskými papraďami možno vidieť 
tropických vtákov, poletujúcich medzi banánovníkmi, 

mangovníkmi a na kokosových palmách. Ostrov je 
známy spred koloniálnych čias, najmä prístavmi 
s trhoviskami, špeciálnym rumom, množstvom 
tradícií, pamiatkami, srdečnosťou a šarmom 
miestnych obyvateľov. V dych vyrážajúcej kráse 
sopečného masívu si nájdu obľúbené miesta milovníci 
pešej turistiky a nedotknutej prírody, na snehobielych 
pieskových plážach zase tí, ktorí si chcú užiť kúpanie, 
opaľovanie a luxusnú pohodlnú dovolenku.

ARUBA – BONAIRE – CURAÇAO
Bonbini – Vitajte na ostrovoch v Holandskom 
Karibiku! V južnom Karibiku nájdete Arubu 
s prekrásnymi plážami, Bonaire – eldorádo pre 
potápačov a multikultúrne Curaçao. Celoročne 
teplá a suchá klíma, dobré hotely, prekrásne pláže, 
krištáľovo čisté more, skvelé reštaurácie, bary, 
množstvo obchodov a predovšetkým nákazlivo 
srdeční domorodci – toto všetko robí z tzv. ABC 
ostrovov ozajstné klenoty Karibiku.

CURAÇAO
Jeden z ostrovov Holandských Antíl ponúka svojim 
návštevníkom výbornú klímu, európsky šarm a veľa 
výletných a zábavných možností. Turistov očarí 
farebne pestré hlavné mesto Willemstad, ktoré 
nájdete aj na listine svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Historické staré mesto láka k prechádzkam, 
v meste je aj množstvo kaviarničiek, reštaurácií 
a múzeí. Na objavovanie ostrova je najvhodnejšie 
prenajať si auto.

ARUBA
Najmenší a najživší ostrov, láka svojich návštevníkov 
dlhými, snehobielymi plážami a morom vo všetkých 
farbách modrej a tyrkysovej. Na Arube je aj čo 
objavovať – či už peši, na bicykloch, terénnom aute 
– výber závisí len od Vás. Nemožno opomenúť ani 

nočný život na Arube – nespočetné bary, reštaurácie, 
kasíno a priateľskí domorodci. Takisto sa na ostrove 
nachádza aj golfové ihrisko. 

BONAIRE
Ostrov plameniakov, raj pre potápačov a milovníkov 
prírody. Pokiaľ snívate o tropickom ostrove s pestrou 
podmorskou fl órou a faunou, kde sa každý hneď cíti 
ako doma, navštívte s nami Bonaire, vľúdny raj pre 
celú rodinu.

TURKS & CAICOS 
Výborné hotelové služby, úžasné more a žiarivé 
koralové útesy. Relaxujte na súši alebo pod 
vodou a užite si pohostinnosť a krásu týchto 
ostrovov.  Nájdete tu miesta s najkrajšími plážami 
na svete, legendárne známe miesta na potápanie, 
šnorchlovanie a rybárčenie. Turks a Caicos Vás zlákajú 
svojou jedinečnosťou a odhalia čaro pravého Karibiku. 

NÁŠ TIP 
OSTROVY KARIBIKU – 
LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA
Zažite nezabudnuteľnú plavbu na najväčšej 
plachetnici sveta, Royal Clipper, ktorá odpočíva 
v nádherných zátokách a na najkrajších plážach, 
kam sa obrovské výletné lode nemajú šancu 
dostať. Každý deň na inom mieste, na inom 
ostrove.

Pozri str. 152
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099 TURKS & CAICOS

BEACHES TURKS & CAICOS 
RESORT VILLAGE SPA 

098 SANTA LUCIA

ST. JAMES 
MORGAN BAY 

POLOHA
na prekrásnej piesočnej pláži Grace Bay • 
transfer z letiska Providenciales cca 15 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
areál s rozlohou cca 7 000 m2 riešený 
formou prázdninového mestečka • 
16 reštaurácií (bufetové aj á la carte 
talianskej a medzinárodnej kuchyne) • 
13 barov • 6 bazénov • 4 vírivky • záhrada 
s ležadlami, slnečníkmi a osuškami 
(k dispozícii bez poplatku) • francúzska 
časť „French village“ prepojená parkmi 
a zeleňou • karibská časť „Caribean 
Village“ a luxusne zariadená „Key West 
Luxury village“ • pre rodiny je najkrajšia 
talianska „Italian Village“ rôznorodá 
typmi izieb v štýle „Bella Italia“

PRE DETI
zábavný vodný park „Pirate‘s Island“ • 
9 toboganov • obrovský bazén 
• simulátor surfovania • Kids Camp • 
swim-up bar pre deti • Xbox centrum

ŠPORT A ZÁBAVA
vlastný obchodný dom • zábavné 
programy • animácie • relaxačné spa 
centrum „Red Lane Spa“ • služby 
concierge • osobný butler service v štýle 
anglických lordov •  Scratch DJ akadémia 
• fi tnes centrum • stolný tenis • 
4 tenisové kurty (s osvetlením) • loptové 
hry • vodné športy • potápanie • 
18-jamkové golfové ihrisko cca 15 min 

UBYTOVANIE
758 izieb • 44 kategórií rozložených 
v rámci komplexu v 1-2 poschodových 

budovách • izby Deluxe (max. 
3 osoby) s rozlohou 36 m2 • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • TV 
• rádio • CD prehrávač • pripojenie 
na internet WLAN (za poplatok) • 
žehliaca doska a žehlička • klimatizácia 
• ventilátor • minibar (nealkoholické 
nápoje v cene) • trezor • balkón alebo 
terasa s výhľadom do záhrady • 
za doplatok napríklad izby Premium 
(1 spálňa) väčšie rozlohou, pre rodiny 
suita s 2 spálňami

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy, večere formou 
bohatých bufetových stolov • à la carte 
reštaurácia (nutná rezervácia vopred)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

aa / aaa / aac 

izba Deluxe Family

aa / aaa / aac / aacc / aaccc

2 - 3 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS 

GOLF

POLOHA
príjemný hotelový rezort so službami 
all inclusive • rozprestiera sa na 
severozápadnom pobreží ostrova 
Santa Lucia v záhrade obklopenej 
malebnou prírodou • zlatistý piesok 
na pláži • fascinujúci výhľad do okolia 
a na more • priamo na dlhej piesočnej 
pláži obmývanej tyrkysovým morom • 
transfer z letiska Vieux Fort cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
4 reštaurácie – raňajky, obed a večera 
(rezervácia nutná len večer; u pánov 
sa vyžadujú dlhé nohavice a rukávy) • 
hlavná reštaurácia The palms ponúka 
kontinentálne raňajky formou bufetu, 
obedy a večere formou menu, čaj 
každé popoludnie od 15:00 - 16:30 h 
• Bambo - raňajky formou bufetu, 
večer a na obed aj jedlá à la carte 
so špecialitami ázijskej kuchyne • rybia 
reštaurácia Morgan Pier otvorená večer 
s výhľadom na oceán • francúzska 
reštaurácia Le Jardin má v ponuke 
kreolské jedlá, počas dňa občerstvenie 
v Plum Tree Grill, večer nápoje v piatich 
baroch • ležadlá a uteráky pri bazéne aj 
na pláži zdarma

ŠPORT A ZÁBAVA
vodné športy na pláži • tenisové kurty • 
potápačské kurzy • sauna • fi tnes • spa 
centrum • za poplatok: masáže • kurzy 
varenia karibskej kuchyne • potápanie 
• golf • biliard • volejbal • večerná 
zábava: programy a živá hudbu v Piano 
bare • tanečné kurzy 

UBYTOVANIE
340 svetlých pohodlne vybavených 
izieb • štandardné izby s kúpeľňou 
a príslušenstvom • sušič na vlasy 
• telefón • klimatizácia • stropný 
ventilátor • satelitná TV • kávovar • 
balkón alebo terasa s výhľadom do 
záhrady 

STRAVOVANIE
all inclusive 
stravovanie formou bufetových stolov 
• poobedňajšie občerstvenie • víno 
k večeri • alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas dňa a večer • v bare 
konzumácia do 02:00 h

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Gardenview

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

POTÁPANIE

NOVINKA

CENA OD

2 388
EUR

NOVINKA

CENA OD

2 498
EUR
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101 CURAÇAO

POLOHA
hotel leží priamo na pláži • vedľa Sea 
Aquaria • pár minút jazdy od hlavného 
mesta (shuttle bus) • v prekrásnej 
tropickej záhrade • v typickej 
holandsko - karibskej architektúre 
a veľmi príjemnom prostredí

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • 
3 bazény • wellness klub 

PRE DETI
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • za poplatok: vodné športy 
na pláži, potápanie, horské bicykle • 
internet (za poplatok) • cez víkendy 
živá hudba 

UBYTOVANIE
kompletne vybavené Standard a Ocean 
view izby • klimatizácia • stropný 
ventilátor • telefón • TV • trezor • 
chladnička • balkón alebo terasa 
• luxusné apartmány s 2 spálňami 
a kúpeľňami • obývačka • kuchyňa • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
bez stravy • možnosť doplatku na 
raňajky, polpenziu alebo plnú penziu 
• večera ako 3-chodové menu • obed 
výber z á la carte

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

WELLNESS 

POTÁPANIE

LIONS DIVE & BEACH 
RESORT 

POLOHA
exkluzívny tropický rezort • 
prvotriedny servis • priamo na pláži 
v zátoke Spanish Water • 15 min jazdy 
od hlavného mesta Willemstad • 
transfer z letiska cca 25 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný rezort siete Hyatt • 
otvorený v roku 2010 • 3 veľkolepé 
bazény s terasou • 3 reštaurácie - 
stredomorská kuchyňa • show cooking 
• špeciality z grilu • čerstvé ryby 
a plody mora • 2 bary • vstupná hala 
s recepciou • autopožičovňa • butiky • 
veľké (500m2) spa a fi tnes centrum • 
vlastné golfové ihrisko

PRE DETI
detský klub Camp Hyatt

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • plážové hry • za poplatok: golf 
• vodné športy na pláži • organizované 
výlety • potápanie • masáže a spa 
procedúry • pravidelná večerná zábava 

UBYTOVANIE
350 kompletne vybavených 
a komfortných izieb s výhľadom 
do záhrady alebo na lagúnu • 
klimatizácia • kúpeľňa • WC • telefón • 
trezor • LCD TV • iPod-dock • kávovar 
• malá chladnička • žehlička a žehliaca 
doska • internet (za poplatok) • 
izby s výhľadom na more na vyšších 
poschodiach 

STRAVOVANIE
bez stravy • možnosť doplatku 
na všetky typy stravy - raňajky 
až all inclusive 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Gardenview

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

WELLNESS 

GOLF 

POTÁPANIE

100 CURAÇAO

SANTA BARBARA 
BEACH & GOLF 

CENA OD

1 178
EUR

CENA OD

1 298
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Gardenview

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS

POLOHA
útulný hotelový komplex pre 
rodiny • priamo na piesočnej 
pláži vzdialenej
 cca 500 m od morského 
akvária Curacao • nákupné 
a zábavné možnosti 
cca 5 km v hlavnom meste 
Willemstad  

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
areál s dvomi bazénmi 
a detským 
bazénom • ležadlá, 
slnečníky a osušky na pláži 
a pri bazénoch zdarma • 
jacuzzi • hlavná 
bufetová reštaurácia • 
Á la carte reštaurácie: 
talianska „Da Mario“ • 
ázijská „Himitsu“ • špeciality 
na grile „Bluewater“ • 
rybia s morskými plodmi 
„Oceana“ • kaviareň „Coco 
café“ • bary: „Manatees“ 
swim-up bar • bar pri 
bazéne „Sugar Reef“ • 
plážový  „Barracuda“ • 
lobby bar „Redezvous“ • 
športový  „Desires“ • 
vonkajší „Oceana“ • snack 
bar • poolbar • ďalšie dva 
bary • diskotéka • kasíno 
(nezahŕňa all inclusive) 
• internetový kútik 
s pripojením WLAN 
(za poplatok)

okolitej záhrady • kúpeľňa 
so sprchou a príslušenstvom 
• sušič na vlasy • telefón • 
klimatizácia • káblová TV 
• CD prehrávač • trezor • 
minibar • žehliaca doska so 
žehličkou • kanvica na kávu 
alebo čaj • za príplatok sú 
izby: Deluxe izby Oceanfront 
s výhľadom na more • 
Prefered Club Oceanview - 
v prednej časti s prístupom 
do Lounge •  Preferred Club 
Lounge s prednostným 
check in •  servírované 
raňajky • poobede snacky • 
večer servírované predjedlá 
• služby Concierge • denne 
čerstvé noviny • väčší 
výber v minibaroch na 
izbách • separátny bazén • 
Premium Deluxe Oceanfront 
s rozlohou 30 m2 a výhľadom 
na more • Preferred Club 
Juniorsuite Oceanview 
s rozlohou 39 m2 majú 
navyše sedačku • obývaciu 
časť • kuchynský kút •  
Preferred Club Honeymoon 
Juniorsuite Oceanfront 
s rozlohou 40 m2 • Preferred 
Club Oceanview ideýlne pre 
páry na svadobnej ceste

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky obedy, večere 
formou bufetových stolov 

PRE DETI
detský klub (2 - 12 rokov) 
a Teens klub (13 - 17 
rokov) • ideálny pre rodiny 
s možnosťou voľnočasových 
aktivít a športov, detské 
ihriská, večerné premietanie 
fi lmov, bazény  • opatrovanie 
detí za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum 
06:00-22:00 športy • 
za poplatok: motorizované 
vodné športy 
na pláži • potápanie pre 
certifi kovaných potápačov • 
sauna • golf • procedúry 
a masáže v spa centre • 
stolný tenis, lezenie na 
umelej skale • aerobik 
vo vode • kajaky, boccia • 
večerné premietanie vonku 
• spoločenské programy 
a animácie • tematické 
večery • zábavné hry na 
pláži • kasíno • požičovňa 
áut  • špeciálne balíčky pre 
novomanželov • práčovňa 
a čistiareň (za poplatok) 
• sauna v spa centre (bez 
poplatku) • Obsiahly výber 
značkových vín a destilátov 
(nie je v cene all inclusive)

UBYTOVANIE
341 vkusne zariadených 
izieb Deluxe s výhľadom do 

• miestne aj importované 
nealkoholické a alkoholické 
nápoje • animačné programy, 
zábavné večerné podujatia, 
denne dopĺňaný minibar • 
športové vyžitie vo fi tnes 
centre • 
2 tenisové ihriská s večerným 
osvetlením • stolný tenis • 
kurzy španielčiny • vodná 
gymnastika • boccia • 
aerobik • plážové loptové hry 
• šnorchlovanie • windsurfi ng 
• kajaky • darts • skákanie na 
trampolíne bungee • lezecká 
stena • viackrát týždenne 
party

102 CURAÇAO

SUNSCAPE CURAÇAO +

NOVINKA

CENA OD

1 698
EUR
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POLOHA
najmenší a najživší z tzv. ABC (Aruba, 
Bonaire, Curaçao) ostrovov láka svojich 
návštevníkov dlhými, snehobielymi 
plážami a morom vo všetkých farbách 
modrej a tyrkysovej • objavovanie na 
Arube - peši, na horských bicykloch, 
terénnom aute • množstvo barov • 
reštaurácie • kasíno • golfové ihrisko 
• hotel 5 km od hlavného mesta 
Oranjestad • priamo na najkrajšej pláži 
Aruby • len 7 km od letiska • 
v blízkosti hotela množstvo obchodov 
a reštaurácií • kasíno

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený a starostlivo udržiavaný 
nefajčiarsky hotel pod nemeckým 
vedením • bazén s terasou • reštaurácia 
• plážový bar s terasou • business 
centrum s internetom (zdarma) • 
práčovňa • požičovňa áut • obchod 

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • volejbal • boccia • tenis a spa 
(za poplatok v susednom hoteli) • 
centrum vodných športov cca 2 km 
od hotela (windsurfi ng, vodné lyže, 
plachtenie, potápanie a motorové člny) 
• 18 jamkové golfové ihrisko Tierra 
del Sol 10km od hotela • príležitostne 
večerná zábava • na dobu pobytu 
k dispozícii netbook

UBYTOVANIE
kompletne vybavené superior 
a deluxe izby (33m2) s klimatizáciou 
a ventilátorom • kúpeľňa • WC • TV 

• trezor • telefón • mikrovlnná rúra 
• chladnička • minibar (za polatok) 
• žehlička s doskou • balkón alebo 
terasa • Deluxe izby s výhľadom 
na more • Tara Suity (60m2) 
s oddelenou obývacou časťou 
a výhľadom na more

STRAVOVANIE
raňajky • možnosť doplatku na 
polpenziu 30 EUR/osoba 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Superior

aa 

PRIAMO NA PLÁŽI 

BEZ DETÍ 

POTÁPANIE

GOLF

BUCUTI 
BEACH RESORT +

POLOHA
priamo na pláži exkluzívneho strediska 
Palm Beach • pár minút od hlavného 
mesta Oranjestad • transfer z letiska 
cca 10 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený dovolenkový rezort 
renomovanej siete Occidental • dve 
9-poschodové budovy • veľký bazén 
s terasou • vírivky • vodopády • ležadlá 
a osušky zdarma, aj na pláži • viacero 
vynikajúcich à la carte reštaurácií 
(talianska, mexická, ázijská, kreolská 
a medzinárodná kuchyňa) • 5 barov • 
salón krásy • kasíno • autopožičovňa • 
obchod • fi tnes centrum

PRE DETI
detský klub

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • sauna • aerobic • tenis • 
stolný tenis • volejbal • vodné pólo 
• aqua gymnastika • plachtenie • 
šnorchlovanie • kajaky • za poplatok: 
spa • potápanie • rybolov • osvetlenie 
tenisových kurtov • golf • výlety • 
jazdectvo a motorizované vodné 
športy • počas celého dňa animácie 
a rôzne programy

UBYTOVANIE
elegantne zariadené deluxe izby • 
kúpeľňa • sprcha • WC • fén • stropný 
ventilátor • klimatizácia • SAT TV 
• telefón s internetovou prípojkou 
(za poplatok) • trezor • chladnička • 

kávovar • žehlička s doskou • balkón 
alebo terasa • Royal Club izby 
a Junior suity na vyšších poschodiach 
s bočným výhľadom na more 
a exkluzívnymi klubovými službami

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov 
• večera možná aj v á la carte 
reštaurácii (čiastočne za doplatok) 
• miestne nealkoholiské a vybrané 
medzinárodné alkoholické nápoje • 
rôzne koktejly • loptové hry • kajaky • 
windsurfi ng • tenis • stolný tenis

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

aa / aaa / aac / aacc 

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

POTÁPANIE

GOLF 

OCCIDENTAL 
ARUBA GRAND 

104 ARUBA103 ARUBA

CENA OD

1 588
EUR

CENA OD

1 798
EUR
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POLOHA
aparthotel v príjemnom a pokojnom 
prostredí v pestovanej záhrade • 
umiestnený priamo na piesočnej pláži 
St. Lawrence Gap na pobreží Maxwell 
Coast • hlavné mesto vzdialené 5 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná reštaurácia „Laterns by the Sea“ 
• 2 ďalšie reštaurácie • 2 bary • 
3 bazény s vodnými fontánami • 
poolbar • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch a na pláži v rámci areálu 
zdarma • miešané nápoje v bare 
v Lounge (večer) • internetový kútik 
WLAN • salón krásy „Waves“ (za 
poplatok) • malá knižnica a obchodíky 
• bezplatný shuttle bus 
do Bridgetownu dvakrát týždenne 
zdarma

PRE DETI
detský klub (3 - 11 rokov) za poplatok 
• ihrisko 

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes centrum v cene (kurzy cvičenia 
za poplatok) • beach volejbal • tenis 
(večerné osvetlenie) • šnorchlovanie 
(s požičaním vybavenia) • viackrát 
týždenne party • za poplatok: Jet-Ski, 
Windsurfi ng, Hobie Cas • 18-jamkové 
golfové ihrisko (poplatky Green Fees 
za zvýhodnené ceny) 

UBYTOVANIE
138 vkusne zariadených štúdií 
s obývacou časťou a kuchynkou pre 

2-3 osoby s rozlohou cca 35 m2 • 
kúpeľňa so sprchou a príslušenstvom 
• sušič na vlasy • telefón • ventilátor 
• klimatizácia • TV • rádio • trezor 
• žehliaca doska so žehličkou • 
balkón s výhľadom do záhrady alebo 
čiastočným výhľadom na more • 
štúdio Deluxe do 40 m2 a rovnaké 
vybavenie a navyše rozkladaciu 
posteľ • One Bedroom Deluxe Suite 
do cca 55 m2 s rovnakým vybavením, 
oddelenou obývacou časťou 
a plne vybavenou kuchynkou • Two 
Bedroom Deluxe Suite má 70 m2 
a 2 spálne

STRAVOVANIE
raňajky v hlavnej reštaurácii • 
možnosť doobjednať polpenziu alebo 
plnú penziu za príplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
štúdio štandard

aa / aaa / aac / aacc 

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

POTÁPANIE 

ANIMÁCIE

GOLF

UBYTOVANIE
164 renovovaných komfortne 
zariadených izieb • junior suite 
s výhľadom do záhrady • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • 
telefón • trezor • klimatizácia • stropný 
ventilátor • SAT TV • malá chladnička 
• balkón alebo terasa • iPod dock 
• dalšie izby Ocean View a väčšie 
Deluxe Ocean View • pre 4 osoby Suite 
s oddelenou obývacou časťou 
a 1 spálňou s výhľadom do okolia alebo 
na more

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje • 
1x týždenne koktail party • loptové 
hry • šnorchlovanie • windsurfi ng, 
jachting •  kajaky •  fi tnes centrum

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Juniorsuite

aa / aaa / aac  

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI  

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE 

GOLF

POLOHA
elegantný hotel obľúbený u párov 
• vhodný aj na rodinnú dovolenku • 
priamo na piesočnej pláži St. Lawrence 
Gap • hlavné mesto Bridgetown 
s možnosťami zábavy a nákupov 
vzdialené 5 km • transfer na letisko 
15 min 
 
VYBAVENIE, ĎALŚIE SLUŽBY
rozľahlá tropická záhrada • 2 bazény 
s vírivkou • ležadlá, slnečníky a osušky 
pri bazénoch a na pláži  zdarma • 
kulinárske špeciality podávané 
v 3 reštauráciách • elegantná „The 
Chelina“ (raňajky, večere) • hlavná 
reštaurácia s medzinárodnou kuchyňou 
• talianska „Asiagos“ • 
á la carte reštaurácia pre deti 
od 12 rokov • poobedňajšie 
občerstvenie vo „Waterfront Café“ • 
internetová kaviareň s pripojením 
na WLAN

PRE DETI
mini klub (3 – 12 rokov) v čase 
od 09:00-21:00 h • detský bazén • 
ihrisko • opatrovanie detí za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
vodné športy na pláži • loptové hry 
• tenis • večerné show • animačné 
programy • fi tnes centrum • za 
poplatok: tenisové kurty (s večerným 
osvetlením) • potápačské kurzy • 
sauna • masáže • procedúry v spa 
centre • 18-jamkové golfové ihrisko 
„Westmoreland“ neďaleko

KARIBIK | BARBADOS

BOUGAINVILLEA BEACH 
RESORT 

106 BARBADOS105 BARBADOS

TURTLE BEACH RESORT +

NOVINKA

CENA OD

2 368
EUR

CENA OD

1 698
EUR
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MEXIKO

80

TEQUILA 
SLNEČNÉ PLÁŽE
POZNÁVANIE
DELEGÁT

Cancún

Mexiko

Playa del 
Carmen

Puerto 
Aventuras

Cozumel

Playacar
Akumal

Playa Katenah
Tulum

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV VI
VZDUCH 25 29 28 28 29 32 33 34
VODA 28 27 26 25 25 26 26 27

Mexiko, krajina starovekých indiánskych kultúr 
a slnkom zaliatych pláží, patrí medzi najobľúbenejšie 
dovolenkové destinácie. Prepychové hotely, ale 
aj tiché zákutia, vzácne pamätihodnosti v kolíske 
tajuplnej mayskej civilizácie. Nádherný výhľad spod 
tieňov stáročných stromov pohladí oči a dynamické 
rytmy mexických hudobníkov rozveselia dušu. 
Let z Viedne do Cancunu trvá približne 12 hodín.

YUCATÁN
obľúbený polostrov sa nachádza vo východnej časti 
Mexického zálivu. Nezabudnuteľnú panorámu 
s nekonečnými plážami, bielym pieskom 
a čistým tyrkysovým morom dotvára savana 
a dažďové pralesy s bujnou vegetáciou. Celoročné 
teploty nad 30 °C, zaujímavé archeologické 
objavy, miesta starej civilizácie Mayov ako Tulum, 
Coba, Chichén Itzá, Merida a iné, každoročne prilákajú 
milovníkov dovolenky. Karibský fl air, mondénne 
letoviská na Playa del Carmen, luxusné hotelové 
rezorty v Cancúne a Rivéra Maya, lagúny a umelecké 
obchodíky v Puerto Morelos, bohatý podmorský život 
na ostrove Cozumel. 

RIVIERA MAYA
sa rozprestiera severne od Cancúnu. Pobrežie 
posiate malebnými rybárskymi dedinkami 
a hotelovými komplexmi s vysokou úrovňou služieb. 
Najobľúbenejšie strediská sú Playa Paraiso, Conzumel, 
Playa del Carmen, Akumal a Cancún. 

CANCÚN
je najznámejším letoviskom s plážami širokými 
aj 500 m a veľkolepými hotelovými rezortmi 
a veľkorysou ponukou vodných športov. Malebné 
prímorské mestečko AKUMAL, objavené španielskou 
galejou Milagros láka hlavne vyznávačov pokojnej 
dovolenky a kúpania v malých zálivoch. 

PLAYACAR/PLAYA DEL CARMEN
sa v poslednom období stala mondénnym 
letoviskom, synonymom karibskej dovolenky. 
V menšom prístavnom mestečku   nechýbajú 
príjemné reštaurácie, bary, kaviarne a obchodíky. 
Nezabudnuteľný ostrov COZUMEL oproti Playacar 
je známym rajom pre potápačov a fotografov.

NENECHAJTE SI UJSŤ V MEXIKU

CHICHÉN ITZÁ
celodenný výlet s obedom. Očakáva vás veľkolepé 
mesto Chichén Itzá, centrum mayskej kultúry, 
archeológmi považované za jedno z najpokročilejších 
v Amerike. Toto tajuplné mesto bolo dôležitým 
obradným centrom. Uvidíte Kukulkánovu pyramídu, 
svätyňu bojovníkov, observatórium a palác, kde bolo 
starovekým bohom obetovaných mnoho ľudí.

TULUM A XEL-HA
celodenný výlet. Ideálne spojenie histórie a zábavy 
v jednom výlete. Navštívite prírodnú rezerváciu 
Xel-Ha, báječné miesto pre šnorchlovanie a oddych. 
Toto prírodné akvárium je známe stovkami žiarivo 
farebných rybiek v priezračnej vode. Môžete si 
zaplávať aj s delfínmi alebo skúsiť prechádzku 
po morskom dne. Výlet pokračuje do bývalého 
mayského prístavu – Tulum, kde uvidíte mayské 
chrámy freskami. Naskytne sa vám úchvatný pohľad 
na pobrežie tyrkysovo modrého karibského mora, 
ktoré patrí k najkrajším v Mexiku.

ISLA MUJERES
celodenný výlet s obedom. „Ostrov žien“ má bohatú 
históriu už od dôb pirátskych výprav. Ostrovček sa 
nachádza asi 45 min. od Cancúnu. Vychutnáte si vodu 
v každom odtieni modrej, aký si môžete predstaviť. 
Budete mať možnosť šnorchlovania, kúpania, 

opaľovania a relaxácie. Počas obeda v mexickej 
reštaurácii ochutnáte miestne špeciality a budete 
si môcť nakúpiť suveníry.

XCARET
celodenný výlet. Prírodný raj, ktorý bol viac ako 
10 storočí jedným z najdôležitejších obradných centier 
a prístavov. Dnes sa tu nachádza eko-archeologický 
park, v ktorom si môžete vychutnať historické 
aj prírodné krásy – podzemnú rieku, botanickú 
záhradu, farmu s tropickým vtáctvom, predstavenie 
s delfínmi, kone, pláž, šnorchlovanie v modrej lagúne 
a v jaskyniach. Každý večer prebieha predstavenie 
profesionálnych tanečníkov z celého Mexika.

OSTROV COZUMEL
celodenný výlet s obedom. Výlet pre milovníkov 
potápania, šnorchlovania a relaxu na pláži. Odchod 
z Cancúnu autobusom do Playa del Carmen, odkiaľ 
budete pokračovať loďou na ostrov Cozumel. 
Možnosť výberu: výlet loďou so skleneným dnom nad 
koralovým útesom alebo šnorchlovanie. Obed 
s mexickými špecialitami a oddych na pláži. Na záver 
zastávka v San Miguel, možnosť nákupov.

CANCÚN
Plávanie s delfínmi, možnosť poznať tieto inteligentné 
a zábavné tvory z bezprostrednej blízkosti. Môžete si 
vybrať z ponuky rôznych programov od 20 min 
do 1 h, programy zahŕňajú plávanie s delfínmi, ukážky 
výcviku.

MEXIKO
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MEXIKO | CANCÚN, RIVIERA MAYA
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POLOHA
obklopený impozantnou tropickou 
záhradou • na jemnej piesočnej pláži 
• cca 3 km od letoviska Playacar • 
transfer 50 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
oddychová zóna s bazénmi • oddelený 
detský bazén • ležadlá, slnečníky, 
osušky zdarma • 2 hlavné reštaurácie 
• 5 à la carte reštaurácií (nutná 
rezervácia vopred) • bary • wellness 
• spa centrum • masáže • kozmetické 
procedúry • aktivity pri bazénoch 
• animačné programy • aerobik • 
gymnastické cvičenia • stolný tenis • 
biliard • bicyklovanie • služby 
na 18-jamkovom golfovom ihrisku 
za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: aerobik • biliard • lukostreľba 
• požičovňa bicyklov • fi tnes centrum 
• gymnastika • tenis • stolný tenis • 
loptové hry • kajaky • katamaran • 
windsufi ng • 1 hodina tenisu na osobu 
a týždeň • za poplatok: potápanie 
a motorizované vodné športy

UBYTOVANIE
350 izieb v trojposchodových 
budovách • recepcia • lobby • 
štandardné izby a superior izby 
(priestrannejšie) majú manželskú posteľ 
alebo dve oddelené lôžka • kúpeľňa • 
klimatizácia • stropný ventilátor • sušič 
na vlasy • trezor • telefón • káblová TV 
• varná kanvica • balkón/terasa

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy aj večere formou 
bufetových stolov • miestne 
a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje v čase 
od 11:00 - 02:00 h • voda, pivo 
a nealkoholické nápoje v minibare 
na izbe • možnosť večere 
v reštaurácii à la carte (nutná 
rezervácia vopred)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba standard

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

GOLF

IBEROSTAR TUCAN 
108 PLAYACAR

POLOHA 
priamo na nádhernej bielej piesočnatej 
pláži • medzinárodné letisko v Cancúne 
cca 25 min • blízko nákupného 
strediska Kukulkan Plaza • cca 5 min 
chôdze od nového nákupného centra 
La Isla

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
hotelový komplex známej španielskej 
siete Barceló • 4 reštaurácie: 
El Mallorca, La Claraboya, México 
Lindo a Don Quijote • 5 barov • 
3 vonkajšie bazény • ležadlá a osušky 
zdarma • kaderníctvo • salón krásy 
• spa centrum • butiky • obchody • 
internetový kútik • lekárska služba 

ŠPORT A ZÁBAVA 
v cene: tenisový kurt • aerobik • vodná 
gymnastika • bedminton • basketbal 
• kurzy potápania v bazéne • šípky 
• šnorchlovanie • futbal • tenis • 
stolný tenis • volejbal • vodné pólo 
• v neďalekej Aquaworld Marine: 
windsurfi ng • kajaky • vodné bicykle 
(transfer nie je v cene) • celodenný 
animačný program

PRE DETI 
detský klub (4 - 12 rokov)

UBYTOVANIE 
322 zrenovovaných superior izieb 
• zariadené v mexickom štýle 
s príslušenstvom • sušič na vlasy • 
minibar • kávovar • klimatizácia • trezor 
(za poplatok) • LCD TV • pripojenie 

na internet (za poplatok) • žehlička 
so žehliacou doskou • niektoré izby 
majú balkón s výhľadom do záhrady 
alebo na more (za príplatok)

STRAVOVANIE 
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
večerať v à la carte reštaurácii 
(nutná rezervácia vopred) • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
ako ovocné šťavy, kokteily, pivo, 
stolové víno, káva, občerstvenie 
počas dňa od 09:00 - 23:00 h • 
poobedňajšie občerstvenie: káva, čaj, 
drobné pečivo od 12:00 - 17:00 h 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba superior

AA / AAA / AAc/ AAcc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE

BARCELÓ TUCANCUN BEACH 
107 CANCÚN

NOVINKA

CENA OD

1 598
EUR

CENA OD

1 198
EUR
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MEXIKO | RIVIERA MAYA

OCCIDENTAL
ALLEGRO PLAYACAR +

POLOHA 
priamo na pláži s jemným bielym 
pieskom • pár minút od centra 
Playa del Carmen • transfer 
z medzinárodného letiska v Cancúne 
približne 45 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
obľúbený hotel španielskej hotelovej 
siete Occidental • postavený 
v polynézskom štýle uprostred peknej 
tropickej záhrady • hlavná bufetová 
reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie 
s talianskymi a mexickými špecialitami, 
pizzeria, snack bar s grilom pri bazéne 
• 3 bary • 2 bazény – aktivity a relax 
pool • ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži zdarma • divadlo • obchod • 
požičovňa motorových vozidiel • salón 
krásy • kaderníctvo • práčovňa

PRE DETI
mini klub (4 - 12 rokov) v čase 10:00 - 
12:00 h • detský bazén 

ŠPORT A ZÁBAVA  
v cene: kajaky • windsurfi ng • požičovňa 
potrieb na šnorchlovanie • kurzy 
potápania v bazéne • za poplatok: 
potápanie • rybolov na otvorenom mori 
• motorizované vodné športy na pláži • 
golfové ihrisko Playacar Club de Golf • 
animačný program • kurzy španielčiny • 
večerné show

UBYTOVANIE 
286 izieb • superior izby zariadené 
v polynézskom štýle s príslušenstvom • 

stropný ventilátor • klimatizácia • telefón 
• SAT TV • varná kanvica • žehlička so 
žehliacou doskou • trezor • balkón

STRAVOVANIE 
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • večere 
sú možné 2x týždenne aj à la carte 
(nutná rezervácia vopred) • stolové 
víno k večeri • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 10:00 - 
02:00 h • snacky 12:00 - 18:00 h • 
každý druhý deň sa do minibarov na 
izbách dopĺňajú nealkoholické nápoje 
• koktejly v baroch • športy: loptové 
hry na pláži a vo vode • 2 tenisové 
ihriská • aerobik • stolný tenis • 
biliard • vodná gymnastika

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba superior garden view

AA / AAA / AAc / AAcc

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

POTÁPANIE

GOLF 

POLOHA 
komplex s impozantnou infraštruktúrou 
• priamo na pláži obkolesený bujnou 
vegetáciou • bohaté možnosti nákupov 
a zábavy v centre Playa del Carmen 3 km 
• letisko v Cancúne 45 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
rezort obklopený bujnou vegetáciou 
a atmosférou mexického mestečka • 
pozostáva z častí: Sandos Playacar Beach, 
Hacienda a Riviera Family • pre dospelých 
od 21 rokov Select Club Riviera • internet 
a Wi-Fi za poplatok • lobby bar • 2 hlavné 
reštaurácie • 3 à la carte reštaurácie (Le 
Gourmet, El Gaucho, Festival Grand 
Buff et) • diskotéka Royal Club • divadelný 
bar • 7 bazénov • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazénoch sú zdarma • bary 
pri bazéne • cyklistický areál • foto shop • 
požičovňa áut • obchody • welness a spa 
s procedúrami (za poplatok)

PRE DETI
baby klub • mini klub • junior klub • 
bazény • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA 
2 tenisové kurty • sauna • za poplatok: 
masáže • 18-jamkové golfové ihrisko

UBYTOVANIE 
244 izieb štandard a junior suite • 
klimatizácia • balkón s výhľadom do 
okolitej prírody • stropný ventilátor • 
kúpeľňa so sprchovacím kútom • sušič na 
vlasy • SAT TV • telefón • trezor • denne 
dopĺňaný minibar • izby za doplatok 

Junior Suity – vily s privátnymi bazénmi 
• izby Select Club Ocean Front • 
luxusná kúpeľňa • stropný ventilátor • 
telefón • kávovar • žehlička so žehliacou 
doskou • balkón s výhľadom na oceán • 
oddelená časť na pláži

STRAVOVANIE 
ultra all inclusive 
raňajky, obedy aj večere formou 
bufetových stolov • alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 08:00 - 
02:00 h • voda, pivo a nealkoholické 
nápoje v minibare • večere v reštaurácii 
à la carte (rezervácia vopred) • kajaky • 
plachtenie • tenis • volejbal • požičanie 
bicyklov • stolný tenis • biliard • 
minigolf • aerobik • fi tnes (od 18 r.) • 
večerné show a diskotéky

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba juniorsuite 

AA / AAA / AAc/ AAcc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI  

ULTRA ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

GOLF 

SANDOS PLAYACAR 
BEACH & SPA 

110 PLAYACAR109 PLAYACAR

CENA OD

1 298
EUR

CENA OD

1 398
EUR
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POLOHA
hotelový komplex známej 
hotelovej siete Barceló • 
25 km južne od strediska 
Playa del Carmen • na 
prekrásnej pláži s jemným 
pieskom sú hotely Barceló 
Maya Colonial a Tropical 
Resorts, Maya Beach 
a Caribe Resorts a Maya 
Palace Deluxe • hoteloví 
hostia Palace Deluxe 
môžu využívať zariadenia 
všetkých piatich hotelových 
komplexov • transfer 
z letiska Cancún cca 60 min

BARCELÓ MAYA BEACH/
CARIBE ****+

BARCELÓ MAYA 
COLONIAL/TROPICAL ****+

VYBAVENIE 
A ĎALŠIE SLUŽBY
areál s oddychovou zónou 
s bazénmi • integrované 
detské bazény a vírivka • 
ležadlá, slnečníky, osušky 
zdarma • obchodíky • 
salón krásy • kaderníctvo 
• 24-hod. izbový servis (za 
poplatok) • spa centrum • 
Maya Beach a Caribe ponúka 
služby all inclusive v štyroch 
reštauráciách (dve formou 
bufetu a dve à la carte) • dva 
snack bary • grillbar • v Maya 

Colonial a Tropical 39m2 • 
služby Club Premium (na 
vyžiadanie a za doplatok) 
zahŕňajú individuálny 
check in/check out • služby 
concierge • bohatší minibar 
• exkluzívny lounge • izbová 
služba • pripojenie na 
internet WLAN • zľava v Spa 
centre • bezplatné miestne 
hovory

BARCELO MAYA PALACE 
DE LUXE *****

VYBAVENIE A ĎALŠIE 
SLUŽBY
luxusný hotelový rezort 
pre náročných • v tropickej 
záhrade s bazénmi • 
integrované detské bazény 
• vírivka • ležadlá, slnečníky, 
osušky zdarma • obchodíky 
• salón krásy • kaderníctvo 
• 24-hod. izbový servis (za 
poplatok) • spa centrum

UBYTOVANIE
756 izieb • Junior Suite 
Deluxe izby s plochou 
45 m2 • oddelená denná časť 
so sedením • klimatizácia • 
stropný ventilátor • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič na 
vlasy • trezor • telefón • 
rádio • TV • varná kanvica 
• žehlička • pripojenie na 
internet (za poplatok) • 

Colonial a Tropical 
6 reštaurácií (štyri à la carte 
a dve so stravovaním formou 
bufetu) • 7 barov

PRE DETI
detské bazény • mini klub 
(4 - 12 rokov) • detské 
diskotéky • spa • tobogany • 
animačné programy

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: 7 tenisových 
ihrísk • fi tnes centrum • 
windsurfi ng • šnorchlovanie 
• požičiavanie vodných 
bicyklov • za poplatok: 
potápanie • motorizované 
vodné športy na pláži 
• služby na neďalekom 
golfovom ihrisku

UBYTOVANIE
1 035 izieb v hoteloch Maya 
Beach/Caribe a 960 izieb 
v komplexe Maya Colonial/
Tropical • v bohatej tropickej 
záhrade • klimatizácia • 
kúpeľňa s príslušenstvom 
• stropný ventilátor • sušič 
na vlasy • trezor • telefón • 
rádio • TV • varná kanvica 
• pripojenie na internet (za 
poplatok) • balkón alebo 
terasa • izba Superior 
v hoteloch Maya Beach/
Caribe má 24m2 • izba 
Deluxe v hoteloch Maya 

balkón alebo terasa
STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky a obedy formou 
bufetových stolov • večer 
bufetové stoly alebo 
3x týždenne stravovanie 
v à la carte reštaurácii 
(potrebná rezervácia) • 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 09:00 - 22:30 h 
• na diskotéke do 02:00 h 
• nealkoholické nápoje 
v minibare • 24 hodín 
denne nápoje v lobby bare 
• aktivity pri bazénoch: 
animácie • aerobik • stolný 
tenis • minigolf • biliard • 
volejbal • kajaky • diskotéka 
• zábavné programy 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE 

BARCELÓ MAYA 
BEACH AND CARIBE 
★★★★+

BARCELÓ MAYA 
COLONIAL/TROPICAL 
★★★★+

BARCELO MAYA 
PALACE DE LUXE 
★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 
izba juniorsuite deluxe 

AA /AAA / AAc/ AAcc

izba superior

AA /AAA / AAc/ AAcc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE

POTÁPANIE 

ANIMÁCIE

GOLF

BARCELÓ MAYA BEACH +/ 
111 PLAYACAR

CENA OD

1 398
EUR
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OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba superior

AA /AAA / AAc/ AAcc

izba juniorsuite superior

AA / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

POTÁPANIE

WELLNESS 

ANIMÁCIE

GOLF

POLOHA 
komplex hotelov 
s výbornými službami all 
inclusive • na nádhernej 
piesočnatej pláži 
s malebnými koralovými 
útesmi • obklopený 
pamiatkami z ríše Mayov 
v oblasti Riviera Maya • 
medzi hotelmi premáva 
shuttle-bus • stredisko 
Tulum cca 20 min autom 
• medzinárodné letisko 
Cancún cca 60 min 

VYBAVENIE A ĎALŠIE 
SLUŽBY 
komfortné hotelové rezorty 
Tulum, Coba a Akumal 
• obklopené bujnou 
vegetáciou • integrované 
detské bazény • plavecké 
bazény • vírivky • pool bar 
s priamym vstupom 
z bazénov, kde sa podávajú 
exotické koktejly • ležadlá 
a osušky pri bazénoch 
zdarma • zábavné centrum 
podľa vzoru mexickej dediny 
• sieť obchodíkov • kaviarne 
• 3 à la carte reštaurácie 
s bufetovými stolmi • 5 à la 
carte reštaurácie: gourmet, 
medzinárodná kuchyňa, 
dary mora, stredomorská, 
talianska, japonská • 
v reštauráciách à la carte 
potrebná rezervácia vopred 

• minibar • Junior Suite sú 
priestrannejšie 
s hydromasážnou vaňou • 
obývací kút so sedením • 
rodinné izby Family junior 
suity (za doplatok) pre 
3 dospelé osoby a 1 dieťa 
vybavené minibarom pre 
deti - šťavy, mliečne koktejly 
• detská kozmetika v kúpeľni 
• župany • na vyžiadanie 
možné 2 rodinné izby 
Mastersuite so spojovacími 
dverami 

STRAVOVANIE 
all inclusive
raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov • 
večere à la carte možné 
3x do týždňa (nutná 
rezervácia vopred) • 
miestne nápoje v baroch, 
na diskotéke a v zábavnom 
centre • zábavné programy 
a show v Haciende Dona 
Isabel s nákupnými 
možnosťami • 24-h snacky • 
zdarma 1x týždenne 
1 hodina windsurfi ngu na 
osobu • katamaran • kajak 
• 1 hodina šnorchlovania • 
požičanie bicykla • 1 hodina 
tanca Merengue • loptové 
hry • stolný tenis • biliard • 
aerobik • fi tnes • Green Fee 
na golfovom ihrisku Riviera 
Maya Golf Club

• 11 barov • Snack Bar • 
jacuzzi • Pool Bar • Piano 
Bar • spa centrum • golfový 
klub (za poplatok) • party • 
tematické večery 

PRE DETI
miniklub Bahia-Scout (4 - 12 
rokov) • denne programy 
v prírode • hry • vodný park 
• detské ihrisko • bazén

ŠPORT A ZÁBAVA 
5 tenisových kurtov • ihrisko 
pre loptové hry • fi tnes 
centrum • aerobik • aktivity 
pri bazénoch • spoločenské 
hry • biliard • stolný tenis 
• hudobné vystúpenia • 
tematické večery • diskotéka 
• divadlo • vodné športy 
na pláži za poplatok

UBYTOVANIE 
738 izieb superior a 168 
junior suite v komplexe 
Tulum • 72 izieb superior 
a 558 junior Suite v Akumal • 
1 080 izieb superior v hoteli 
Coba • izby v karibskom 
štýle • balkón alebo terasa 
s výhľadom do okolitej 
prírody • kúpeľňa 
so sprchovacím kútom 
• sušič vlasov • žehlička 
so žehliacou doskou • 
klimatizácia • 
SAT TV • telefón • trezor 

GRAND BAHIA PRINCIPE 
112 TULUM

CENA OD

1 098
EUR
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113 SIAN KA' AN

LUXURY GRAND BAHIA PRINCIPE 

POLOHA
moderný štýlový hotel 
pre dospelých zariadený 
dizajnom Don Pablo 
Collection • bezplatný 
shuttle bus ku komplexu 
Grand Bahía Príncipe • 
letisko Cancun 
cca 60 min • Playa del 
Carmen cca 35 min

VYBAVENIE A ĎALŠIE 
SLUŽBY
3 reštaurácie (1 formou 
bufetu, 2 à la carte) • 
3 bary (pool, beach suhsi-bar) 
• 4 bazény • jacuzzi • ležadlá, 
osušky, slnečníky 
pri bazénoch zdarma • 
pripojenie na internet zdarma 
• zábavné možnosti 
v Hacienda Doña Isabel 
(replika typickej koloniálnej 
haciendy zo 16. storočia) 
s obchodmi • večer živá 
hudba • oddychová 
relaxačná zóna pri bare 
„Plaza Mayor bar“ • 
nočný klub „La Rancherita 
night club“ • kasíno •Sport 
bar“ pre milovníkov 
športových prenosov 
s možnosťou 
sledovať na veľkej
obrazovke športové 
prenosy a podujatia • 
WIFI v celom 
rezorte bez poplatku

poobede občerstvenie 
na pláži Beach Club Coral 
• Hlavná reštaurácia denne 
čerstvé jedlá miestnej 
a medzinárodnej kuchyne 
- raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov 
• reštaurácie à la carte 
(potrebná rezervácia) 
• Gurmánska á la carte 
reštaurácia s medzinárodnou 
kuchyňou „Alux Restaurant“ 
so špecialitami ako grilovaný 
tuniak, caneloni s homármi • 
Japonská reštaurácia „Maiko 
Restaurant“ s rôznymi 
druhmi sushi a rolkami 
• neobmedzené využitie 
služieb a reštaurácií v celom 
komplexe Bahia Principe 
Riviera Maya Resort • fi tnes 
centrum • aerobik • tenisové 
kurty na 1 hod denne /osoba 
za týždeň • windsurfi ng 
• šnorchlovanie • jazda 
na katamarane • kajaky 
• loptové hry • požičanie 
bicyklov

ŠPORT A ZÁBAVA
loptové hry • v blízkosti 
golfového ihriska Riviera 
Maya Golf Club • 18-jamkové 
golfové ihrisko Roberta 
Trent Jonesa II. (aj 6842 yd 
/ par 72) • spa centrum • 
animačné programy 
vo viacerých jazykoch 

UBYTOVANIE
420 izieb juniorsuite 
(43 m2) • klimatizácia 
• balkón • kúpeľňa 
s príslušenstvom • sušič 
vlasov • ventilátor • SAT TV 
• telefón • trezor • minibar • 
juniorsuite superior 
(56 m2) • jacuzzi a terasa 
Junior Suite Garden 
(za príplatok) s terasou 
a jacuzzi  • Junior Suite 
Penthouses (na vyžiadanie 
a za príplatok) na prízemí 
vo vilkách s jacuzzi 
a soláriom  • 24-hod. 
k dispozícii izbová služba 
„room service“ a aj „butler 
service“ (za poplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov 
• reštaurácie à la carte 
(potrebná rezervácia) 
• miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba superior

AA /AAA / AAc/ AAcc

izba juniorsuite superior

AA / AAA

ALL INCLUSIVE 

PRIAMO NA PLÁŽI

BEZ DETÍ

POTÁPANIE

WELLNESS 

ANIMÁCIE

GOLF

NOVINKA

CENA OD

1 238
EUR
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Dominikánska Republika

Puerto Plata

Samaná

Saona

Santo Domingo
Punta Cana

Portoriko

NAJVÝHODNEJŠÍ 
ALL INCLUSIVE
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
GOLF
DELEGÁT

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV
VZDUCH 29 28 28 27 27 28 28
VODA 29 28 28 27 26 26 27

„Našli sme bránu do raja“ – povedal v roku 1492 
Krištof Kolumbus, keď zazrel ostrov. Podľahnite aj 
vy kúzlu nádhernej krajiny a osobitej atmosfére 
ostrova! Čakajú vás nekonečné palmové háje, biele 
pláže a priateľskí domáci obyvatelia. Poddajte sa 
tónom merengue, hudbe Dominikáncov, ktorá vás 
bude sprevádzať počas celého pobytu. Splňte si 
svoje sny o raji!

PUNTA CANA
Južná, najobľúbenejšia časť pobrežia Costa del 
Coco. Krásne palmové háje, mierne sa zvažujúce 
pláže s bielym pieskom a tyrkysové more vytvárajú 
čarovný obraz krajiny. Exkluzívne hotely ležiace 
priamo na pláži ponúkajú komplexné a bohaté 
all inclusive služby pre dospelých, ako aj pre 
rodiny s deťmi. Široká ponuka vodných športov, 
golfové ihriská a potápanie k vrakom lodí uspokoja 
všetkých športových nadšencov. Za nákupmi sa 
môžete vybrať do obchodného strediska Plaza 
Bávaro, rybárskej dedinky El Cortecito alebo 
do 50 km vzdialeného mesta Higuey. Let z Viedne 
do Punta Cana trvá cca 11 hodín.

NENECHAJTE SI UJSŤ 
NA POBYTE V PUNTA CANA

SAONA
Výlet na ostrov Saona, nazývaný aj perla Karibiku, 
začína v Bayahibe, odtiaľ sa plavbou rýchloloďou 
pozdĺž pobrežia národného parku Del Este 
dostanete až na ostrov Saona. Cestou vás čaká 
kúpanie v nádhernej azúrovej zátoke a na ostrove 
Saona vás uvítajú jedny z najkrajších pláží Karibiku 
s bielym pieskom a tyrkysovomodrým morom, kde 
sa môžete po typickom dominikánskom obede 
oddávať leňošeniu a kúpaniu. 

SAFARI
Dobrodružný jednodňový výlet do kraja Higuey 
spojený s obedom, cez typické dominikánske 
dedinky, polia cukrovej trstiny až na ranč Rio 
Chavon, kde vám ponúknu typické dominikánske 
jedlá a pred spiatočnou cestou sa môžete osviežiť 
v chladnej rieke.

KATAMARAN
Ideálny výlet na relaxovanie pre milovníkov kúpania 
a šnorchlovania spojený s obedom. Počas plavby 
môžete pozorovať pestrý svet pod morskou 
hladinou, alebo sa len kúpať a slniť.

MANATÍ
Zábavný park umiestnený v obrovskej tropickej 
záhrade. Tu môžete zblízka spoznať faunu a fl óru 
krajiny, navštíviť malú zoo, alebo sledovať niektoré 
zo zábavných predstavení s papagájmi, delfínmi 
či tanečné vystúpenia.

SANTO DOMINGO
Výlet začína návštevou jaskýň Tres Ojos, s troma 
jazierkami s bohatou faunou a fl órou. Potom Vás 
už pohltí atmosféra najstaršieho mesta Nového 
sveta. Táto živá a pulzujúca metropola ponúka 
návštevníkom pestrú zmes histórie i súčasnosti. 
Najzaujímavejšie pamiatky sa nachádzajú 
v starej časti mesta Zona Colonial. Tu zažijete 
atmosféru dávnych dobyvateľských časov, 
prejdete sa po najstaršej ulici Ameriky 
Calle de las Damas, prezriete si dom Krištofa 
Kolumba, Národný Panteon, katedrálu Santa Maria 
la Menor. Zážitkom je aj obed v dominikánskej 
reštaurácii El Conuco, kde sa často tancuje už 
v čase obeda. Navštívite múzeum jantáru, morské 
akvárium a tržnicu, odkiaľ určite neodídete 
s prázdnymi rukami.

PIRÁTI KARIBIKU
Obľúbený celodenný výlet na ostrov Saona 
v exkluzívnom prevedení, vhodný nielen pre 
dobrodružné povahy. Cestu tam aj naspäť 
absolvujete na krásnej drevenej pirátskej lodi 
s pirátskou posádkou a čo viac – aj vy sa môžete 
stať na jeden deň pirátom ako sa patrí ! (výbavu 
dostanete pri nástupe na loď). Na lodi počas plavby 
prebieha bohatý animačný program s tancom 
a občestvením. Cieľom plavby je ostrov Saona 
so zastávkou v lagúne na kúpanie. Na ostrove máte 
individuálne voľno, obed v štýle barbecue 
a krásnu pláž s ležadlami. Deti sa môžu tešiť 
na napínavé hľadanie pirátskeho pokladu 
na ostrove.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

NÁŠ TIP 
Plavba luxusnou loďou PERLY KARIBIKU
Prežite karibský sen! Každý deň sa zobudíte 
na inom ostrove. Tropický raj láka okrem 
nádherných pláží s bielym pieskom aj svojím 
bohatým podmorským svetom, rozmanitou 
kuchyňou, tabakovými plantážami a karibským 
rumom. Počas tejto unikátnej plavby navštívite 
až šesť ostrovov za osem dní. Možnosť 
nalodenia v Dominikánskej republike v prístave 
La Romana.

Pozri stranu 153
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NOVINKA

CENA OD

1 898
EUR

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Junior suite

AA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

BEZ DETÍ 

WELLNESS

GOLF

IBEROSTAR GRAND HOTEL BÁVARO 
114 PUNTA CANA

POLOHA
hotel sa nachádza priamo 
na piesočnatej pláži strediska 
Playa Bávaro • v blízkosti 
hotela viacero možností 
zábavy a nákupov • transfer 
z medzinárodného letiska 
Punta Cana do hotela 
cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
exkluzívny rezort pre 
osoby staršie ako 18 rokov 
• 272 izieb v niekoľkých 
štvorposchodových 
budovách • hlavná 
reštaurácia Bella Vista, 
kde sa podáva jedlo 
bufetovou formou 
• 4 à la carte reštaurácie 
(Hashira - japonská, El 
Galeón - surf&turf, La 
Tentazione - talianska 
a Le Tourbillon - gurmánska 
kuchyňa) • množstvo barov 
(piano bar, bar pri bazéne) 
• nákupná zóna • bazénový 
komplex v tropickej záhrade 
(ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži 
v cene pobytu) • možnosť 
využiť služby vedľajších 
hotelov Iberostar Bávaro 
Suites, Iberostar Dominicana 
a Punta Cana • možnosť 
pripojenia na internet 
(WLAN) v celom 

Iberostar Playa Bávaro 
na základe rezervácie vopred 
• lokálne a medzinárodné 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje 24 hodín denne • 
snack a nápoje v mini bare

komplexne bezplatne • 
diskotéka • wellness centrum

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes centrum • spinning 
• šnorchlovanie • člnkovanie 
• kurzy potápania so 
šnorchlom v bazéne • 
Tai Chi • tenis • windsurfi ng 
• jóga • lukostreľba • streľba 
zo vzduchovky • plážový 
volejbal • lekcie tanca • 
aerobik • vodné pólo • počas 
dňa decentná zábava • večer 
živá hudba • show • divadlo 
• za poplatok ostatné služby 
centra vodných športov, 
wellness centra a golfového 
ihriska

UBYTOVANIE
junior suite izby s butler 
servisom • mini bar • 
klimatizácia • trezor • 
SAT TV • Ipod/MP3 stanica • 
telefón • mramorová kúpeľňa 
s whirpool • sprcha • toaleta 
• sušič vlasov • balkón 
alebo terasa • za doplatok 
možnosť rezervovať junior 
suite s výhľadom na more 
a swim-out suite

STRAVOVANIE 
all inclusive
hlavné jedlá formou bufetu 
• večera v každej à la carte 
reštaurácii hotelovej siete 
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DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA | PUNTA CANA

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Junior suite

AA / AAA / AAc / AAcc / AAAc 

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WELLNESS

GOLF

IBEROSTAR BÁVARO SUITES 
115 PUNTA CANA

POLOHA
hotelový komplex patriaci 
do renomovanej hotelovej 
siete Iberostar • priamo 
na dlhej piesočnatej pláži 
strediska Playa Bávaro • 
v blízkosti hotela viacero 
možností zábavy a nákupov 
• transfer z medzinárodného 
letiska Punta Cana do hotela 
cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
hotelový komplex pozostáva 
z rezortov Iberostar Bávaro 
Suites, Iberostar Dominicana 
a Punta Cana • hlavná 
budova a ďalších 
75 dvojposchodových budov 
(v každej sa nachádza 
8 izieb) • lobby • hlavná 
bufetová reštaurácia Los 
Haitises • 5 à la carte 
reštaurácií (plážová 
reštaurácia Los Bohios, 
Jambalaya – kajanské 
špeciality, La Coupole – 
miestne a medzinárodné 
špeciality, Hashiru – japonská 
kuchyňa a reštaurácia 
La Dorada – gurmánska 
reštaurácia) • obchodná 
zóna v samostatne stojacej 
budove • lekáreň • diskotéka 
a viacero barov • v lobby 
pripojenie na internet 
(za poplatok - WLAN) 

alebo terasa • za doplatok 
možnosť rezervovať junior 
suite superior alebo family 
junior suite (2 junior suite 
izby s prepojovacími dverami 
a 2 kúpeľňami)

STRAVOVANIE
all inclusive
hlavné jedlá formou 
bufetu • možnosť večerať 
v à la carte reštaurácii na 
základe rezervácie vopred 
• lokálne a medzinárodné 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje do 03:00 h • izbový 
servis • minerálna voda, 
nealkoholické nápoje a pivo 
v mini bare • nápoje v kasíne

• v záhrade bazénový 
komplex a bar s možnosťou 
občerstvenia • ležadlá, 
slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži 
v cene pobytu

PRE DETI
mini klub pre deti 
(4 - 12 rokov) • rôzne hry • 
maľovanie • fi lmy • vodný 
park pre deti (1 - 12 rokov)

ŠPORT A ZÁBAVA
aerobik • fi tnes • kajak • 
šnorchlovanie • tenisový 
kurt (1 hodina na osobu 
a deň) • stolný tenis • 
volejbal • windsurfi ng • 
bohatý animačný program 
počas dňa • večer show • 
živá hudba • kurzy tanca 
• za poplatok služby 
potápačského centra • golf • 
procedúry a masáže 
vo wellness centre

UBYTOVANIE
vkusne zariadené izby junior 
suite • spálňa a obývacia 
časť • prístroj na varenie 
kávy • mini bar (denne 
dopĺňaný) • klimatizácia • 
stropný ventilátor • trezor 
• SAT TV • rádio s CD 
prehrávačom • telefón • 
kúpeľňa so sprchou • toaleta 
• sušič vlasov • balkón 

NOVINKA

CENA OD

1 274
EUR
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OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAc / AAcc / AAAc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WELLNESS

GOLF

IBEROSTAR DOMINICANA/PUNTA CANA 
116 PUNTA CANA

POLOHA
hotely patria do 
renomovanej hotelovej 
siete Iberostar • priamo 
na dlhej piesočnatej pláži 
strediska Playa Bávaro • 
v blízkosti viacero možností 
zábavy a nákupov • transfer 
z medzinárodného letiska 
Punta Cana do hotelov 
cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
hotelový komplex pozostáva 
z rezortov Iberostar Bávaro 
Suites, Iberostar Dominicana 
a Punta Cana • hotelové 
kapacity Dominicana a Punta 
Cana sa nachádzajú hneď 
vedľa seba a hotelový hostia 
môžu využívať služby oboch 
komplexov • 4-poschodová 
budova hotela Iberostar 
Punta Cana so 427 izbami 
a hlavná 4-poschodová 
budova hotela Iberostar 
Dominicana s 506 izbami 
v tropickej záhrade • 
recepcia • lobby s barom 
• bufetová reštaurácia 
• 5 à la carte reštaurácií 
(medzinárodná, mexická, 
orientálna, gurmánska 
kuchyňa a steak house) 
• bazénový komplex 
v záhrade (ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne a na 

• internet (za poplatok) 
• toaleta • sušič vlasov • 
balkón alebo terasa • 
za doplatok možnosť 
rezervovať rodinné izby 
(2 štandardné izby 
so spoločnou kúpeľňou) 
a junior suite

STRAVOVANIE
all inclusive 
hlavné jedlá formou 
bufetu • večera je možná 
v à la carte reštaurácii 
na základe rezervácie 
vopred • snack 
medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje • 
nealkoholické nápoje a pivo 
v minibare na izbe

pláži v cene pobytu) • 
obchod so suvenírmi • 
drogéria • lekárske centrum 
• diskotéka a kasíno v hoteli 
Iberostar Dominicana 
(možnosť vstupu majú 
aj hostia hotela Iberostar 
Punta Cana) 

PRE DETI 
mini klub pred deti (4 - 12 
rokov) • Teen klub pre deti 
od 13 rokov • opatrovanie 
detí (za poplatok) 

ŠPORT A ZÁBAVA
aerobik • lukostreľba • 
fi tnes centrum • člnkovanie 
pre pokročilých • tenis 
(osvetlenie za poplatok) 
• stolný tenis • vodné 
pólo • windsurfi ng (nutný 
certifi kát) • sauna • parné 
kúpele • whirlpool • počas 
dňa bohatý animačný 
pogram • večer rôzne show 
a hudba • za poplatok služby 
potápačského centra • 
golfové ihrisko • kaderníctvo 
• procedúry a masáže 
vo wellness centre

UBYTOVANIE
štandardné izby • mini bar 
• klimatizácia • stropný 
ventilátor • trezor 
(za poplatok) • SAT TV • 
telefón • kúpeľňa so sprchou 

NOVINKA

CENA OD

1 134
EUR
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DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA | PUNTA CANA

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAA / AAAA / AAc / AAcc 
/ AAAc

izba Superior

AA / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE

GOLF 

BARCELÓ BÁVARO PALACE DELUXE / BARCELÓ BÁVARO BEACH 
117 PUNTA CANA

POLOHA
hotelový komplex 
patriaci do renomovanej 
siete Barceló • priamo na 
piesočnatej pláži Playa Bávaro 
• transfer z letiska Punta Cana 
do hotela cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
komplex pozostáva 
z rezortov Barceló Bávaro 
Palace Deluxe, Barceló 
Bávaro Beach pre osoby 
staršie ako 18 rokov 
a najväčšieho kongresového 
centra v Karibiku pre 
5 000 osôb • hostia môžu 
využívať služby všetkých 
zariadení v rámci komplexu 
• 11 reštaurácií, z toho 
6 à la carte (talianska, 
japonská, rybacia, mexická, 
španielska kuchyňa a steak 
house) • 13 barov vrátane 
športového baru otvoreného 
24 h denne • nákupné 
centrum • kasíno • 4 bazény 
(jeden len pre dospelých) • 
ležadlá a uteráky pri 
bazéne a na pláži 
v cene • amfi teáter • 
diskotéka • lekárska 
služba • business centrum • 
internet • golfové 
ihrisko • vláčik v rámci 
rezortu premáva od 
08:00 do 04:00 h 

ŠPORT A ZÁBAVA
Barceló Bávaro Beach 
Resort Aquatic´s Centre je 
najkomplexnejšie zábavné 
a športové centrum v stredisku 
Punta Cana • tenis • basketbal 
• volejbal • badminton • 
fi tnes • futbalové ihrisko • 
plážový volejbal • aerobik • 
aqua aerobik • stolný tenis 
• minigolf • bohatý denný 
aj večerný animačný program 
• karibská show Tropicalissimo 
• za poplatok motorizované 
vodné športy • banana • 
potápanie • biliard • jazdenie 
na koni • služby wellness 
centra • golf

UBYTOVANIE
BARCELÓ BÁVARO 
PALACE DELUXE
moderne zariadené deluxe 
izby • kúpeľňa • sušič vlasov 
• klimatizácia • ventilátor 
• SAT TV • trezor • telefón 
• minibar • varná kanvica 
• žehlička so žehliacou 
doskou • rádiobudík s i-Pod 
a MP3 prípojkou • internet 
za poplatok • balkón alebo 
terasa • internet za poplatok 
• za doplatok možnosť 
rezervovať izbu typu family 
deluxe s výhľadom do záhrady 
alebo na golfové ihrisko, family 
duplex s výhľadom na golfové 
ihrisko, junior suite deluxe 

BARCELÓ BÁVARO 
PALACE DELUXE
kompletne zrenovovaný 
luxusný rezort s 1 366 izbami 
• 2 bufetové reštaurácie • 
bazény • wellness • butiky • 
kozmetický salón 

BARCELÓ BÁVARO BEACH
589 izieb situovaných 
vo viacerých trojpodlažných 
budovách • bufetová 
reštaurácia • supermarket • 
obchod so suvenírmi • tropická 
záhrada s bazénom a terasou 
na slnenie • chillout bar 

PRE DETI
BARCELÓ BÁVARO 
PALACE DELUXE
Barcy mini klub (4 - 12 rokov) 
od 09:0 do 24:00 h • maxi 
klub (od 13 rokov) • detský 
bazén s malým aquaparkom 
a šmýkačkami • vodný park 
„Pirátsky ostrov“ za poplatok 
• animácie a rôzne aktivity 
• Barcy card za poplatok 
• detské ihrisko • Teen´s 
disko The Xone (13 - 17 
rokov) • menu • stolička 
v reštaurácii • športové aktivity 
(multifunkčné ihriská pre 
loptové hry, plážový volejbal, 
stolný tenis a minigolf) • 
postieľka • mini disko • 
videohry • špeciálne vybavenie 
pre deti v rodinných izbách

s čiastočným výhľadom na 
more alebo do záhrady, junior 
suite deluxe ocean front club 
premium s priamym výhľadom 
na more (možnosť využívať 
služby club premium) a family 
junior suite 

BARCELÓ BÁVARO BEACH
superior izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia • SAT 
TV • trezor • telefón • minibar 
• varná kanvica • žehlička 
a žehliaca doska • internet 
za poplatok • balkón alebo 
terasa • za doplatok je možné 
rezervovať izby superior 
s výhľadom na more a izby 
typu superior ocean front club 
pemium s výhľadom na more 

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere 
formou bufetu v reštauráciách 
• možnosť večerať v à la 
carte reštauráciách na 
základe rezervácie vopred • 
snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
a niektoré medzinárodné 
nápoje

CENA OD

1 358
EUR
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DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA | PUNTA CANA

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Deluxe

AA / AAA / AAc

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WELLNESS

GOLF

GRAND PALLADIUM PALACE RESORT SPA & CASINO 
118 PUNTA CANA

POLOHA
obľúbený rezort španielskej 
hotelovej siete Fiesta • 
uprostred tropickej záhrady 
priamo na pláži Playa 
Bávaro • v bezprostrednej 
blízkosti populárna Plaza 
Bavaro, rybárska osada 
El Cortecito a zábavný 
park Manatí • transfer 
z medzinárodného letiska 
Punta Cana do hotela
cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
364 izieb v 
jednoposchodových 
bungalovoch • lobby 
(možnosť internetového 
pripojenia zdarma) • 
5 bufetových reštaurácií 
• 8 reštaurácií à la carte 
(mexická, brazílska, 
japonská, španielska, 
ázijská, talianska, 
stredomorská kuchyňa 
a reštaurácia podávajúca 
špeciality z mäsa) • bazény 
s jacuzzi • bazén s barom 
(ležadlá a uteráky pri 
bazéne a na pláži v cene 
pobytu) • 2x lobby bar • 
športový bar s biliardom • 
koktejl bar Hemingway • 
bar na pláži • diskotéka 
Sunset Boulevard • 
2 amfi teátre • obchod 

UBYTOVANIE
elegantne zariadené 
deluxe izby • kúpeľňa 
s hydromasážnou vaňou • 
WC • sušič vlasov • 
SAT TV • klimatizácia • 
minibar (denne dopĺňaný) 
• telefón • trezor • žehliaca 
doska so žehličkou • balkón 
alebo terasa s výhľadom 
do záhrady • za doplatok 
možnosť rezervovať izby 
typu loft suites (otvorená 
spálňa na prvom poschodí) 

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere 
sa formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • 
možnosť večerať 
v à la carte reštauráciách 
celého komplexu Grand 
Palladium na základe 
rezervácie vopred • miestne 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje a vybrané 
medzinárodné alkoholické 
nápoje počas dňa • snack

so suvenírmi • nákupná 
arkáda • wellness centrum 
• kaderníctvo • salón krásy 
• hostia môžu využívať 
služby vedľajšieho hotela 
Grand Palladium Punta 
Cana Resort & Spa a Grand 
Palladium Palace Resort Spa 
& Casino v rámci all inclusive 
ponuky (okrem Royal Suites 
Turquesa) 

PRE DETI
mini klub (1 400 m2) • Fiesta 
Fort s animáciami pre deti 
(4 - 12 rokov) • Junior club 
• detský bazén • ihrisko 
• detské menu • kuchyňa 
určená na prípravu jedál pre 
bábätká • opatrovanie detí 
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis • stolný tenis • 
basketbal • plážový 
volejbal • futbal • boccia • 
aerobik • vodné pólo • mini 
golf • šípky • windsurfi ng 
• katamaran • fi tnes • 
bedminton • posilňovňa • 
biliard • denne animačný 
program • za poplatok: 
motorizované vodné športy 
• potápanie • výlety loďou 
• služby wellness centra 
• sauna • parný kúpeľ • 
jacuzzi • golfové ihrisko 
v blízkosti hotela

CENA OD

1 178
EUR
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DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA | PUNTA CANA

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Junior suite superior

AA / AAA / AAAc / AAc / AAcc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

GOLF

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži 
Playa Bávaro • transfer 
z medzinárodného letiska 
Punta Cana do hotela 
cca 35 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY
rezort hotelovej siete Bahia 
Principe • ubytovanie 
vo viacerých dvoj a 
trojpodlažných budovách • 
recepcia (možnosť WLAN 
pripojenia zdarma) • 
hlavná bufetová reštaurácia • 
8 à la carte reštaurácií 
s ponukou jedál svetových 
kuchýň (mexická, 
2x talianska, 2x japonská 
a stredomorská kuchyňa, 
steak house a reštaurácia 
podávajúca plody mora) • 
6 barov • 3x snack bar 
a 1 plážový bar • uprostred 
rezortu veľký bazénový 
komplex s 2 bazénmi 
a terasou (ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne 
a na pláži v cene pobytu) • 
nákupná arkáda • 
spa centrum • 
v blízkosti komplexu Pueblo 
Principe – centrum zábavy 
s možnosťou nákupov 
postavené v štýle karibskej 
dedinky s diskotékou, 
hudobnou kaviarňou, 

minibar • balkón alebo 
terasa • možnosť pripojenia 
na internet za poplatok • 
za doplatok je možné 
rezervovať izby typu 
junior suite Club Hacienda 
(privátna recepcia, 
samostatná reštaurácia, 
vstup do club house 
a 4x týždenne večera 
v à la carte reštaurácii 
na základe rezervácie 
vopred)

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere 
podávané formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • 
možnosť večerať 
v à la carte reštauráciách 
max. 3x týždenne 
na základe rezervácie 
vopred • snack • miestne 
nealkoholické 
a alkoholické nápoje 
do 02:00 h • vstup a lokálne 
nápoje na diskotéke 
v Pueblo Principe

s karaoke, kasínom (nápoje 
v kasíne sú za poplatok) 
a internetovou kaviarňou 
(za poplatok) 

PRE DETI 
detský mini klub 
(4 - 12 rokov) • detský bazén 
• ihrisko • detské menu • 
detské stoličky v reštaurácii • 
mini disko • opatrovanie detí 
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • tenis • volejbal 
• požičovňa bicyklov • 
windsurfi ng • katamarán 
(iba s licenciou) • kajak 
• šnorchlovanie • kurzy 
potápania v bazéne 
• denný a večerný 
animačný program • 
živá hudba • diskotéka • 
za poplatok: potápanie 
a kurzy potápania v mori • 
motorizované vodné 
športy na pláži • golf 
na 18-jamkovom ihrisku • 
procedúry v spa centre

UBYTOVANIE
izby typu junior suite 
superior v karibskom štýle 
• kúpeľňa s hydromasážnou 
vaňou • sušič vlasov • 
klimatizácia • stropný 
ventilátor • telefón • trezor 
(za poplatok) • SAT TV • 

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVARO 
119 PUNTA CANA

CENA OD

998
EUR
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KUBA
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SALSA
RUM A CIGARY
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
POZNÁVANIE
DELEGÁT
HAVANA & CAYOS

Kuba

Jamajka

Holguín

Santiago de Cuba

Cayo Coco

TrinidadCayo Largo

Havana Varadero

Cayo Guillermo

Cayo Santo 
Maria

Kuba, to sú horúce rytmy rumby a salsy, vzácne 
ručne šúľané cigary a originálne miešané nápoje 
z rumu. Kuba, to je tropické slnko a nádherné pláže, 
20 km dlhé Varadero s bielym a jemným pieskom. 
Najväčší karibský ostrov ponúka viac 
než stovku pláží, obkolesuje ho 1500 malých 
ostrovov a ostrovčekov, známych ako „cayos“. 
Mnohé z nich sú prírodnými rezerváciami. Kuba, 
to sú rozsiahle pastviny, tabakové plantáže 
či plantáže s cukrovou trstinou, impozantné 
vápencové horské útvary, zelené Cordilleras 
a čarovné koloniálne mestá: Santa Clara, Trinidad, 
„kakaová“ Baracoa, živé Santiago de Cuba. 
Let z Viedne do Havany alebo Varadera trvá 
približne 13 hodín.

VARADERO
Ideálne miesto pre milovníkov slnka a vodných 
športov na nádherných plážach. Úzky mys, ktorého 
brehy obmýva Atlantický oceán. Pláže, mierne sa 
zvažujúce do mora a chránené koralovými útesmi, 
robia z Varadera najžiadanejšie letovisko na Kube. 
Exkluzívne all inclusive hotely priamo na pláži, 
pestrá ponuka aktivít. Po západe slnka horúce 
rytmy salsy. Vo Varadere si každý návštevník nájde 
to svoje. Je ideálnym východiskovým bodom 
na výlety do Havany, do vnútrozemia s pohorím 
Escambray, do koloniálneho mesta Trinidad, 
ktoré je takisto zapísané do zoznamu svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Transfer z Havany 
trvá približne 2 hodiny.

CAYO SANTA MARÍA
Malý ostrov (13 x 2 km) situovaný pri severnom 
pobreží Kuby a patriaci do súostrovia Jardines del 
Rey, biosférickej rezervácie UNESCO. Nachádza 
sa približne 30 km na západ od ostrovov Cayo 
Guillermo a Cayo Coco. S hlavnou pevninou 

je spojený 48 km dlhou diaľnicou. Pláže a hotely 
nájdete na severnom pobreží ostrova. 
Najväčším lákadlom na Cayo Santa Maria je 
nádherná pláž, rozdelená na 6 častí s celkovou 
dĺžkou asi 11 km. Ideálne miesto na dlhé romantické 
prechádzky a plávanie v tyrkysovo modrých 
vodách Atlantického oceánu. Jednoducho relax 
na pláži. Hotelové pláže zaberajú cca 6,2 km, takže 
si na svoje prídu aj milovníci panenských pláží.

GUARDALAVACA - HOLGUÍN
Holguín patrí vďaka svojim prírodným krásam 
medzi najvýznamnejšie destinácie na Kube. 
Vysoké sierry, úrodné údolia, nádherné jemné 
piesočnaté pláže ako Guardalavaca, Don Lino, 
Esmeralda a Pesquero s ideálnymi podmienkami 
na potápanie a množstvo vodných športov. 
Prístup umožňuje medzinárodné letisko 
Franka Paísa v Holguíne. Guardalavaca je najväčším 
turistickým centrom na severovýchodnom 
pobreží Kuby, cca 55 km od Holguínu. 
V centre strediska Guardalavaca nájdu turisti 
malé nákupné centrum, množstvo obchodíkov 
a reštaurácií. Atrakciou oblasti je aj miesto 
prvého vylodenia Krištofa Kolumba 
v Amerike, označené starobylým krížom. 

NENECHAJTE SI UJSŤ NA KUBE

HAVANA CITY TOUR
Celodenný výlet do Havany s obedom v typickej 
kubánskej reštaurácii v Starom meste, prehliadka 
Starej a Novej Havany. V rámci prechádzky 
navštívite známe námestie Plaza de la Catedral 
a Plaza de las Armas, obľúbený Hemingwayov 
bar La Floridita, kde vám namiešajú to najlepšie 
daiquiri, pevnosť El Morro, múzeum rumu 
a továreň na výrobu cigár.

CRUCERO DEL SOL 
Plavba na katamaráne s obedom (kúpanie).

JUNGLE TOUR 
Dvojhodinový výlet na motorovom člne s návštevou 
mini zoo.

TROPICANA 
Večer v kabarete Tropicana vo Varadere (vstup len 
pre dospelých).

TOPES DE COLLANTES 
Celodenný výlet vrtuľníkom na juh Kuby 
s návštevou Trinidadu.

KUBA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 27 27 28 29 30 31 31 32 31 29 28 27
VODA 25 24 25 26 27 27 28 28 28 28 27 26

NÁŠ TIP 
KUBA – TO NAJ ALL INCLUSIVE
Návšteva strateného raja revolúcie! Počas 
komfortného okruhu spoznáte najznámejšie 
miesta ostrova, množstvo UNESCO chránených 
pamiatok, stavby z čias koloniálnej éry. 
Zrelaxujete na najznámejších plážach ostrova 
a osviežite sa v čistých vodách Atlantického 
oceánu a Karibského mora. 

Pozri stranu 141
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POLOHA
medzi plážami Playa Esmeralda 
a 3 Caleticas • mestečko Guardalavaca 
cca 4 km • mesto Holguín cca 56 km

VYBAVENIE,  ĎALŠIE SLUŽBY
exkluzívny rezort renomovanej 
španielskej hotelovej siete Meliá Hotels 
International pre osoby staršie ako 
18 rokov  • tropická záhrada • zaujímavo 
koncipované bazény so swim up barom 
a slnečnými terasami • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma aj na pláži • hlavná 
bufetová reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie • prijímacia hala s recepciou 
• pripojenie na internet (za poplatok) 
• lobby bar • hudobný bar • obchod 
so suvenírmi • butik • spa centrum 
• kaderníctvo

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: tenis • volejbal • basketbal 
• šípky • stolný tenis • fi tnes • 
šnorchlovanie • katamarány • 
windsurfi ng • vodné bicykle • 
za poplatok: masáže a procedúry v spa 
• sauna • kurzy potápania • rybolov • 
výlety do prírodných rezervácií

UBYTOVANIE
355 izieb rozdelených v prízemných 
alebo dvojpodlažných bungalovoch 
• izby Junior Suite • sušič vlasov • 
klimatizácia • minibar • SAT TV • telefón 
• CD prehrávač • žehlička a žehliaca 
doska • príslušenstvo na prípravu kávy 
a čaju • trezor • balkón alebo terasa • 
izby Deluxe Junior Suite v prízemných 

bungalovoch • vonkajšia sprcha • 
hojdacia sieť v záhrade • VIP minibar 
• raňajky v izbe (rezervácia vopred) 
• expresný check in • neskorý check 
out (podľa obsadenosti hotela) • izby 
s výhľadom na more za doplatok

STRAVOVANIE
ultra all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov alebo 
à la carte (nutná rezervácia vopred) 
• občerstvenie počas celého dňa • 
miestne aj medzinárodné nealkoholické 
a alkoholické nápoje 24 hodín denne • 
24-hodinový izbový servis

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Junior Suite

AA / AAA

PRIAMO NA PLÁŽI

ULTRA ALL INCLUSIVE

BEZ DETÍ

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
na ostrove Cayo Santa María • priamo 
na nádhernej pláži s bielym pieskom • 
transfer z letiska Las Brujas 
cca 15 min • transfer z medzinárodného 
letiska vo Varadere alebo v Havane 
cca 4,5 hod

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný, luxusný rezort pre osoby 
staršie ako 18 rokov • 3 à la carte 
reštaurácie s medzinárodnými 
a karibskými špecialitami • lobby bar • 
bar na pláži • bar pri bazéne • tropická 
záhrada • sústava bazénov • butler 
servis • biznis centrum s prístupom 
na internet (za poplatok) • spa centrum 
• obchod so suvenírmi • možnosť 
využitia 6 reštaurácií sesterských 
hotelov Memories Paraiso 
a Memories Azul

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • plážový 
volejbal • nemotorizované vodné 
športy • kajaky • windsurfi ng • 
katamarány • za poplatok: procedúry 
v spa • tenis v sesterskom hoteli

UBYTOVANIE
122 izieb • moderne zariadené 
izby Junior Suite • sušič vlasov • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
telefón • SAT TV • príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju • minibar • 
trezor • balkón alebo terasa • izby 
Royalton Suite • navyše obývacia 
časť • jacuzzi na terase

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • 
možnosť večerať aj à la carte (nutná 
rezervácia vopred) • stolové víno 
počas večerí • alkoholické 
a nealkoholické nápoje počas celého 
dňa • 24-hodinový izbový servis

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Junior Suite

AA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

BEZ DETÍ 

ANIMÁCIE

PARADISUS RIO 
DE ORO RESORT & SPA 

121 HOLGUIN120 CAYO SANTA MARIA

ROYALTON CAYO 
SANTA MARIA 

CENA OD

1 878
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 628
EUR
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KUBA | VARADERO

123 VARADERO

IBEROSTAR VARADERO 

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži vo 
Varadere cca 12 km od jeho centra • 
transfer z medzinárodného letiska 
vo Varadere cca 60 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený rezort zasadený do tropickej 
záhrady • lobby s recepciou a barom 
• hlavná bufetová reštaurácia (show 
cooking) • 3 à la carte reštaurácie • 
1 gril reštaurácia • obchod so suvenírmi 
• kaderníctvo • internetový kútik 
za poplatok • 4 bazény • Aqua bar • 
ležadlá • slnečníky a osušky pri bazéne 
aj na pláži zdarma

PRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • detský bazén 
• opatrovateľská služba za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: aerobik • biliard • lukostreľba • 
kajaky • tenis • stolný tenis • volejbal 
• windsurfi ng • diskotéka • pestrý 
animačný program počas dňa • 
večerná zábava aj so živou hudbou • 
za poplatok: bowling • golf 
na neďalekom 18-jamkovom golfovom 
ihrisku • vodné lyže

UBYTOVANIE
386 izieb rozdelených vo viacerých 
3 podlažných budovách • vkusne 
zariadené izby Standard • klimatizácia 
• sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
trezor • minibar • žehlička so žehliacou 
doskou • príslušenstvo na prípravu 

kávy a čaju • balkón alebo terasa • 
priestrannejšie izby Junior Suite

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii • na obed občerstvenie 
v gril reštaurácii • možnosť večerať 
à la carte (nutná rezervácia vopred) 
• občerstvenie počas celého dňa • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas celého dňa • výber 
z medzinárodných značiek nápojov 
od 09:00 - 02:00 h • večer sa 
vyžaduje spoločenské oblečenie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

GOLF

122 VARADERO

PARADISUS VARADERO 

POLOHA
priamo na dlhej bielej piesočnatej 
pláži • cca 15 km od centra Varadera • 
transfer z medzinárodného letiska vo 
Varadere cca 60 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný rezort skupiny Meliá Hotels 
International • obklopený prírodným 
parkom • hlavná bufetová reštaurácia 
• 5 à la carte reštaurácií • 2 gourmet 
reštaurácie • snack bar s nepretržitou 
prevádzkou • 7 barov • 2 bazény so 
slnečnou terasou a hojdacími sieťami 
• ležadlá, slnečníky a osušky zdarma • 
YHI Spa so saunou a jacuzzi • obchody 
• kaderníctvo • lekárska služba (za 
poplatok)

PRE DETI
baby klub (1 – 4 rokov) • mini klub 
(5 – 12 rokov) • detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: 3 tenisové kurty aj s umelým 
osvetlením • fi tnes • kanoe • kajaky 
• windsurfi ng • plachtenie • plážový 
volejbal • biliard • stolný tenis • kurzy 
potápania v bazéne • sauna • bohatý 
animačný program • za poplatok: 
golf na neďalekom golfovom ihrisku • 
masáže a procedúry v YHI Spa

UBYTOVANIE
510 junior suít vo viacerých 
bungalovoch • komfortne zariadené 
izby Junior Suite • kúpeľňa • 
sušič vlasov • telefón • minibar • 

príslušenstvo na prípravu kávy • 
trezor • klimatizácia • žehlička 
so žehliacou doskou • SAT TV 
• opticky oddelená obývacia časť • 
24 hodinový servis • balkón alebo 
terasa • izby Family Junior Suite • 
naviac spálňa a kúpeľňa

STRAVOVANIE
ultra all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • možnosť večere 
à la carte (nutná rezervácia vopred) 
• stolové víno k obedu a večeri • 
občerstvenie počas celého dňa • 
národné aj medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje bez obmedzenia 
• 24 hodinový izbový servis

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Junior Suite Standard

aa / aaa / aac / aacc 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ULTRA ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

WELLNESS 

CENA OD

1 358
EUR

CENA OD

1 538
EUR
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POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
vo Varadere • centrum Varadera 
cca 13 km • transfer z medzinárodného 
letiska vo Varadere cca 50 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený rezort renomovanej 
španielskej hotelovej siete Iberostar 
• postavený v štýle karibskej dedinky 
• otvorená recepcia s lobby barom 
• hlavná bufetová reštaurácia • 
špecializovaná japonská a kubánska 
reštaurácia • obchod so suvenírmi • 
sústava bazénov v tropickej záhrade • 
snack bar • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma aj na pláži • bar na pláži • 
prístup na internet za poplatok • 
sauna 

PRE DETI
detský klub (4 – 12 rokov) • oddelené 
detské bazény v tropickej záhrade

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: aerobik • biliard • lukostreľba 
• fi tnes • sauna • šnorchlovanie • 
tenis (2 kurty s umelým osvetlením) • 
volejbal • vodné pólo • windsurfi ng • 
animačný program počas celého dňa • 
večer tanec so živou hudbou • 
za poplatok: masáže • potápanie

UBYTOVANIE
272 izieb v hlavnej hotelovej budove 
a v 17 dvojpodlažných bungalovoch 
• zrenovované izby Standard • sušič 
vlasov • klimatizácia • SAT TV • 

telefón • trezor (za poplatok) • 
minibar • balkón alebo terasa 

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • možnosť večere 
v špecializovaných reštauráciách 
(nutná rezervácia vopred) • 
občerstvenie počas celého dňa • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 09:00 - 01:00 h

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE  ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard 

aa / aaa / aac / aacc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
vo Varadere • centrum mesta 
cca 20 min jazdy autom • transfer 
z medzinárodného letiska vo Varadere 
cca 60 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný rezort obľúbenej hotelovej 
siete Iberostar • otvorený v roku 2009 
• rozľahlá tropická záhrada • recepcia 
• lobby • 9 barov • hlavná bufetová 
reštaurácia (show cooking) • 
4 à la carte reštaurácie • reštaurácia 
na pláži • 4 bazény • 3 jacuzzi • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne aj na pláži 
zdarma • spa • salón krásy • kaderníctvo 
• internetový kútik • lekárska služba

PRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • detský bazén • 
opatrovanie detí do 4 rokov za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes • aerobik • biliard • 
lukostreľba • kajaky • hodiny tanca • 
tenis • stolný tenis • kurz potápania 
v bazéne • volejbal • šach • boccia 
• vodné pólo • windsurfi ng • pestrý 
animačný program počas dňa • večer 
živé vystúpenia • za poplatok: bowling 
• golf na 18-jamkovom golfovom ihrisku 
• potápanie • vodné lyže • wellness 
centrum • masáže 

UBYTOVANIE
814 izieb • vkusne zariadené izby 
Standard • klimatizácia • telefón • 

hudobné reprodukčné zariadenie 
• SAT TV • pripojenie na internet • 
minibar • trezor (za poplatok) • sušič 
vlasov • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • balkón alebo terasa • 
priestrannejšie izby Junior Suite • 
rovnaké vybavenie ako izby Standard 
• izby Family • dve susediace izby

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • možnosť večerať 
à la carte (nutná rezervácia vopred) • 
občerstvenie a nápoje počas celého 
dňa • národné aj medzinárodné 
alkoholické nápoje bez obmedzenia

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE  ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

aa / aaa / aac

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDRAMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE 

GOLF

IBEROSTAR TAINOS IBEROSTAR LAGUNA AZUL 
125 VARADERO124 VARADERO

CENA OD

1 088
EUR

CENA OD

1 268
EUR
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POLOHA
priamo pri krásnej piesočnatej 
pláži s bielym pieskom • centrum 
Varadera s  barmi, reštauráciami 
a nákupnými možnosťami cca 18 km 
• medzinárodné letisko vo Varadere 
cca 40 km

VYBAVAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel postavený v koloniálnom štýle • 
vstupná hala s recepciou 
a posedením • internetový kútik 
(za poplatok) • bufetová reštaurácia 
• 6 špecializovaných reštaurácií 
(talianska, ázijská, mexická, 
stredomorská, kubánska kuchyňa) • 
gurmánska reštaurácia • reštaurácia 
na pláži (otvorená len počas dňa) • 
2 snack bary • Lobby bar • Sport bar 
• 3 ďalšie bary • salón krásy • obchod 
• práčovňa (za poplatok) • 2 bazény 
• slnečná terasa • Swim-up Pool Bar • 
lehátka, slnečníky a osušky zdarma

PRE DETI
baby klub do 5 rokov • mini klub 
(5 – 12 rokov) • denne od 09:30 - 
17:00 h • detský bazén • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: 2 tenisové kurty • 
fi tnes • stolný tenis • šípky • 
volejbal • viacúčelové športové 
ihrisko • sauna • jacuzzi • vodné 
bicykle • kajaky • windsurfi ng • pestrý 
denný a večerný zábavný program • 
za poplatok: masáže • 
procedúry v spa

UBYTOVANIE
1 035 izieb v niekoľkých budovách 
• komfortne zariadené izby Deluxe 
• kúpeľňa • sušič vlasov • telefón 
• trezor • SAT TV • CD prehrávač 
• minibar • žehlička so žehliacou 
doskou • klimatizácia • balkón 
alebo terasa • izby Suite • rovnaké 
vybavenie ako izby Deluxe • 
samostatná obývacia miestnosť 
s pohovkou

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • možnosť večerať à la carte 
2x týždenne (nutná rezervácia 
vopred) • občerstvenie počas celého 
dňa • miestne a medzinárodné 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
počas celého dňa

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE  ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

aa / aaa / aac / aacc

DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS 

ANIMÁCIE 

MEMORIES VARADERO 
127 VARADERO

NOVINKA

CENA OD

998
EUR

POLOHA
priamo na 500 m dlhej bielej 
piesočnatej pláži • pláž sa mierne 
zvažuje do mora • centrum Varadera 
cca 6 km • transfer z medzinárodného 
letiska vo Varadere cca 50 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
lobby s recepciou (nefajčiarska zóna) • 
piano bar • hlavná bufetová reštaurácia 
s medzinárodnou kuchyňou • 
5 à la carte reštaurácií s talianskou, 
mexickou, čínskou kuchyňou, rybími 
špecialitami, steak house • 4 bary • 
3 snack bary, z toho jeden na pláži • 
dva obchody • fun pub • kaderníctvo 
• internetový kútik • lekárska služba 
• 2 bazény • slnečná terasa • ležadlá 
a osušky aj na pláži zdarma

PRE DETI
detský klub (5 - 13 rokov) • oddelený 
detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: tenis • lukostreľba • aerobik • 
stolný tenis • minigolf • vodné športy 
na pláži • požičovňa bicyklov • 
za poplatok: biliard • golf 
na neďalekom 18-jamkovom ihrisku • 
masáže • fyzioterapia • ošetrenie pleti 
a iné procedúry • bohatý animačný 
program

UBYTOVANIE
408 izieb v hlavnej hotelovej budove 
• 200 izieb v bungalovoch v bujnej 
tropickej záhrade • priestranné izby 

Standard v hlavnej hotelovej budove 
• sušič vlasov • klimatizácia • telefón 
• SAT TV • malá chladnička • trezor • 
balkón alebo terasa • výhľad 
na bazén alebo do záhrady • možnosť 
rezervácie izieb s výhľadom 
na more • komfortnejšie izby Deluxe 
v bungalovoch • naviac oddelená 
obývacia izba

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • 2x do týždňa 
možnosť večere aj à la carte (nutná 
rezervácia vopred) • miestne 
a vybrané medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje počas celého 
dňa v lobby bare • občerstvenie 
počas celého dňa

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE  ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izby Standard

aa / aaa / aac

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE

GOLF

SOL PALMERAS 
126 VARADERO

CENA OD

1 168
EUR
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KUBA | VARADERO, HAVANA

GRAN CARIBE NACIONAL 
DE CUBA  

OCCIDENTAL MIRAMAR 
LA HABANA  

129 HAVANA

130 HAVANA

POLOHA
na kopci priamo nad slávnou 
pobrežnou promenádou Malecón • 
v živej mestskej časti Vedado • do 
starého centra Havany cca 5 min cesty 
autom alebo 15 min prechádzky po 
Malecóne • transfer z letiska v Havane 
cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
jeden zo symbolov Kuby • tradičný 
hotel s osobitým šarmom, postavený 
v štýle art-deco v roku 1930 • 
priestranná recepcia • prijemná terasa 
s ratanovými kreslami a posedením • 
5 barov • cafeteria • bufetová a 2 à la 
carte reštaurácie • viaceré obchodíky • 
udržiavaná záhrada • 2 bazény • známy 
kabaret Parisien s výbornou show

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: sauna • fi tnes • tenis • 
za poplatok: masáže

POLOHA
v luxusnej diplomatickej časti Havany 
Miramar • do historického centra 
kubánskej metropoly cca 10 km 
(3x denne shuttle bus) • cca 300 m 
od mora • medzinárodné letisko 
v Havane cca 15 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
priestranná recepcia • bufetová 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • kaviareň • obchodíky • 
internetový kútik • záhrada • 
veľký bazén s detským bazénom • 
snack bar v záhrade •  ležadlá 
a osušky zdarma • 6 tenisových 
kurtov • kurt na squash • 
fi tnes centrum

UBYTOVANIE
426 izieb • izby Standard • sušič 
vlasov • klimatizácia • telefón • SAT 
TV • minibar • trezor (za poplatok)

STRAVOVANIE
raňajky • možnosť doplatku polpenzie 
formou bufetových stolov

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

AA / AAA / AAC

MESTSKÝ HOTEL

*Cena od je na osobu a noc

UBYTOVANIE
427 izieb • priestranné izby • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • minibar 
(za poplatok) • trezor • klimatizácia

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku polpenzie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

AA / AAA / AAC
MESTSKÝ HOTEL

*Cena od je na osobu a noc

CENA OD

64*
EUR

CENA OD

41*
EUR

POLOHA
priamo na širokej piesočnatej pláži • 
cca 1 km od centra Varadera • 
transfer z medzinárodného letiska 
vo Varadere cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel s množstvom stálych 
klientov pod španielskym vedením 
• pre osoby staršie ako 16 rokov • 
prijímacia hala s recepciou • lobby bar 
(24 h) • hlavná bufetová reštaurácia • 
3 à la carte reštaurácie (nutná 
rezervácia vopred) 
• bar na pláži • obchodíky 
• 3 bazény • vírivka • ležadlá 
a slnečníky zdarma aj na pláži 
• osušky (dostupné za vratnú zálohu) 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: biliard • šípky • ping pong • 
požičovňa bicyklov • fi tnes 
• futbal • kajaky • katamarány 
(denne 1 hodina na osobu) • tenisový 
kurt aj s umelým osvetlením • stolný 
tenis • volejbal • windsurfi ng • vodné 
pólo • animačný program • večer 
tematické zábavné programy • 
za poplatok: parasailing • 
potápanie v blízkosti hotela 

UBYTOVANIE
296 izieb • príjemne zariadené 
izby Standard • kúpeľňa • 
sušič vlasov • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • chladnička • 
trezor (za poplatok) • francúzsky 
balkón so stolom a dvoma stoličkami

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • 3x týždenne 
možnosť večere aj à la carte (nutná 
rezervácia vopred) • občerstvenie 
počas dňa • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
počas celého dňa

POZNÁMKA

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE  ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Standard

aa / aaa

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

BEZ DETÍ 

ANIMÁCIE

ROC BARLOVENTO 
128 VARADERO

CENA OD

978
EUR
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JAMAJKA

100

KOLÍSKA REGGAE
HONEYMOON

Jamajka

Karibské more

Kingston

Negril

Runaway Bay

Ocho Rios
Montego Bay

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV V
VZDUCH 31 31 31 30 30 30 31 31
VODA 29 28 28 27 27 27 27 29

JAMAJKA

Ostrov plný hudby s exotickou atmosférou 
Karibiku, priťahuje návštevníkov z celého sveta. 
Prekrásne dlhé pláže s jemným bielym pieskom 
v Montego Bay, Negrile alebo Ocho Rios, krása 
vrchov s bujnou tropickou vegetáciou, exotická 
príroda s množstvom vodopádov si získa srdce 
nejedného milovníka  prírody. Jamajka ponúka 
kúpanie v minerálnych prameňoch, golf, rafting, 
jachting, potápanie, rybárčenie, výlety 
k plantážam i starobylú architektúru. V rytme 
reggae svetoznámeho hudobníka Boba Marleyho 
sa koná každoročný festival Reggae Sunfest. 
Obľúbeným suvenírom z Jamajky je fľaša 
kvalitného jamajského rumu, darčekové balenie 
kávy Blue Mountain, hudobných fanúšikov poteší 
rastafariánske oblečenie, gurmánov omáčky 
a tradičný jerk food (sušené mäso s rôznymi 
koreninami). Z pohoria Blue Mountains je nádherný 
výhľad na prírodnú scenériu karibského ostrova. 
Let z Viedne do Montego Bay trvá 12-14 hodín. 

NENECHAJTE SI UJSŤ NA JAMAJKE

KINGSTON
celodenný výlet do hlavného mesta. Kingston je 
kultúrnym centrom a zároveň najväčším prístavom 
v Karibiku. Nájdete tu Národnú galériu umenia 
s výstavou moderného umenia, či botanickú 
záhradu s množstvom prekrásnych exotických 
rastlín, mimoriadne druhy orchideí. Na najvyššej 
časti polostrova leží mesto PORT ROYAL – múzeum 
starobylého mesta známeho počas vlády kapitána 
Morgana a jeho pirátov. 

NEGRIL
7 Mile Beach a Margaritaville, Rick´s Café 
– Celodenný výlet do Negrilu s možnosťou 
kúpania na známej 7 míľ dlhej piesočnatej pláži, 

kde sa v miestnych baroch podávajú chutné 
miešané nápoje a typické jamajské pivo Red 
Stripe. Nezabudnuteľný je podnik Margaritaville 
s úchvatným výhľadom na oceán s vlastným 
originálnym autobusom s farebnými obrázkami 
na známej 7 Mile Beach bol stanicou Travel Channel 
vyhlásený za najlepší plážový bar. Ďalšou zastávkou 
je Rick´s Café v nádhernom prostredí skalných 
útesov. Miestny lekár a syn prvého guvernéra 
nezávislej Jamajky tu vybudoval reštauráciu, 
ktorá aj vďaka výbornému jedlu a nápojom 
patrí k najznámejším na ostrove. Obdivuhodnou 
atrakciou sú skoky odvážnych miestnych mladíkov 
do krištáľovo čistej vody zo skál West End Cliff s. 

MONTEGO BAY
River Tubing na rieke Great River. Celodenný výlet 
do druhého najväčšieho mesta Jamajky Montego 
Bay, ktoré Krištof Kolumbus pomenoval „prístavom 
dobrého počasia“. V uliciach mesta môžete okrem 
nákupov v miestnych obchodíkoch, kaviarňach 
a reštauráciách zažiť, ako prebieha každodenný 
život miestnej komunity. Prechádzka po Cloucester 
Avenue, Hipp Stripe, k miestnemu pamätníku pred 
starým väzením pre otrokov „The Cave“. Posedenie 
v bare s nefalšovanou atmosférou 
a jamajskou reggea hudbou. Asi 30 minút od 
Montego Bay je vzdialená malebná dedinka Lethé 
v údolí rieky Great River. Doporučujeme zažiť 
adrenalínové zlaňovanie tzv. „Canopy“ a splav 
na gumových kolesách „River Tubing“.

YS FALLS
Celodenný výlet k jedným z najkrajších vodopádov 
Jamajky, 25 km severne od Black River 
v oblasti mangovníkov. Cestou lemovanou alejou 
vysokých bambusov, známou ako Bamboo 
Avenue, smerom na Mandeville sa dostanete 

do Y.S. Falls, k vodopádom, ktorých názov 
pochádza z pôvodného poštového označenia 
miestnej plantáže. Majitelia známi chovom koní 
– plnokrvníkov a pestovaním cukrovej trstiny 
i papáje, sú ozajstnými potomkami rodu guvernéra 
Jamajky Markíza von Sligo, známeho z čias 
povstania otrokov za slobodu. Pozdĺž vodopádov 
sa dá vystúpiť 36 m do výšky po horskom chodníku 
a kúpať sa v prírodných jacuzzi bazénoch.

OCHO RIOS
Celodenný výlet do mesta s originálnou 
atmosférou. Na mieste bývalej osady otrokov 
vyrástlo známe letovisko s trhoviskom, obchodíkmi 
a botanickou záhradou s úžasným výhľadom. 
Nachádza sa tu múzeum Coyaba River Garden 
s exponátmi zo života otrokov. Najväčšou okrasou 
okolitej prírody sú vodopády Dunn´s Riverfalls, 
výstup pri vodopádoch padajúcich z výšky až 
200 m je mimoriadnym zážitkom. Vápencové 
skalné kaskády vytvorili prírodné bazény vhodné na 
relax a kúpanie. Výlet pokračuje prehliadkou parku 
s delfínmi Dolphin Cove, kde je možné plávanie 
a spoznávanie života týchto milých cicavcov.

NINE MILE
počas celodenného výletu navštívite dedinku 
vo vnútrozemí, ktorá je rodiskom známej hudobnej 
legendy Boba Marleyho a miesto jeho posledného 
odpočinku v mauzóleu Rhoden Hall.

7-MILE BEACH V NEGRILE
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JAMAJKA | MONTEGO BAY

101

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: 
ROSE HALL SUITE ★★★★★
ROSE HALL BEACH ★★★★+

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

izba juniorsuite 

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS 

POTÁPANIE

POLOHA 
exkluzívne riešený 
hotelový komplex známej 
značky na prekrásnej 
piesočnej pláži Rose Hall • 
Montego Bay s nákupnými 
a zábavnými možnosťami 
vzdialené 20 km • transfer 
z letiska asi 20 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE 
SLUŽBY 
hotelový komplex 
v koloniálnom štýle 
so zmyslom pre detail • 
4 reštaurácie ( bufetová 
a á la carte: so špecialitami 
na mexickej, kahúnskej 
a japonskej kuchyne) • 
bary: cigarový bar, lobby 
bar, 2 pool bary, beach 
bar • komplex bazénov 
v hotelovej záhrade 
s jacuzzi • swim-up bar 
(ležadlá, uteráky 
a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži zdarma) 
• spa centrum • salón krásy 
• sauna • rímske kúpele 
a masáže • obchod 
so suvenírmi • internetový 
kútik za poplatok 

PRE DETI 
mini klub (4-12 rokov) • 
detský animačný 
program • detské ihrisko • 
detské menu

k pláži • priestrannejšie 
a s výhľadom na more
 • hotel pre rodiny aj páry 
s bohatou ponukou možností 
na zábavu a športy • vstupná 
hala s recepciou • lobby 
s zaujímavým dizajnom, 
internetový kútik (pripojenie 
WLAN za poplatok) • 
kaviareň • obchody • disco 
bar (vstup od 18 rokov) • 
práčovňa • herňa pre deti 
• divadlo • 4 reštaurácie 
(hlavná a 3 á la carte) • 
v záhrade swimm-up bar 
pri bazénoch • dva spojené 
bazény s jacuzzi (ležadlá, 
uteráky a slnečníky pri 
bazénoch a na pláži zdarma) 

STRAVOVANIE 
all inclusive 
raňajky, obedy, večere – 
formou bufetu v hlavnej 
reštaurácii • lahodné 
špeciality v reštauráciách 
á la carte (potrebná je 
rezervácia vopred a na večer 
vhodné oblečenie) • miestne 
alkoholické aj nealkoholické 
nápoje • mini bar • room 
service od 11:00-23:00 
hod. • športové možnosti 
v rámci all inclusive: 
aerobik, gymnastika, jazda 
na katamarane, kajaku, 
šnorchlovanie, stolný 
tenis, volejbal, vodné pólo, 

ŠPORT A ZÁBAVA 
aerobik • tenis • volejbal • 
vodné polo • stolný tenis • 
tanečné a jazykové kurzy 
• za poplatok paragliding 
a potápačské kurzy, 
motorizované vodné športy 
• golfové ihrisko cca 2 km • 
večer animácie a show

UBYTOVANIE
IBEROSTAR 
ROSE HALL SUITE 
319 komfortne zariadených 
izieb • suity s kúpeľňou 
a príslušenstvom • sušič 
na vlasy • klimatizácia • 
SAT TV s plochou 
obrazovkou • telefón • 
trezor • kanvica na kávu 
a čaj • balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady 
alebo okolia alebo bočným 
výhľadom na more • 
pripojenie na internet 
zdarma

IBEROSTAR 
ROSE HALL BEACH
366 izieb • príjemne 
zariadené izby štandard 
s kúpeľňou s príslušenstvom 
• klimatizácia • SAT TV • 
telefón • trezor • kanvica 
na kávu a čaj • žehlička 
so žehliacou doskou • 
balkón alebo terasa • izby 
Juniorsuite situované bližšie 

windsurfi ng • zábavné 
večerné programy • živá 
hudba • show • diskotéka • 
hodiny tanca a jamajčiny

IBEROSTAR ROSE HALL BEACH +
IBEROSTAR ROSE HALL SUITE 

131 MONTEGO BAY

ROSE HALL BEACH ROSE HALL SUITE
CENA OD

1 898
EUR
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JAMAJKA | MONTEGO BAY

POLOHA 
priamo na piesočnatej pláži Montego 
Bay v známej oblasti „Hip Strip“ • živý 
hotelový komplex známej siete Riu • 
letisko Montego Bay vzdialené 3 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
hotelový komplex vo viktoriánskom 
štýle • reštaurácie a bary ponúkajúce 
gurmánske špeciality • výber z jedál 
v hlavnej reštaurácii s bohatou 
ponukou jedál formou bufetu a Show 
Cooking, Grill-Steak House, talianskej 
a ázijskej reštaurácie • chutné nápoje 
podávané v baroch pri bazéne - 
Lounge bare • športové súťaže 
a animačný program v Sport bare 

PRE DETI 
detský klub (4 - 12 rokov) za poplatok 
• denne zábavné programy • animácie 
• detský bazén a ihrisko • detské menu 
• opatrovanie detí (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA 
rozsiahly komplex bazénov s jacuzzi 
a integrovaným detským bazénom 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch 
a na pláži zdarma • za poplatok 
vodné športy na pláži napr.: jet-ski, 
parasailing, bananaboat a masáže • 
procedúry v Spa centre

UBYTOVANIE 
681 komfortne zariadených izieb 
rozmiestnených v 3-4 poschodových 
budovách • štandardné dvojposteľové 
izby vybavené kúpeľňou 

s príslušenstvom • stropný ventilátor 
• klimatizácia • SAT TV s plochou 
obrazovkou • sušič na vlasy • 
minibar • automat na nealkoholické 
nápoje • telefón • trezor • žehlička 
so žehliacou doskou • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE 
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetových stolov •  poobedňajšie 
občerstvenie • večere à la carte 
(vopred rezervácia nutná) • miestne 
alkoholické i nealkoholické nápoje • 
pochúťky na grile na pláži • športové 
možnosti v rámci all inclusive: 
aerobik • vodná gymnastika • tenis 
• sauna • jacuzzi • beach volejbal • 
windsurfi ng • jazda na katamarane 
• šnorchlovanie • kajak • animačné 
programy • diskotéka „Pascha“

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

POTÁPANIE

RIU MONTEGO BAY 
133 MONTEGO BAY

POLOHA 
moderný hotelový komplex na 
severnom pobreží Jamajky • transfer 
z letiska Montego Bay cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY 
jedno a dvojposchodové budovy • 
impozantná vstupná hala • 
10 reštaurácií (3 hlavné a 7 á la carte: 
talianska, indická, ázijská, mexická, 
kreolská, rybacia a s grill barom • 
13 barov • 5 bazénov s jacuzzi • detský 
bazén • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazénoch a na pláži zdarma • lobby 
s internetovým pripojením WLAN 
zdarma • obchodíky • za poplatok: 
kaderníctvo a kozmetické procedúry • 
masáže • jacuzzi • sauna v hotelovom 
wellness centre „Renova Spa“

PRE DETI 
detský klub (4 -12 rokov) za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA 
motorizované vodné športy na pláži • 
kurzy potápania za poplatok • diskotéka 
a kasíno v komplexe

UBYTOVANIE 
516 veľkoryso riešených izieb • Junior 
suite s rozlohou 52 m2 •  kúpeľňa 
s hydromasážnou vaňou 
a s príslušenstvom • sprcha • sušič 
vlasov • telefón • LCD TV • rádio • 
prístup na internet WLAN za poplatok 
• žehlička so žehliacou doskou • 
klimatizácia • stropný ventilátor • trezor 
• minibar denne dopĺňaný pivom 

a nealko nápojmi • kanvica na kávu 
a čaj • balkón alebo terasa s výhľadom 
do záhrady alebo na more 
(za príplatok) • Suity (69 m2) majú 
oddelenú obývaciu časť • iPod 
dokovacia stanica • Villa Suite (82 m2) 
v blízkosti pláže s vonkajšou sprchou

STRAVOVANIE 
all inclusive 
raňajky, obedy, večere formou 
bohatého bufetu • v hlavných 
reštauráciách miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (24 hodín 
denne) • počas dňa ovocie, pečivo, 
snacky, popoludní káva, čaj • večere 
v á la carte reštauráciách (potrebná 
rezervácia) • fi tnes • 3 tenisové kurty 
• loptové hry na pláži • stolný tenis 
• aerobik • minigolf • lukostreľba • 
katamaran • kajaky • windsurfi ng 
• šnorchlovanie • vodné bicykle • 
zábavné programy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba juniorsuite

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS 

HONEYMOON

GRAN PALLADIUM LADY HAMILTON 
RESORT & SPA 

132 MONTEGO BAY - LUCEA

CENA OD

1 868
EUR

CENA OD

1 798
EUR
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JAMAJKA |NEGRIL, RUNAWAY BAY

POLOHA 
hotelový rezort na severnom 
pobreží • priamo na prírodnej 
pláži Runaway bay • transfer 
z letiska 60 min

VYBAVENIE, SLUŽBY  
veľkoryso riešený komplex 
s impozantnou vstupnou halovu • 
6 reštaurácií so špecialitami 
na grile, japonskej a talianskej kuchyne, 
gurmánska a 2 hlavné reštaurácie 
(bufetové stoly) • 6 barov • diskotéka 
• internetový kútik (za poplatok) • 
„Pueblo Principe“ ulička s rôznymi 
obchodíkmi • rozsiahly komplex 
bazénov stredom hotelového areálu • 
integrovaný detský bazén je súčasťou 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži k dispozícii zdarma • 
oddelená časť pre milovníkov nudizmu 
v nerušenom prostredí mimo hlavnej 
časti pláže 

PRE DETI 
miniklub (4 - 12 rokov) • ihrisko • 
opatrovanie detí za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA 
fi tnes • aerobik • jazda na kajaku 
a katamaráne • šnorchlovanie 
a windsurfi ng hodinu denne zdarma 
• večer zábavné programy • animácie 
• diskotéka • karaoke • za poplatok: 
masáže a procedúry v Bahia Spa
centre • potápanie • kurzy jachtingu • 
výlety loďou • motorizované 
vodné športy

UBYTOVANIE 
834 izieb v koloniálnom štýle • izby 
Junior Suite s výhľadom 
do záhrady alebo na more vybavené 
posteľami s baldachýnom • obývací 
kút so sedačkou • SAT TV • minibar • 
klimatizácia • trezor • varná kanvica 
• kúpeľňa s hydro-masážnou vaňou 
a s príslušenstvom • balkón alebo 
terasa • izby Junior Suite Golden 
Club s výhľadom na more • internet 
zdarma • rezervácie v á la carte 
reštauráciách • privátny check-in

STRAVOVANIE 
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetových stolov • večere 
3x týždenne à la carte (potrebná 
rezervácia vopred a príslušné 
oblečenie) • snacky • miestne 
a vybrané medzinárodné nealkoholické 
nápoje k dispozícii 24 hodín • 
alkoholické nápoje do 02:00 h 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba juniorsuite superior

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS

GRAN BAHIA PRINCIPE 
135 RUNAWAY BAY134 NEGRIL

CLUB RIU NEGRIL +

POLOHA 
klubový hotel známej značky RIU 
priamo na piesočnej pláži Bloody Bay 
• 10 km od živého strediska Negril 
v západnej časti Jamajky • letisko 
Montego Bay vzdialené 80 km • 
transfer z letiska približne 90 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY  
ležérny klubový hotel s pestrou 
ponukou zábavy a športov • 420 izieb • 
hlavná reštaurácia s terasou • 2 bazény 
• 3 bary • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma • hlavná 
reštaurácia • 3 reštaurácie à la carte: 
Steakhouse, brazílska, gurmánska (je 
potrebná rezervácia vopred) • diskotéka 
• novinový stánok • internetový kútik 
WLAN za poplatok • kasíno otvorené 
24 hodín • kaderníctvo • fi tnes centrum 
• masáže • jacuzzi • katamaran • 
potápanie • golfové ihrisko Negril Hills 
cca 20 min jazdy

PRE DETI 
detský klub (4 - 12 rokov) za poplatok 
• animácie • detský bazén a ihrisko • 
detské menu • opatrovanie detí 
za poplatok

ŠPORT A ZÁBAVA  
loptové hry na pláži • zábavné 
programy • diskotéka „Pacha“ 
6x do týždňa

UBYTOVANIE 
420 komfortne zariadených izieb • izba 
štandard s kúpeľňou a s príslušenstvom 

• sprcha • fén • telefón • SAT TV • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
trezor • minibar • nealkoholické 
a alkoholické nápoje (denne 
dopĺňané) • balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady alebo na more 
(za príplatok)

STRAVOVANIE 
all inclusive
24 hodín denne: raňajky, obedy, 
večere formou bohatého bufetu 
v hlavnej reštaurácii • raňajky do 
11:00 h • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje – minerálna 
voda, sóda, rozlievaná cola, fanta, 
sprite, vodka, gin a iné miestne 
alkoholické nápoje • počas dňa 
ovocie, pečivo, snacky •  popoludní 
káva, čaj, občerstvenie • športové 
možnosti: fi tnes centrum • stolný tenis 
• volejbalové ihrisko • tenisové kurty • 
sauna • jacuzzi • kajaky • windsurfi ng 
• šnorchlovanie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE

CENA OD

1 798
EUR

CENA OD

1 892
EUR
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MAROKO

104

KRÁĽOVSKÉ 
MESTÁ
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
POZNÁVANIE

Rabat

Meknez

Fez

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca
Oujda

Beni MelalMarrakech

Agadir

Portugalsko

Západná Sahara

nachádza Madrasa Attarine - náboženská škola 
vyššieho typu s pamätným miestom zakladateľa 
mesta Moulay Idrissa - Bou Inania Madrasa, 
označovaný za zázrak islamskej architektúry 
s úžasnými vyrezávanými stĺpmi. Nezabudnime 
spomenúť v Medine Souk s nezameniteľnou 
orientálnou atmosférou, najväčšie predajne 
kobercov „Palais de Fes“ a „Palais Ibn Khaldoun“, 
v novej časti mesta „Ville Nouvelle“ prekrásne 
farebné záhrady „Boujeloud“. 

Krajinu známu rôznorodou zmesou Orientu 
s nádhernou drsnou prírodou skrášľuje 
neodmysliteľná panoráma majestátnych hôr 
pohoria Atlas s končiarmi pokrytými snehom. 
Nájdete tu kontrastujúce piesočné duny Sahary, 
kamenné uličky plné rôznych odtieňov farieb i vôní, 
malebné prístavy, ale aj luxusné hotelové prímorské 
letoviská a pohodlné rezorty. Patríte 
k milovníkom relaxu alebo kultúry siahajúcej až 
do dôb Féničanov, radi sa necháte opantať vôňou 
korenín na typickom arabskom trhovisku, ste 
obdivovateľom majestátnych červených hôr 
a historicky známych kráľovských miest? Pozývame 
Vás s nami do Maroka, úžasnej krajiny, ktorá možno 
bola dejiskom rozprávok 1001 noci.

AGADIR
Letovisko s celoročne príjemnou klímou na 
pobreží Atlantického oceánu cca 500 km južne od 
hlavného mesta. Medzinárodné letisko Al-Masíra je 
vzdialené 20 km. 

MARRAKECH
Živé a farebné mesto s dominantným trhoviskom 
hýriace množstvom farieb a orientálnych vôní je 
známe historickou minulosťou kde sa podpísali 
arabské národy i berberské kmene. V jeho strede 
nájdete Jemaa el Fna, otvorený priestor, ktorý 
býval dejiskom verejných udalostí a vystúpení 
umelcov. K zaujímavostiam mesta patria časti 
bývalého paláca El Badi, jemné rezbárske práce 
v Saadských hrobkách a predovšetkým Koutoubia 
Minaret, najdokonalejšia islamská pamiatka 
v severnej Afrike. 

A prečo Marrakesh nazývajú aj „Červeným 
mestom“? Predsa vďaka dominantným múrom 
s okrovým farbivom - avšak nie je tu nedostatok 

iných farieb. Samotné staré mesto Medina, založil 
sultán Youssef Ben Tachfi ne v stredoveku 
a koloniálne Ville Nouvelle postavili Francúzi 
v polovici 20. storočia. Medina zanechá dojmy 
úžasnými dávnymi palácmi, labyrintom trhovísk 
a hlboko tradičným spôsobom života a Ville 
Nouvelle zase vďaka mondénnym kaviarničkám, 
módnym butikom, záhradám a bulvárom. Celkovo 
sa mesto skrášľuje aj vďaka cudzincom, ktorí sa tu 
rozhodli usadiť. 

NENECHAJTE SI UJSŤ V MAROKU

MAROKO - KRÁĽOVSKÉ MESTÁ 
RABAT – MEKNES - FEZ
Ak ste trochu akčnejší typ, dovolenku pri mori 
môžete zľahka skombinovať s prehliadkou známych 
marockých kráľovských miest. Po prehliadke 
hlavného mesta Casablanca s mešitou Hassana II. 
si môžete pozrieť Rabat, jedno zo 4 kráľovských 
miest s pôsobivou pevnosťou Kasbah des Oudaias 
a nedokončenou mešitou Tour Hassan, kde sa 
nachádza Královský palác - mauzóleum Mohameda 
V. Nasleduje mesto Meknes, patriace k zoznamu 
pamiatok UNESCO, získalo výnimočné postavenie 
za vlády sultána Moulay Ismalia a v tom čase malo 
vyše 45 km hradieb a viac než 50 palácov. 
K pamätihodnostiam hodným návštevy patrí 
bývalé rímske mesto Volubilis s pôdorysmi ulíc, 
domov, manufaktúr na výrobu olivového oleja, 
zachovali sa tu i farebné mozaiky s morskými 
motívmi a pravdaže brána Bab al Mansour - hovorí 
sa, že je najkrajšia v Maroku. Ďalšie z najstarších 
a najkrajších moslimských miest je Fez, má tri časti: 
medinu tzv. „Staré mesto“ s hradbami, „Nový Fez“ 
a “Ville Nouvelle”. Uprostred mediny umiestnili 
najdôležitejšiu stavbu mešitu Karaouiyne, ktorá 
má 270 stĺpov a 14 brán, knižnicu a v blízkosti sa 

MAROKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 20 22 24 27 28 31 37 37 33 27 22 22
VODA 21 20 20 23 24 25 29 29 26 23 22 22

NÁŠ TIP 
MAROKO – KRIŽOVATKA FARIEB A VÔNÍ
Rozprávka tisíc a jednej noci. Hnedé kasby, 
zelené oázy, červený Marakéš a modrý oceán. 
Krajina plná farieb a vôní. Križovatka arabskej, 
berberskej, rímskej, portugalskej a francúzskej 
kultúry. Spletité uličky zabudnutých miest, 
dramatické kaňony a vysoké minarety. Voňavý 
mätový čaj, lahodný kuskus, vodná fajka, 
tradičné farbiarne, volanie muezína 
a nekonečné zjednávanie.

Pozri stranu 124
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MAROKO | MARAKÉŠ

KENZI FARAH DIWANE 
136 MARAKÉŠ 137 MARAKÉŠ

• za poplatok izby s väčšou rozlohou 
(35 m2) s balkónom a výhľadom 
na bazén • juniorsuite 65 m2

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba Štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

MESTSKÝ HOTEL

HONEYMOON

WELLNESS

GOLF

POLOHA
štýlovo zariadený komfortný mestský 
hotel • s rozsiahlou záhradou v štvrti 
Hivernage • neďaleko námestie Jemaa 
el Fna • transfer z letiska cca 20 min 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • lobby • 
hlavná reštaurácia so stravovaním 
formou bufetu • 2 á la carte reštaurácie 
(marocká a medzinárodná kuchyňa) 
• bary • pianobar • kaviareň • 
spoločenský kútik s TV • pripojenie 
na internet WLAN (v lobby bez 
poplatku) • konferenčná miestnosť • 
kaderníctvo • obchody

PRE DETI
detské ihrisko • detské menu • 
opatrovanie detí za poplatok
 
ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes centrum • stolný tenis • vonkajší 
a krytý bazén • za poplatok: tenisové 
ihrisko (s večerným osvetlením) • 
2 golfové ihriská; 18-jamkové cca 10 km 
(shuttle bus v cene) • sauna • masáže • 
parný kúpeľ • whirpool • procedúry 
v spa centre

UBYTOVANIE
384 izieb v 4-poschodovej budove • 
štandardné izby (32 m2) • kúpeľňa • 
telefón • sušič na vlasy •  klimatizácia 
(alebo kúrenie) s individuálnym 
ovládaním • SAT TV • za poplatok: 
minibar • trezor • 24-hodinový izbový 
servis • výhľad do záhrady alebo okolia 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

MESTSKÝ HOTEL

WELLNESS

POLOHA
mestský hotel v marockom štýle 
• v tichšom prostredí štvrte 
Guéliz v centre mesta • nákupné 
možnosti a reštaurácie • kaviarne 
• známe námestie Jemaa el Fna je 
vzdialené 10 min pešo • transfer 
z letiska cca 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
internetové pripojenie (za poplatok) • 
hlavná reštaurácia 
so stravovaním formou bufetu 
• bohatý výber jedál a dezertov 
• rôzne druhy marockých 
palaciniek • bary • kaviareň • 
à la carte reštaurácia s terasou 
a panoramatickým výhľadom

PRE DETI
detský bazén
 
ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes centrum (1 h denne bez 
poplatku) • za doplatok: 2 tradičné 
marocké hammam • sauna • 
masáže a procedúry vo welness centre 

UBYTOVANIE
115 izieb • štandardné izby • kúpeľňa • 
telefón • sušič na vlasy • klimatizácia 
(alebo kúrenie) s individuálnym 
ovládaním • SAT TV • za poplatok: 
minibar • trezor • balkón • bazén 

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu

NOVINKA

CENA OD

598
EUR

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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MAROKO | AGADIR

POLOHA
komfortný hotel situovaný v palmovej 
záhrade • rozprestierajúci sa priamo 
k pláži oddelenej pobrežnou promenádou 
• možnosti nákupov a zábavy cca 100 m • 
medzinárodné letisko Agadir 25 km
 
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel známej značky RIU • 
na ploche cca 1 ha • nápadito prepojený 
komplex bazénov s jacuzzi (v zime 
vyhrievané) • terasa na slnenie • ležadlá, 
slnečníky a osušky bez poplatku v rámci 
areálu hotela •  vstupná hala s recepciou 
• lobby bar • saloon bar • pri bazénoch 
pool bar s reštauráciou • bufetové 
STRAVOVANIE v hlavnej reštaurácii 
“Krystal” • à la carte reštaurácia (marocká 
so špecialitami) • krytý bazén • fi tnes 
centrum • kaderníctvo • butiky • obchod 
so suvenírmi • spa centrum za poplatok: 
hammam • procedúry • masáže • 
pripojenie na internet WLAN bez 
poplatku • večerný program • animácie 

PRE DETI 
Ihrisko • bazén • miniklub 4 - 12 rokov 

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: 2 tenisové ihriská • fi tnes centrum 
• loptové hry • požičiavanie športových 
potrieb • za poplatok: sauna • masáže 
• parný kúpeľ • vodné športy na pláži • 
animačný program • večerné programy

UBYTOVANIE
444 komfortných izieb • štandardné 
izby s obývacou časťou a so sedačkou 

• kúpeľňa • sušič na vlasy • ventilátor 
• telefón • klimatizácia • minibar • 
trezor • SAT TV • rýchlovarná kanvica 
• balkón alebo terasa • za doplatok: 
rovnako vybavené izby superior 
s výhľadom na more alebo bazény

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• večere à la carte (rezervácia nutná) • 
neskoré raňajky v reštaurácii pri pláži 
10:30-12:00 h • popoludní káva • čaj • 
koláče medzi 16:00-17:00 h • počas dňa 
miestne  nealkoholické a alkoholické 
nápoje 24:00 h • denne dopĺňaný 
minibar s nealkoholickými nápojmi 
• týždenne večera v špecializovanej 
reštaurácii • diskotéka

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS 

ANIMÁCIE

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
v blízkosti kráľovského paláca • 
centrum Agadiru s nákupnými 
možnosťami  vzdialené pešou chôdzou 
po pobrežnej promenáde cca 20 min • 
medzinárodné letisko 26 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný a komfortný hotel modernej 
architektúry s prvkami orientálneho 
štýlu • vstupná hala s recepciou • 
vnútorný dvor s orientálnym sedením • 
hlavná reštaurácia La Caravane • 
3 à la carte reštaurácie s ponukou 
špecialít marockej, ázijskej a 
medzinárodnej kuchyne, rybích jedál, 
barbecue • longue bar so živou hudbou 
•  Shisha café • množstvo barov • 
obchodíky • diskotéka • wellness 
• business centrum: pripojenie na 
internet LAN (za poplatok) • bazénový 
komplex s rozlohou 1 800 m2 • časť 
bazénu je vyhrievaná s ostrovčekmi 
pospájanými drevenými mostíkmi • 
ležadlá s matracmi, vankúše a slnečníky 
sú pri bazéne a na hotelovej pláži bez 
poplatku

PRE DETI 
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén • 
babysitter servis (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: tenis • fi tnes centrum • za 
poplatok: wellness centrum so saunou 
a hammamon • rôzne procedúry 
a masáže • vodné športy na pláži • 

golf • animačný program • živá 
hudba • diskotéka

UBYTOVANIE
273 izieb rozmiestnených v 
3-poschodových budovách • izby 
Deluxe s kúpeľňou • sušič na vlasy • 
TV •  telefón • klimatizácia • minibar 
• trezor • pripojenie na internet 
za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
za doplatok večere formou bufetu 
alebo à la carte

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba classic

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELNESS

ANIMÁCIE

GOLF 

SOFITEL AGADIR ROYAL 
BAY RESORT 

RIU PALACE 
TIKIDA AGADIR 

138 AGADIR 139 AGADIR

NOVINKA

CENA OD

988
EUR

NOVINKA

CENA OD

798
EUR
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MAROKO | AGADIR

POLOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
oddelenej od hotela pobrežnou 
promenádou s obchodíkmi, barmi, 
reštauráciami • centrum Agadiru 
s obchodmi, kaviarňami a reštauráciami 
vzdialené len 1 km • od letiska 
v Agadire vzdialený cca 26 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel pre rodiny a milovníkov 
aktívnej dovolenky • vstupná hala 
s recepciou • výťahy s panoramatickým 
výhľadom • hlavná reštaurácia 
s terasou • à la carte reštaurácia 
(marocká, rybacia a talianska) • lounge 
bar so živou hudbou • bazén s terasou 
na slnenie • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne a na vyhradenej pláži bez 
poplatku • minimarket • butiky • 
5 tobogánov • pripojenie na internet 
WLAN v lobby (za poplatok) 

PRE DETI
detský klub • bazén • ihrisko • 
šmýkľavky

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: plážový volejbal • stolný tenis • 
aerobik • za poplatok: sauna • masáže 
• parný kúpeľ • krytý bazén • fi tnes • 
tenisové kurty • animačný program • 
živá hudba

UBYTOVANIE
326 izieb štandard s rozlohou 20 m2 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • klimatizácia • chladnička • 

trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • za doplatok izby s priamym 
výhľadom na more

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu 
za doplatok all inclusive: raňajky, 
obedy a večere formou bufetu • 
neskoré raňajky • popoludní káva • 
čaj • koláče • miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje od 10:00 
do 23:00 h • 1x týždenne večera 
v špecializovanej reštaurácii 
(rezervácia nutná)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC / AAAC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WELNESS

UBYTOVANIE
príjemne zariadené izby • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • telefón • 
klimatizácia • minibar • trezor 
(za poplatok) • balkón alebo terasa 
• za doplatok: izby s priamym 
výhľadom na more • priestrannejšie 
rodinné izby

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii • 1x týždenne obed alebo 
večera v reštaurácii so špecialitami 
(rezervácia nutná) • poobede snacky 
• koláče • káva • čaj  v čase 
od 10:00 - 24:00 h • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
izba štandard

AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

ALL INCLUSIVE 

ANIMÁCIE

WELNESS

POLOHA
hotelový komplex s veľkoryso riešenou 
záhradou • priamo na pobrežnej 
promenáde v známom marockom 
letovisku Agadir • nákupné a zábavné 
možnosti cca 900 m • letisko v Agadire 
vzdialené približne 30 km
 
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komfortne vybavený hotel známej 
siete Iberostar • 470 izbieb 
v 3-poschodových budovách • recepcia 
s lobby (Wi-Fi zadarmo) • terminály 
s prístupom na internet 
za poplatok • hlavná reštaurácia 
Mercure • reštaurácie á la carte 
so špecialitami Antares (rezervácia 
nutná) • bar • krytý bazén • salón krásy 
•  kaderníctvo • 2 bazény so sladkou 
vodou • terasa • snack bar • poolbar 
pri bazéne • ležadlá • slnečníky • 
osušky na pláži a pri bazénoch bez 
poplatku • večer show a diskotéka
 
PRE DETI
detský klub (4 - 11 rokov) • teenage 
klub (13 - 17 rokov) • bazén • ihrisko • 
počas dňa animácie

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: 1 hod. tenisu/na týždeň/na 
osobu (podľa dostupnosti) • tenisové 
kurty • plážový volejbal • fi tnes 
centrum • stolný tenis • basketbal • 
aerobik • za poplatok: sauna • masáže 
• parný kúpeľ • vodné športy 
na pláži • golf • denný a večerný 
animačný program

IBEROSTAR FOUNTY BEACH + ATLAS AMADIL BEACH 
140 AGADIR 141 AGADIR

NOVINKA

CENA OD

588
EUR

NOVINKA

CENA OD

758
EUR

17 Maroko EXOTIKA 2014-2015_104-107.indd   10717 Maroko EXOTIKA 2014-2015_104-107.indd   107 18.8.2014   23:4718.8.2014   23:47



108

EGYPT

108

Káhira
Petra

Taba

Hurghada
Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor

Marsa Alam

KRAJINA 
FARAÓNOV
PRIAMY LET 
Z VIEDNE
POTÁPANIE
DELEGÁT

EGYPT

Egypt svojím 5 000 ročným dedičstvom, 
jedinečnou až tajomnou históriou a veľkolepou 
kultúrou púta pozornosť celého sveta. Za posledné 
desaťročie sa stal obľúbenou a vyhľadávanou 
top destináciou, ktorá sa pýši jedinečnými 
monumentálnymi pamiatkami – pyramídami 
a chrámami v káhire, luxore či karnaku, bohatým 
podmorským svetom a unikátnymi koralovými 
útesmi.

Viac než 90 percent krajiny, ktorá je kolískou 
civilizácie, pokrýva púšť, obmýva ju Stredozemné 
i Červené more, leží na africkom kontinente i na 
časti Sinajského polostrova. Väčšina zo 68 miliónov 
obyvateľov žije v údolí a delte Nílu, len malá časť 
sa prispôsobila nehostinnému prostrediu alebo 
žije v oázach roztrúsených vo vnútrozemí. Egypt 
ponúka aj rovnako bohaté a rozmanité možnosti 
zábavy, športu či nákupov v uličkách so starými 
bazármi alebo v najmodernejších nákupných 
mólach. Červenomorské zátoky a lagúny s bohatým 
podmorským svetom a koralovými útesmi sú rajom, 
ktorý vyhľadávajú najmä potápači. Na návštevu, 
vrátane detí, je potrebné vízum, ktoré vám 
na počkanie vystavia na letisku po pristátí 
a predložení platného cestovného pasu. 

HURGHADA
Pôvodne malá rybárska dedinka, ponúka 
širokú škálu ubytovacích kapacít, od lacnejších 
turistických hotelov sústredených v okolí Daharu 
na severnom konci mesta až po desiatky luxusných 
hotelových komplexov svetových hotelových 
reťazcov v okolí Makadi Bay a Soma Bay na juhu. 
V centre Hurghady – Dahare odporúčame navštíviť 
typické arabské trhovisko, bazáre, mešitu 
a v novšej časti – Sakalle si vychutnať miestne 
arabské špeciality ako fúl, faláfel, košari, kebab 

a pitu v jednej z množstva reštaurácií, prípadne si 
posedieť v originálnej čajovni pri vodnej fajke 
a čiernom čaji s mätou či karkadé. Let z Bratislavy 
a Košíc do Hurghady trvá 4 hodiny. Transfer 
z letiska trvá od 5 do 40 min.

MAKADI BAY 
Toto letovisko leží v zálive asi 30 km južne od 
centra Hurghady. Je známe najmä vďaka svojim 
nádherným plážam, krásnym koralom a príjemnej 
klíme. Nachádzajú sa tu prevažne luxusné hotely 
s kvalitnými službami. Celé Makadi Bay tvorí 
komplex niekoľkých hotelov (4* a 5* hotely 
sú známe svojou vysokou úrovňou služieb 
a poskytovaného servisu), ktorý je doplnený o malé 
centrum. To tvoria dve ulice s obchodmi (obchody 
ponúkajú bežný egyptský turistický sortiment 
a hlavne parfumy a značkový textil), reštauráciami, 
zmenárňou, diskotékou, internetovou kaviarňou 
a všetkým čo môže bežný návštevník potrebovať. 
Celý areál je novo vybudovaný a stále sa rozrastá. 
Oblasť Makadi Bay je vďaka svojej polohe 
a predovšetkým aj pre svoje okolité prírodné 
prostredie ideálnym miestom pre potápanie 
a šnorchlovanie. 

MARSA ALAM 
Pôvodne malá rybárska dedinka, je dnes populárna 
predovšetkým vďaka ideálnym podmienkam na 
potápanie a šnorchlovanie. Dlhé piesočnaté pláže, 
nádherné koralové útesy a kvalitné ubytovanie – to 
všetko nájdete v Marsa Alam. Je skutočným rajom 
a oázou pokoja pri Červenom mori. Leží 210 km 
južne od Hurghady, patrí k najkrajším oblastiam 
egyptského pobrežia a z roka na rok sa teší stále 
väčšiemu záujmu a obľube. Krásne pláže, čisté 
more, jedinečné koralové útesy – to všetko je silný 
magnet pre milovníkov podmorského sveta 

a vyznávačov pokojnej, ničím nerušenej dovolenky. 
Let z Bratislavy do Marsa Alam trvá 4 hodiny. 
Transfer z letiska do hotelov trvá 20 minút 
až 1,5 hodiny. Transfer z letiska v Hurghade 
do hotelov trvá asi 2 hodiny a 50 minút.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA POBYTE V HURGHADE

KÁHIRA – náročný celodenný výlet do hlavného 
mesta Egypta a najľudnatejšej metropoly v Afrike, 
ležiacej na začiatku úrodnej delty Nílu. Návšteva 
tajomných pyramíd a mysterióznych sfíng v Gize, 
aj najbohatšej historickej pokladnice na svete – 
Egyptské múzeum, ktorá skrýva jeden z najväčších 
historických vzácností – Tutanchamónov poklad, 
ako aj jeden zo siedmich divov sveta, veľkolepé 
pyramídy v Gize a mysterióznu Sfi ngu. 
LUXOR A KARNAK – celodenný výlet 
do najstaršieho egyptského mesta, ktorý je spojený 
s návštevou najväčších chrámov v Luxore a Karnaku, 
do Théb, Údolia kráľov a kráľovien, zádušného 
chrámu kráľovny Hatšepsut.
VÝLET NA OSTROV GIFTUN – výlet loďou 
na rajský ostrov obklopený tyrkysovým morom 
s panenskými piesočnatými plážami s možnosťami 
slnenia, potápania a šnorchlovania.
SAFARI – výlet džípom alebo na štvorkolkách 
do púšte a beduínskej dedinky, s možnosťou 
zoznámenia sa s každodenným spôsobom života 
a zvykov beduínov.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 16 17 19 27 30 35 37 38 30 27 21 17
VODA 22 21 21 24 26 28 28 29 26 24 25 23
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POLOHA
na piesočnatej pláži s lagúnou 
a vlastným reefom • medzi novším 
centrom Hurghady Sakallou a časťou 
Dahar vedľa hotela Bel Air Azur Resort 
• letisko v Hurghade približne 8 km • 
nákupné možnosti hneď pri hoteli, resp. 
pár minút taxíkom do centra Hurghady

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • trezor 
na recepcii (zdarma) • zmenáreň • 
nákupná arkáda  • internet v kaviarni 
a Wi-Fi v priestoroch lobby baru 
(za poplatok) • bary • hlavná 
reštaurácia • talianska à la carte 
reštaurácia • knižnica • lekár • bazény 
(olympijský bazén, bazén pre deti) • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma

PRE DETI
detský klub (3 - 12 rokov) • bazén • 
ihrisko • diskotéka • stolička • menu •  
postieľka • možnosť opatrovania detí 
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
2 tenisové kurty (príslušenstvo zdarma, 
výučba tenisu a osvetlenie 
za poplatok) • 4 squashové kurty 
• fi tnes • stolný tenis • aerobik • 
boccia • šípky • biliard • vodné pólo • 
plážový volejbal • nemotorizované 
vodné športy •  šnorchlovanie • za 
poplatok: sauna • masáže • vírivka • 
motorizované vodné športy • jazda 

na ťave • potápačské centrum • 
večerné programy a animácie počas 
celého dňa

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby 
s možnosťou až dvoch prísteliek 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • minibar (denne 
dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) • 
rýchlovarná kanvica na kávu a čaj • 
trezor • balkón alebo terasa
 
STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
v hotelom určenom čase • ľahké 
občerstvenie popoludní
 
OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★
 
MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 14 ROKOV ZDARMA

NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WI-FI

POTÁPANIE

POLOHA
priamo na 600 m dlhej piesočnatej 
pláži s koralovým reefom • 
24 km od centra Marsa Alam • 
85 km od letiska v Marsa Alam

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
vyhľadávaný hotelový komplex • 
hlavná budova so vstupnou halou 
a recepciou a 2 dvojposchodovými 
blokmi s izbami • obchodíky 
so suvenírmi • bary • reštaurácie • 
3 bazény (jeden v zime vyhrievaný) • 
terasa na opaľovanie • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne aj na pláži 
zdarma • lekár • konferenčná 
miestnosť • zmenáreň

PRE DETI
miniklub pre deti • bazén • ihrisko • 
stolička • postieľka • animácie

ŠPORT A ZÁBAVA
volejbal • futbal • stolný tenis • fi tnes • 
plážový volejbal • šnorchlovanie • 
za poplatok: masáže • jacuzzi • sauna 
• parný kúpeľ • americký biliard • jazda 
na ťave a koni • služby potápačského 
centra • animácie počas dňa a večerný 
program

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou až 2 prísteliek • 
individuálne ovládaná klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • župan 
a papuče • telefón • SAT TV • minibar 

(dopĺňanie za poplatok) • trezor • 
pripojenie na internet (za poplatok) • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu v hlavnej reštaurácii Fantazia 
• miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje v hotelom určenom čase • 
ľahké občerstvenie počas dňa 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAA / AAC / AACC 

2 DETI DO 14 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WI-FI 

POTÁPANIE

EGYPT | MARSA ALAM, HURGHADA

ARABIA AZUR RESORT +
143 HURGHADA

CENA OD

698
EUR

FANTAZIA RESORT 
142 MARSA ALAM

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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EGYPT | HURGHADA

145 HURGHADA – SAHL HASHEESH   

OLD PALACE RESORT 
144 HURGHADA    

STEIGENBERGER AL DAU 
BEACH 

POLOHA
na piesočnatej 200 m dlhej pláži - 
jedna z najkrajších pláži na pobreží 
Červeného mora • hotelový komplex vo 
vyhľadávanom stredisku Sahl Hasheesh 
• cca 18 km od letiska v Hurghade 
• centrum Hurghady s možnosťami 
nákupov, reštauráciami a barmi asi 22 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• trezory • internetový kútik a Wi-Fi 
pripojenie v priestoroch lobby baru 
(za poplatok) • obchodíky so suvenírmi 
• knižnica • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • bary • 2 bazény 
(jeden vyhrievaný) • jacuzzi bazén • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • konferenčná 
miestnosť • lekár • salón krásy 

PRE DETI
miniklub pre deti (5 - 12 rokov) • bazén 
• stolička • postieľka • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
stolný tenis • fi tnes • plážový volejbal 
• boccia • šípky • vodné pólo • 
za poplatok: služby SPA centra • 
potápačského centra • biliard • prenájom 
bicyklov • jazda na koni alebo ťave • 
motorizované vodné športy • animácie 
počas dňa pre deti aj dospelých

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC 

• sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
minibar a pripojenie na internet (za 
poplatok) • rýchlovarná kanvica na 
kávu a čaj • trezor • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE 
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii El Kasr • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
v hotelom určenom čase • ľahké 
občerstvenie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAA / AAC 

1 DIEŤA DO 14 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WI-FI 

POTÁPANIE 

BEZBARIÉROVÝ

POLOHA 
na piesočnej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • približne 5 km 
od rušného centra Hurghady 
s množstvom obchodíkov 
a kaviarničiek • 6 km od letiska • 
9 jamkové ihrisko Al Dau Golf Course

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • 
nákupná arkáda • Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru a internet v biznis centre 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácie • bary • konferenčné 
miestnosti • veľký bazén s časťou pre deti 
• lazy river • slnečníky, ležadlá a osušky 
pri bazéne a na pláži zdarma 

PRE DETI
miniklub pre deti (4 - 12 rokov) • bazén 
• stolička • postieľka • menu • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • tenis • stolný tenis • aerobik • 
boccia • šípky • vzdušný hokej • biliard • 
vodný bicykel • kanoe • prenájom bicyklov 
• plážový volejbal • úvodná inštruktáž 
golfu, potápania a windsurfi ngu • za 
poplatok: služby thalasso spa a wellness 
(turecké kúpele, sauna, masáže) • golf 
•  motorizované vodné športy a služby 
potápačského centra • shisha • večerné 
programy a animácie počas celého dňa

UBYTOVANIE
dvojlôžkové klimatizované izby 
s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC 

• sušič na vlasy • telefón • SAT TV 
• minibar (za poplatok) • trezor 
(zdarma) • pripojenie na internet 
(za poplatok) • balkón alebo terasa • 
rodinné izby (jedna rozlohovo väčšia 
miestnosť) s možnosťou 
až 2 prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii Tamarind • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
podávané 24 h • snack • káva • čaj • 
zmrzlina

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 13 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ALL INCLUSIVE 

WI-FI 

BEZBARIÉROVÝ

CENA OD

784
EUR

CENA OD

1 096
EUR
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EGYPT | HURGHADA

POLOHA 
na 1,6 km dlhej piesočnatej pláži 
s 2 lagúnami a vlastným reefom • luxusný 
hotelový komplex vytesaný do skál • 
od centra Hurghady vzdialený asi 25 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY 
rozľahlý terasovitý hotelový komplex 
• priestranná vstupná hala s recepciou 
• zmenáreň • obchodíky so suvenírmi 
• Wi-Fi pripojenie v priestoroch 
lobby baru (zdarma) • bary • hlavná 
reštaurácia • reštaurácia v prístave • 
3 à la carte reštaurácie • Café Mozart 
• zmrzlináreň • 3 bazény (2 v zime 
vyhrievané) • slnečníky, ležadlá a osušky 
pri bazénoch aj na pláži zdarma • lekár • 
salón krásy a kaderníctvo • amfi teáter 

PRE DETI
miniklub pre deti (4 - 10 rokov) • 
bazén • stolička • postieľka • menu • 
animácie • možnosť opatrovania detí 
(za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes centrum • 2 tenisové kurty • 
6 vonkajších jacuzzi • biliard • stolný 
tenis • plážový volejbal • aerobik • vodné 
pólo • za poplatok: sauna • parný kúpeľ 
• masáže • prenájom bicyklov • služby 
potápačského a aqua centra • animácie 
počas dňa a večerný program

UBYTOVANIE
elegantné klimatizované dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa 

s WC • sušič na vlasy • župan 
a papuče • SAT TV • telefón • minibar 
(denne dopĺňaný vodou a nealko 
nápojmi) • trezor • rýchlovarná 
kanvica • pripojenie na internet 
(zdarma) • balkón alebo terasa 
• k dispozícii sú komfortnejšie 
rozlohovo väčšie de luxe izby 
s možnosťou až 2 prísteliek

STRAVOVANIE
ultra all inclusive 
raňajky a večere formou bufetových 
stolov v hlavnej reštaurácii Citadel 
• obedy v reštaurácii Harbor Inn 
v prístave • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch 
v hotelom určenom čase • polnočný 
snack • zmrzlina • káva • čaj • shisha 
v hotelom určenom čase

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAA / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ULTRA ALL INCLUSIVE 

WI-FI 

POTÁPANIE

CITADEL AZUR 

POLOHA
na širokej piesočnatej pláži s koralovým 
podložím • luxusný hotelový komplex 
• 22 km od letiska v Hurghade • 25 km 
od centra Hurghady • shuttle bus do 
centra Hurghady 2x denne zdarma

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
priestranná recepcia • zmenáreň • 
obchodíky so suvenírmi • Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru (zdarma) 
• konferenčná miestnosť • knižnica 
• hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácie (talianska, rybia, čínska, 
japonská, plážová) • bary • bazén 
s morskou vodou • vyhrievaný bazén 
so sladkou vodou • 2 malé bazény • 
Sky pool (na najvyššom poschodí) 
vyhrievaný počas zimnej sezóny • 
slnečníky, osušky a ležadlá pri bazéne 
a na pláži zdarma • kaderníctvo • 
lekár • lekáreň 

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • tenis • sauna • squash • 
plážový volejbal • plážový futbal • 
aerobik • boccia • za poplatok: masáže 
• hammam • jacuzzi • požičovňa 
bicyklov • služby potápačského 
centra • motorizované vodné športy • 
animácie počas dňa a večerný program

UBYTOVANIE
luxusne zariadené klimatizované 
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
(nad 16 rokov) • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • župan a papuče • LCD TV 

• telefón • kanvica na kávu a čaj 
• trezor • minibar (za poplatok) • 
pripojenie na internet • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE 
ultra all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii Turquoise • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
v baroch podávané 24 h • vybrané 
druhy importovaných alkoholických 
nápojov • snack • káva • čaj • koláče 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AA / AAA 

PRIAMO NA PLÁŽI 

ULTRA ALL INCLUSIVE 

WI-FI 

BEZ DETÍ

POTÁPANIE 

BEZBARIÉROVÝ

PREMIER LE REVE +
147 HURGHADA – SAHL HASHEESH146 HURGHADA – SAHL HASHEESH    

ˆ

CENA OD

848
EUR

CENA OD

1 025
EUR
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KEŇA

112

SAFARI
POZNÁVANIE

Keňa

Tanzánia

Indický oceán

Shazu Beach

Mombasa

Wasini

Malindi

Galu Beach

Diani Beach

Zanzibar

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY XI XII I II III IV
VZDUCH 31 32 32 32 33 31
VODA 27 27 27 28 28 28

Neobyčajná krajina na východnom pobreží ponúka 
všetko, čo môžete v Afrike zažiť. Pôsobivé prírodné 
scenérie, fascinujúci svet zvierat v 56 národných 
parkoch a rezerváciách. K najnavštevovanejším 
patria Masai Mara, Amboseli a Tsavo, ktoré 
poskytujú útočisko voľne žijúcim šelmám, stádam 
slonov, nosorožcov, žiráf a ďalším druhom zvierat. 
Nezabudnuteľným zážitkom je safari s možnosťou 
pozorovať zvieratá z bezprostrednej blízkosti 
niekoľkých metrov v ich prirodzenom prostredí, 
migrujúce obrovské stáda kopytníkov, jazerá plné 
plameniakov, fascinujúci východ a západ slnka 
sprevádzaný jedinečnými zvukmi africkej prírody. 

Keňa je krajinou mnohých možností a kontrastov – 
nájdete tu savany a púšte ale aj tropické pralesy, jazerá 
a nádhernú kvitnúcu prírodu, rozvinuté turistické 
oblasti aj jednoduché domorodé dediny, prekrásne 
biele piesočnaté pláže obmývané vodami Indického 
oceánu s luxusnými hotelmi, ktoré každoročne lákajú 
dovolenkárov z celého sveta. Priateľskí ľudia, exotické 
jedlá, miestne tradície, história, dobrodružstvo. 
Doprajte si tieto zážitky a podľahnite aj vy kúzlu Kene. 
Let z Viedne do Mombasy trvá cca 11 hodín.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA POBYTE V KENI

KINANZINI FUNZI RIVER EXCURSION
počas výletu zažijete plavbu loďkou jedinečným 
mangrovovým bludiskom po rieke Ramsini 
s bohatou faunou a fl órou, navštívite svahilskú 
dedinku na ostrove Funzi s typickými domčekmi, 
rajské pláže, kde si vychutnáte krátky oddych 
a kúpanie. Počas plavby pozdĺž Funzi Bay 
môžete pozorovať delfíny a korytnačky a na 
ďalšom ostrovčeku Kinansini je pripravený bohatý 
barbecue obed so širokou ponukou čerstvých 
morských plodov a exotických jedál. 

MOMBASA
poldenný výlet do Mombasy, mesta s bohatou 
históriou, návšteva historického starého mesta 
s portugalskou pevnosťou Fort Jesus ako aj 
pulzujúceho centra, bazárov a symbolu Mombasy – 
dvojice obrích sloních klov, postavených pri vstupe 
do centra mesta.

WASINI
výlet na ostrov, počas plavby pozorovanie delfínov 
vo voľnej prírode, šnorchlovanie a plávanie 
v NP Kisite Marine, ktorý je považovaný v Keni 
za jeden z najkrajších. Návšteva ostrova Wasini 
s obedom, poobede môžete navštíviť miestnu 
dedinku a múzeum. 

POTÁPANIE
vďaka koralovému útesu tiahnúcemu sa pozdĺž 
Diani Beach a bohatej podmorskej faune a fl óre je 
potápanie v Indickom oceáne skutočným zážitkom. 
S troškou šťastia môžete stretnúť obrovské manty, 
žraloky. Odporúčame využiť služby renomovaných 
potápačských centier vybavených všetkou 
dostupnou technikou a skúsenými inštruktormi.

GOLF
prvé golfové ihrisko vzniklo v Keni už v roku 1906, 
odvtedy pribudli ďalšie a dnes ich je v celej krajine 
42. Niekoľko ihrísk sa náchádza aj v okolí Mombasy, 
na Diani Beach, Malindi, Nyali. Dokonalé greeny, 
profesionálne služby, okolité zelené pralesy, modrá 
obloha, dokonalý pokoj – to je golf v Keni.

KEŇA

NÁŠ TIP 
ZANZIBAR
Rorprávkový ostrov korenia, známy aj ako 
ostrov klinčekov, leží pri východnom pobreží 
Afriky. Patrí k Tanzánii. Zanzibar má exotický 
prístav, elegantné hotely, starobylé uličky 
hlavného mesta Stone Town stvorené na 
romantické prechádzky, pestrú ponuku bežných 
aj menej známych korenín, nádherné prírodné 
scenérie, nedotknuté, palmami posiate pláže, 
smaragdové vody Indického oceána s pestrým 
svetom koralových útesov. 

STONE TOWN (KAMENNÉ MESTO)
Návšteva hlavného mesta Zanzibaru – Palác 
zázrakov, bývalý sultánsky palác, bývalý trh 
s otrokmi, miestny trh, kde spoznáte pestrosť 
úrody tropického ovocia, korenia, ale aj život 
miestnych obyvateľov. Možnosť návštevy 
rodného domu Freddieho Mercuryho.

(Viac info na www.satur.sk/zanzibar)
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KEŇA | TSAVO EAST / WEST

113

POLOHA
lodge v typickom africkom štýle 
priamo v národnom parku Tsavo West 
• od Mombasy 250 km

VYBAVENIE/ ĎALŠIE SLUŽBY
lodge s 52 izbami • recepcia • 
2 reštaurácie • bar • obchod • 
bazén

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • kúpeľňa so sprchou 
• balkón

PROGRAM

1. DEŇ
prílet do Mombasy v ranných hodinách 
• presun do najväčšieho národného 
parku Tsavo East s rozlohou 
12 000 km2 (vzdialenosť cca 200 km) 
• počas cesty pozorovanie zvierat • 
check in a obed v lodge (Voi Safari 
Lodge alebo podobne) • popoludní 
krátky oddych • podvečer 
pozorovanie zvierat a západu slnka • 
večera a prenocovanie

2. DEŇ
skoro ráno pozorovanie zvierat • 
raňajky • po raňajkách presun 
do Tsavo West • check in v Ngulia 
Lodge (alebo podobne) • obed • 
popoludní pozorovanie zvierat 
spojené s návštevou Mzima springs, 
prírodných prameňov a vodnej 

rezervácie, ktorá je domovom 
kolónií hrochov a krokodílov 
• večera a prenocovanie

3. DEŇ
skoro ráno pozorovanie zvierat • 
raňajky • po raňajkách odchod do 
plážového hotela • plánovaný príchod 
v popoludňajších hodinách • check 
in v hoteli

4.-7. DEŇ
relax a oddych vo vybranom 
plážovom hoteli

8. DEŇ
check out z hotela • transfer na 
letisko • odlet do Viedne

3 - DŇOVÉ SAFARI S POBYTOM PRI 
MORI – NGULIA LODGE

149 TSAVO WEST148 TSAVO EAST

2 - DŇOVÉ SAFARI S POBYTOM PRI 
MORI – VOI SAFARI LODGE

POLOHA
lodge priamo v národnom parku Tsavo 
East • od Mombasy 160 km

VYBAVENIE/ ĎALŠIE SLUŽBY
ubytovanie v 54 izbách • recepcia • 
reštaurácia • bar • bazén • obchodík 
so suvenírmi • v blízkosti lodge 
3 napájadlá - možnosť tak pozorovať 
zvieratá z bezprostrednej blízkosti

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby v africkom 
štýle • kúpeľňa so sprchou • moskytiéra 
• balkón alebo terasa

PROGRAM

1. DEŇ
prílet do Mombasy v ranných hodinách 
• presun do najväčšieho národného 
parku Tsavo East s rozlohou 
12 000 km2 (vzdialenosť cca 200 km) • 
počas cesty pozorovanie zvierat • 
check in a obed v lodge (Voi Safari 
Lodge alebo podobne) • popoludní 
krátky oddych • podvečer pozorovanie 
zvierat a západu slnka • večera 
a prenocovanie

2. DEŇ
skoro ráno pozorovanie zvierat • 
raňajky • po raňajkách odchod do 
plážového hotela • plánovaný príchod 
v popoludňajších hodinách • check in 
v hoteli

3.-7. DEŇ
relax a oddych vo vybranom 
plážovom hoteli

8. DEŇ
check out z hotela • transfer na 
letisko • odlet do Viedne

CENA OD

1 798
EUR

CENA OD

1 668
EUR
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KEŇA | MALINDI, SHANZU BEACH

150 MALINDI

POLOHA
na jemnej bielej pieskovej pláži 
Silversand • cca 3 km od centra 
Malindi • transfer z letiska cca 2 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
štýlový boutique hotel patrí medzi 
Small Luxury Hotels of the world 
• ideálny pre klientov hľadajúcich 
oddych a pokoj • v tropickej záhrade 
• štýl indického paláca s africkými 
dekoráciami • hlavný bar s terasou • 
hlavná reštaurácia s panoramatickou 
terasou • komplex bazénov s barom 
(ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži bez poplatku) • na pláži 
à la carte reštaurácia (ryby, grilované 
špeciality - za doplatok) • butik • 
obchod so suvenírmi • veľkorysé 
spa centrum

PRE DETI
Kiddy Scuba Rangers Club • vodné 
športy

ŠPORT A ZÁBAVA
šport a zábava v susednom hoteli 
Sandies Tropical Village • aerobik • 
stolný tenis • biliard • lukostreľba • 
za poplatok: potápanie • vodné športy 
na pláži • procedúry v spa centre • 
večerný a denný animačný program 

UBYTOVANIE
elegantné Junior Suity • kúpeľňa 
s vírivkou • sprcha • klimatizácia • 
stropný ventilátor • moskytiéra • trezor 
na prenájom • minibar • telefón • 

SAT TV • internet • zariadený 
balkón/terasa • priestranné Suity 
s oddelenou spálňou 

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • stolové víno 
k večeri • nealko • víno • vybrané 
lokálne alkoholické nápoje 
od 10:00 do 24:00 h • počas dňa 
drobné občerstvenie • popoludní 
káva/čaj • minibar • šport a zábava 
podľa ponuky v susednom hoteli 
Sandies Tropical Village

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC / AAA

DIEŤA DO 12  ROKOV ZDARMA 

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE 

WELLNESS 

POTÁPANIE 

DIAMONDS 
DREAM OF AFRICA 

151 SHANZU BEACH

SERENA 
BEACH RESORT & SPA 

POLOHA
priamo na jemne piesočnatej pláži 
Shanzu na severnom pobreží • 
do Mombasy cca 22 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
príjemný hotel v štýle svahilskej 
dedinky • zasadený v malebnej 
tropickej záhrade • 164 komfortných 
izieb v dvoch krídlach - Village Wing 
a Garden Wing • recepcia s trezormi 
na prenájom • internet (za poplatok) 
• 2 reštaurácie • pizzeria • 3 bary • 
kaviareň • salón krásy • butik •
bazén s pool barom • terasa (ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma, aj na pláži) 
• spa centrum 

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis (3 kurty s umelým osvetlením) 
• squash (2 kurty) • fi tnes • aerobik 
• volejbal • stolný tenis • katamarány 
• windsurfi ng • za poplatok: masáže 
a procedúry v spa centre • centrum 
vodných športov so školou (PADI ) • 
kurzy windsurfi ngu • rybolov • výlety 
loďou • golf (18 jamiek, cca 15 km 
od hotela) • cez deň animácie • večer 
folklórne predstavenia • 2x do týždňa 
tanečne večery

UBYTOVANIE
renovované Village izby 
s príslušenstvom • telefón • SAT TV 
• trezor • minibar (za poplatok) • 
klimatizácia • balkón/terasa • Garden 
izby s väčšou kúpeľňou a výhľadom 
na more • Wi-Fi (za poplatok)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky formou 
bufetových stolov, večere výber 
z menu • 2x do týždňa 
tematický bufet

OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC / AACC / AAA

DIEŤA DO 12  ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

WELLNESS

POTÁPANIE

GOLF

NOVINKA

CENA OD

1 338
EUR

CENA OD

1 338
EUR
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BAOBAB
BEACH RESORT & SPA

SOUTHERN 
PALMS BEACH RESORT 

152 DIANI BEACH  153 DIANI BEACH

animačný program • folklórne večery • 
tanečný program • večer sa vyžaduje 
primerané oblečenie

PRE DETI 
detský miniklub • opatrovanie detí 
(za poplatok) 

UBYTOVANIE
155 komfortne zariadených izieb 
(Baobab Beach) a 84 izieb superior 
(vo všetkých 3 hoteloch) • kúpeľňa • 
klimatizácia • telefón • trezor • SAT TV 
• mini chladnička • moskytiéra • balkón/
terasa (Kole Kole s výhľadom na more)

STRAVOVANIE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• snacky a koláče od 11:00 do 17:00 h • 
lokálne alkoholické nápoje (víno, pivo 
a kokteily) a nealko od 10:00 do 24:00 h 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC / AACC / AAA

DETSKÝ PAUŠÁL DO 12  ROKOV

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

POTÁPANIE

GOLF

POLOHA
uprostred tropickej záhrady so starými 
baobabmi a kokosovými palmami • 
priamo na bielej pieskovej pláži Diani 
Beach • mimo rušného turizmu • nákupné 
a zábavné možnosti cca 3 km • 
2x týždenne shuttle do Mombasy (za 
poplatok) • letisko Mombasa cca 35 km

VYBAVENIE/ ĎALŠIE SLUŽBY
ocenený rezort s osobným, priateľským 
servisom a neviazanou klubovou 
atmosférou • rezort pozostáva z troch 
častí: Baobab Beach, Kole Kole Beach 
a Maridadi Beach
Baobab Beach ****: vstupná hala • 
4 reštaurácie, známe výbornou kuchyňou 
• beach bar • bazénový komplex 
s 2 bazénmi, terasou a barom (ležadlá 
a osušky pri bazéne zdarma) • nákupná 
arkáda • wellness centrum 
s výhľadom na more 
Kole Kole Beach ****+: rozľahlý bazén 
s výhľadom na more (ležadlá a osušky 
bez poplatku) • hlavná reštaurácia Jodari 
• à la carte reštaurácia Tangezi • 2 bary 
• obchodíky • wellness centrum • hostia 
môžu využívať aj služby hotela Baobab 
Beach

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis • stolný tenis • aerobik • 
lukostreľba • dart • plážový volejbal 
• vodná gymnastika • za poplatok: 
fi tnes centrum • windsurfi ng • masáže 
• potápanie a potápačské kurzy • 
šnorchlovanie • golf na 9 km vzdialenom 
18-jamkovom ihrisku • denný a večerný 

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť 
doplatku all inclusive: plná penzia • 
lokálne alkoholické a nealko nápoje 
od 10:00 do 23:30 h • drobné 
občerstvenie počas dňa • popoludní 
káva/čaj • večer sa vyžaduje 
primerané oblečenie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE 

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC / AAA

DIEŤA DO 12  ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

POTÁPANIE

POLOHA
priamo v pokojnejšej časti nádhernej 
pieskovej pláže Diani Beach • nákupné 
centrum cca 4 km • Mombasa cca 
35 km • transfer z letiska 90 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel v afro-maurskom štýle 
• hlavná hotelová budova • 
8 troj- až štvorpodlažných traktov 
v rozľahlej tropickej záhrade • obrovský 
bazén s jacuzzi, swim up bar • terasa 
(ležadlá a osušky v cene, aj na pláži) 
• lobby s recepciou • Wi-Fi zdarma • 
lounge bar s TV • obchod so suvenírmi 
• hlavná bufetová reštaurácia • snack 
bar • 3 ďalšie reštaurácie: talianska, 
barbecue a libanonska (à la carte, 
za doplatok) • 5 barov

PRE DETI
detsky klub (4 - 12 rokov) • bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
kajaky • tenis (osvetlenie za doplatok) 
• squash • aerobik • fi tnes • plážový 
volejbal • stolný tenis • boccia • 
za poplatok: PADI potápačská škola 
• biliard • golf (18 jamiek, cca 1 km) • 
masáže

UBYTOVANIE
298 izieb s štýle Lamu s príslušenstvom 
• klimatizácia • SAT TV • telefón • 
za poplatok minibar a trezor • 
moskytiéra • balkón/terasa s výhľadom 
do záhrady alebo na more 
(za doplatok)

CENA OD

968
EUR

CENA OD

1 268
EUR
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PRIAMY LET 
Z VIEDNE
POZNÁVANIE
DELEGÁT

MADEIRA

Funchal

Pico do ArieroCalheta

Canico

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV VI
VZDUCH 29 27 25 25 25 25 25 27
VODA 24 23 22 21 20 20 21 24

MADEIRA

Ostrov Madeira, nazývaná aj „Ostrov kvetov“, 
má jedinečnú geografi ckú polohu v Atlantickom 
oceáne. Leží len 550 km od pobrežia Afriky. Patrí 
Portugalsku a už len pre svoj exotický názov sa 
stala v posledných rokoch obľúbenou celoročnou 
dovolenkovou destináciou. Vplyvom Golfského 
prúdu má vynikajúce klimatické podmienky, 
stále počasie a bohatú subtropickú vegetáciu. 
Vďaka stabilnej priemernej teplote vzduchu ju 
mnohý nazývajú i „ostrovom večnej jari“. Ponúka 
prekrásnu prírodu, ktorá návštevníkov sprevádza na 
každom kroku, nezničenú a bujnú vegetáciu, stále 
kvitnúcu fl óru, majestátne horské masívy, chutnú 
kuchyňu a všadeprítomnú pohostinnosť miestnych 
obyvateľov. Sprievodcu na každom kroku robia 
očarujúce exotické kvety, ako strelície, hortenzie, 
orchidey, ale i exotické druhy ovocia – mango, 
avokádo, ananásy, pomaranče, bohaté vinice 
a banánovníkové plantáže. Madeira je ideálnym 
miestom pre milovníkov prírody. Pobrežie ostrova 
je členité, striedajú sa tu skalné útesy s idylickými 
dedinkami, zátoky, malé rybárske mestá a 
okruhliakové pláže s priezračnou čistou vodou. 

Nádherná príroda ostrova bola inšpiráciou pre 
mnohých umelcov, spisovateľov i politikov. A tak 
sa tu objavili mnohé známe svetové osobnosti, ako 
napríklad írsky dramaturg George Bernard Shaw, 
ktorý si sem prišiel zatancovať tango. Po malej 
srdcovej príhode sa tu zotavoval Winston Churchill 
a strávil tu nejaký čas so svojou ženou a dcérou. 
Písal tu vojnové pamäte a maľoval. Od tej doby sa 
krajina veľmi nezmenila a preto i dnes sa vydávajú 
návštevníci na miesta, kde sedával a maľoval. Svoju 
časť života tu strávila i rakúska cisárovná Sissi.

Na Madeire sa nachádza niekoľko piesočnatých 
pláží – Prainha a Praia Formoza, dve umelo 

vybudované pláže Calheta (so zlatým pieskom) 
a Paul de Mar. Na ostrove je možné sa kúpať 
väčšinou vo vybudovaných vodných komplexoch 
priamo pri oceáne, nad ktorými sa týčia na útesoch 
moderné hotely. 

Ostrov je ideálnym miestom pre milovníkov 
outdoorových a vodných športov. Turistika na 
najvyššie vrchy ostrova Pico Ruivo a Pico do Ariero, 
paragliding, lezenie po skalách, horské bicykle, 
jazda na koňoch, tenis, vodné skútre, vodné lyže, 
windsurfi ng, parasailing, plachetnice, to všetko 
spestrí návštevníkom ich pobyt. Na svoje si tu 
prídu i vášniví rybári, nezabudnuteľný je najmä lov 
tuniakov. Na juhu ostrova sú výborné podmienky na 
potápanie a surfovanie. Golfový nadšenci tu nájdu 
dve svetoznáme 18-jamkové ihriská, Palheiro Golf 
a náročné ihrisko Santo da Serra.

Hlavné mesto ostrova Funchal leží v krásnom 
zálive s nádherným panoramatickým výhľadom na 
prístav a kopcovité okolie. Meno mesta pochádza 
z fenikla, ktorý tu rastie vo veľkom množstve. Je 
to živé a farebné mesto, plné portugalských víl, 
kostolov a múzeí, upravených parkov a úzkych 
uličiek. Nechýba ani tradičný malebný trh so 
zeleninou a kvetmi. Mestu dominuje nádherná 
botanická záhrada v starom sídle z 19. storočia, kde 
je jedinečná zbierka orchideí a bujná subtropická 
vegetácia.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA MADEIRE

SANTANA
Celodenný výlet k typickým slameným domčekom 
sa začína stúpaním k tretiemu najvyššiemu 
vrcholu ostrova Pico do Arieiro, cez pstruhovú 
farmu sa presunieme do Ribeiro Frio do Santany, 

kde si pozrieme tradičné farebné domčeky so 
strechou v tvare písmena A. Z výhliadky Portela 
sa pokocháme výhľadmi na okolité horské masívy 
a pobrežie, zastavíme sa v Machicu, mieste kde 
pristáli objavitelia ostrova. Po ceste späť navštívime 
dedinku Camacha a miestnu dielňu s prúteným 
tovarom.

PORTO SANTO
Celodenný výlet loďou na susedný ostrov Porto 
Santo s 9 km dlhou nádhernou piesočnatou 
plážou, okružná plavba okolo ostrova, voľný čas 
na prehliadku alebo kúpanie.

SANTA MARIA
Plavba replikou Kolumbovej lode s posádkou 
v dobových kostýmoch pozdĺž pobrežia ostrova.

LEVÁDY
Široký výber organizovaných výprav pozdĺž levád 
s miestnym sprievodcom, možnosť horského 
trekingu.

MADEIRSKÝ VEČER
Kulinárske zážitky z ryby Espada, voňavé kúsky 
hovädzieho espetada na vavrínovom špíze 
s domácim cesnakovým chlebom, výborným 
miestnym vínom, za sprievodu folklórnej skupiny 
zaručí nezabudnuteľný kulinársky i umelecký 
zážitok.
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POLOHA
luxusný hotelový rezort • nádherný 
výhľad na Atlantický oceán • situovaný 
do nádhernej subtropickej záhrady • 
2 km od hlavného mesta Funchal

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
kombinácia tradičnej architektúry 
a zmyslu pre detail • vysoká úroveň 
poskytovaných služieb • recepcia • 
4 bary • 3 reštaurácie s vynikajúcou 
kuchyňou (Gourmetrestaurant, Il Gallo 
d´Oro, The Rose Garden s terasou 
s výhľadom na oceán) • Wi-Fi 
vo verejných priestoroch zdarma • 
knižnica •  herňa • vnútorný a vonkajší 
vyhrievaný bazén • bazén so slanou 
vodou • slnečné terasy s ležadlami 
a slnečníkmi • potápačské centrum 
• fi tnes centrum • spa centrum 
s množstvom procedúr • tenisové 
kurty • sauna • kaderníctvo • večerné 
zábavné programy • 6x denne shuttle 
bus do starého mesta

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • herňa • 
opatrovanie detí (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
tenisové kurty • stolný tenis • biliard • 
masáže • vírivka • parný kúpeľ • sauna

UBYTOVANIE
luxusne zariadené izby s výhľadom 
na okolie • kúpeľňa • LCD TV • CD/
DVD prehrávač • trezor • sušič vlasov 

• telefón • minibar (za poplatok) • 
balkón alebo terasa so sedením • 
ďalšie kategórie izieb: izby s priamym 
alebo čiastočným výhľadom na more 
• Junior Suity • Deluxe s výhľadom 
na more (denne dopĺňané čerstvé 
ovocie, minibar s minerálkami, soft 
drinky)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatiť polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV

WELLNESS

POTÁPANIE

GOLF

 

CLIFF BAY 
155 FUNCHAL

CENA OD

998
EUR

POLOHA
na južnej strane ostrova na útese Ponta 
da Cruz • západne od hlavného mesta 
Funchal • nádherná tropická záhrada 
s množstvom paliem • výhľad na 
Atlantický oceán a Cabo Giaro • 3 km 
od medzinárodného letiska 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
jeden z najluxusnejších hotelov na 
Madeire • priamy vstup na prímorskú 
promenádu • najväčší bazén so 
slanou vodou na Madeire • situovaný 
nad útesom s nádherným výhľadom 
na more • vnútorný bazén • Magic 
Spa • jóga • relaxačné masáže • 
jacuzzi • sauna • niekoľko reštaurácii 
s marockou, talianskou, portugalskou 
kuchyňou • Coast bar • bar pri bazéne 
• business centrum • fi tnes centrum 
• herňa • čitáreň • kasíno • shuttle 
bus 7x týždenne do centra Funchalu 
zdarma • Wi-Fi pripojenie vo verejných 
priestoroch zdarma 

PRE DETI
miniklub • detský klub • detský bazén

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
biliard • spa • kozmetické procedúry • 
masáže • večerné programy • golfové 
ihrisko v Santo da Serra Palheiro

UBYTOVANIE
177 komfortne a elegantne zariadených 
izieb • výhľad na krajinu • bočný alebo 
priamy výhľad na more • kúpeľňa • 

sušič vlasov • LCD TV • trezor • 
minibar • rádio • telefón • balkón • 
pripojenie na internet (za poplatok) • 
rodinné izby a suity sú priestrannejšie 
• obývacia miestnosť • niektoré 
s 2 balkónmi

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatiť polpenziu

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC / AACC

DIEŤA DO 12 ROKOV

WELLNESS

GOLF

PESTANA GRAND 
154 PONTA DA CRUZ / FUNCHAL

CENA OD

768
EUR
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156 FUNCHAL

PESTANA PROMENADE PESTANA BAY OCEAN 
APARTHOTEL 

157 FUNCHAL

POLOHA
v hotelovej zóne hlavného mesta 
Funchal • 3 km od centra • priamo 
na peknej pobrežnej promenáde • 
prekrásny výhľad na Atlantický oceán 
• množstvo barov • reštaurácie • 
obchody • priamy prístup k moru 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotel renomovanej hotelovej 
siete • otvorený v roku 2009 • recepcia 
• hlavná bufetová reštaurácia • á la 
carte reštaurácia • bar • bar pri bazéne 
• vyhrievaný krytý bazén • spa centrum 
• procedúry • sauny • fi tnes centrum 
• hammām • komplex vonkajších 
bazénov • ležadlá, osušky a slnečníky 
pri bazéne zdarma 

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • detské 
menu • detské stoličky • opatrovanie 
detí (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • parný kúpeľ 
• vírivka • za poplatok: služby v spa 
centre • golf na neďalekom golfovom 
ihrisku • večerné zábavné programy

UBYTOVANIE
moderne a komfortne zariadené 
izby • kúpeľňa • sušič vlasov • 
telefón • minibar • LCD TV • 
trezor • balkón alebo terasa • 
ďalšie kategórie izieb: s priamym 
výhľadom na more • Superior izby • 
Junior suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doplatiť polpenziu

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV

POTÁPANIE

WELLNESS

POLOHA
v pokojnom prostredí západnej časti 
Funchalu • od štrkovej pláže Praia 
Formosa oddelený promenádou 
• neďaleko hotela pláž s čiernym 
lávovým pieskom • 3 km od centra 
Funchal • shuttle bus do centra zdarma 
• 20 km od letiska vo Funchale

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komfortný prímorský aparthotel • 
v portugalskom štýle • vstupná hala 
s recepciou • bar • reštaurácia • fi tnes 
• sauna • masáže • parný kúpeľ • 
vonkajší areál s komplexom bazénov  
(v zime vyhrievané) • jacuzzi • bar pri 
bazéne • slnečná terasa • spoločenská 
miestnosť • biliard • konferenčná sála • 
pripojenie na internet (za poplatok)

PRE DETI
detský bazén • detské stoličky • 
opatrovanie detí (za poplatok)

ŠPORT A ZÁBAVA
v cene: fi tnes centrum • za poplatok: 
biliard • masáže • jacuzzi • potápanie 
v hoteli Pestana Palms • večerné 
zábavné programy

UBYTOVANIE
útulne zariadené štúdiá • výhľad 
na more • kombinovaná obývacia 
miestnosť a spálňa • kuchynský kút • 
SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) 
• balkón • ďalšie kategórie izieb: 
suity (oddelená obývacia miestnosť 
a spálňa) • junior suity (2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
– víno, pivo, minerálka, soft drinky, 
káva, čaj od 11:00 – 23:00 h

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAA / AAC

DETSKÝ PAUŠÁL

ALL INCLUSIVE

POTÁPANIE

WELLNESS

CENA OD

898
EUR

CENA OD

798
EUR
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KANÁRSKE OSTROVY

PRIAMY LET 
Z VIEDNE
AKTÍVNA 
DOVOLENKA
DELEGÁT

Kanárske ostrovy

Gran Canaria
Las Palmas

Playa del Inglés
Isla de la 
Gomera

Playa de la Arena

Costa Adeje

Lanzarote

FuerteventuraTenerife

Tenerifa 
Juh

Puerto 
Rosario

Corralejo 

Playa de Jandia
Playa 
Taurito

FUERTEVENTURA

oblasť pred vetrami, je príťažlivá nádhernými 
piesočnatými plážami s jemným šedým pieskom. Pláž 
v Playa de la Arena je jedna z najčistejších na ostrove 
a je odmenená Európskou modrou vlajkou. Centrum 
strediska s množstvom obchodov, barov a reštaurácií.

GRAN CANARIA
Miniatúrny kontinent, ktorý horský masív delí na tri 
klimatické pásma – na juhu piesočné duny a pláže, 
vo vnútrozemí zelené údolia a malebné dedinky, na 
severe skalné útesy. 

Playa Taurito – pokojná oblasť sa nachádza na 
juhozápadnom pobreží ostrova. Taurito a jeho pláž 
so šedým pieskom s pozvoľným vstupom do mora 
sú ideálne pre rodiny s deťmi. Nájdete tu niekoľko 
obchodíkov, reštaurácii a barov, vodný park Taurito Oasis.  

FUERTEVENTURA
Len 100 km od afrického pobrežia leží tento rajský 
ostrov s množstvom dlhých pláží so svetlým saharským 
pieskom a priezračnou vodou, grandióznymi 
pohoriami, zelenými palmovými hájmi a malebnými 
dedinkami. Ideálne podmienky poskytuje pre surferov, 
cyklistiku, potápanie, golf. K najznámejším plážam 
patria Jandia, Costa Calma, Corralejo, Playa de 
Esquinzo.

Jandia – leží na juhu ostrova a patrí k obľúbeným 
strediskám  vďaka prekrásnej, 50 m širokej a kilometer 
dlhej pláži Playa De Jandia. Pobrežná promenáda 
s reštauráciami, obchodíkmi a neďaleká rybárska 
dedinka s typickým kanárskym šarmom Morro 
Jable poskytujú príjemné rozptýlenie milovníkom 
prechádzok a nočného života.

Vďaka polohe v subtropickom pásme a teplotám, ktoré 
sa pohybujú medzi 20 – 30 °C, sú Kanárske ostrovy 
vyhľadávanou turistickou destináciou a dovolenkovým 
hitom po celý rok. Krásam krajiny, nekonečným 
plážam s farebným pieskom, vrchom so snehovými 
čapicami, smaragdovým údoliam, malebným dedinkám 
s ovocnými plantážami, konkurujú komfortné hotelové 
rezorty, mestá a letoviská s bohatým nočným životom. 
A k tomu ponuka aktivít: raj pre golfi stov, milovníkov 
vodných športov (od potápania cez windsurfi ng, 
vodné lyžovanie, plachtenie), ale aj  relaxu v podobe 
vynikajúco vybavených wellness centier. Pre rodiny 
s deťmi jedny z najlepších zábavných, vodných 
a zoo parkov s atrakciami, vynikajúce reštaurácie 
s gurmánskymi zážitkami, nočné kluby, diskotéky 
a skvelé možností nákupov. Priamy let z Viedne na 
všetky tri ostrovy trvá ca 4,5 - 5 hod.

TENERIFE
Ostrov večnej jari s najvyšším vrcholom Pico del Teide 
s typickou snehovou pokrývkou. Sever je chladnejší 
a nádherne zelený, na juhu prevláda teplejšie a mierne 
suché počasie. Pláže majú čierny piesok, raritou je 
Playa de las Teresitas, na ktorú doviezli žltý piesok 
špeciálne zo Sahary. 

Costa Adeje – atraktívne stredisko v južnej časti 
ostrova s architektonicky nápaditými a komfortnými 
hotelmi, upravenými plážami Playa Fanabe, Playa del 
Duque, novými elegantnými nákupnými centrami, 
barmi, reštauráciami a 16 km dlhou pobrežnou 
promenádou končiacou až na Los Cristianos, ktorá 
sa stala centrom spoločenského života. Neďaleko 
strediska sa nachádza aquapark s rôznymi atrakciami, 
delfi nárium a golfové ihriská.

Playa de la Arena – oblasť na juhozápade ostrova 
lemovaná útesom Los Gigantes, ktorý chráni túto 

NENECHAJTE SI UJSŤ NA TENERIFE

OKRUH OSTROVOM + TEIDE 
Celodenný výlet s návštevou gigantických skál, 
dedinky Maska, pohoria Teno, Garachico, Dračieho 
stromu a Národného parku. Výstup na Pico del Teide.

SIAM PARK
Zábavný park pre deti aj dospelých s bielou plážou, 
umelými vlnami pre surfi stov, detským parkom 
a množstvom vodných toboganov a vodných tratí. 

LORO PARK
najkrajší zoopark v Európe - veľkolepá show kosatiek, 
delfínov, tuleňov, papagájov alebo sklenený tunel so 
žralokmi.

NENECHAJTE SI UJSŤ NA GRAN CANARII

GRAN TOUR
Celodenný výlet s obedom na najzaujímavejšie miesta 
ostrova. Kaňon s osadou obývaných jaskýň, kráter 
ostrova, mesto balkónových domov Teror, vrchol 
Roque Nublo (posvätná skala) a údolie paliem Fataga.

LAS PALMAS
Krásy severnej časti ostrova a hlavného mesta ostrova 
Las Palmas s možnosťou nákupov alebo kúpania, 
návšteva botanickej záhrady a mesta Arucas.

KANÁRSKE OSTROVY

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY X XI XII I II III IV
VZDUCH 26 26 24 24 24 24 26
VODA 23 22 22 21 20 20 20
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KANÁRSKE OSTROVY | FUERTEVENTRA, TENERIFE

POLOHA
komfortný hotel renomovanej 
španielskej hotelovej siete Barceló • 
na miernej vyvýšenine • cca 600 m 
od dlhej piesočnatej pláže, na ktorú 
vedie cesta podchodom • nákupné 
a zábavné možnosti v bezprostrednej 
blízkosti hotela • plážová promenáda 
pár minút chôdze • rybárska dedinka 
Morro Jable cca 3 km • transfer 
z letiska cca 1,5 h

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
485 izieb • obľúbený rodinný hotel • 
priestranná vstupná hala s recepciou 
• bufetová reštaurácia • à la carte  
reštaurácia • bary • diskotéka • 
wellness • obchodíky • v záhrade 
2 bazény so sladkou vodou • bar pri 
bazéne • terasa na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi (zdarma), uteráky 
(na kauciu) • ležadlá a slnečníky 
na pláži za poplatok

PRE DETI
miniklub (5 - 12 rokov) • bazén • ihrisko 
• postieľka • stolička • minidisco

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • ihrisko • stolný tenis • 
lukostreľba • za poplatok: minigolf 
• wellness • vodné športy na pláži • 
denný a večerný animačný program • 
večer živá hudba • disco

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • 
kúpeľňa s WC • SAT TV • telefón • mini 

chladnička • sušič na vlasy • trezor 
(za poplatok) • stropný ventilátor • 
balkón alebo terasa - za doplatok 
s výhľadom na more • pre rodiny 
s deťmi rodinné izby (dvojlôžkové 
izby so spojovacími dverami) 

STRAVOVANIE 
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatého bufetu • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
(voda, soft drinky, káva, čaj) od 
10:00 do 23:00 h • teplé a studené 
občerstvenie v bare pri bazéne 
a v snack bare • káva, čaj a pečivo 
od 12:00 do 18:00 h

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AC / AA / AAC / AACC / AAA / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WELLNESS

POLOHA
priamo v centre letoviska Costa Adeje 
• v blízkosti reštaurácií a obchodov 
• pláž so šedým pieskom cca 100 m 
oddelená pobrežnou promenádou • 
známa pláž Playa de Faňabe 
cca 800 m • vzdialenosť od letiska 
16 km • transfer z letiska asi 30 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný 6 poschodový hotel • 
vstupná hala s recepciou • 4 výťahy • 
reštaurácie • bary • salóniky • obchod 
so suvenírmi • kaderníctvo • beauty 
centrum • diskotéka • 3 konferenčné 
miestnosti • internetová kaviareň • 
Wi-Fi • v záhrade 2 bazény (jeden 
v zime vyhrievaný) • slnečná terasa 
s ležadlami a slnečníkmi • pravidelný 
denný a večerný zábavný program • 
bohatá ponuka vodných športov 
za poplatok

PRE DETI
miniklub (4 - 7 rokov) • maxi klub 
(8 - 12 rokov) • junior klub 
(13 - 17 rokov) • bazén • ihrisko

ŠPORT A ZÁBAVA
joga • aerobik • bedminton • stolný 
tenis • volejbal • biliard • boccia • 
za poplatok: tenisový kurt 
s tvrdým povrchom • kurt na squash 
(vo vedľajšom hoteli) • minigolf • 
požičovňa bicyklov na recepcii • 
wellness centrum • fi tnes • približne 
1 km od hotela potápačská škola • 
5 km od hotela golfové ihrisko

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • kúpeľňa s WC 
• klimatizácia • SAT TV • telefón 
• minibar • trezor (za poplatok) • 
balkón s výhľadom do záhrady alebo 
na hory • za doplatok s výhľadom 
na more • rodinné izby

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
(10:00 - 24:00 h) • aerobik • šípky • 
lukostrelba • animačné programy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC / AACC / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE  

WELLNESS  

ANIMÁCIE

GOLF

IBEROSTAR TORVISCAS 
PLAYA +

159 TENERIFE - COSTA ADEJE 

BARCELO JANDIA MAR +
158 FUERTEVENTURA - PLAYA DE JANDIA 

CENA OD

1 098
EUR

CENA OD

898
EUR
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KANÁRSKE OSTROVY | TENERIFE

POLOHA
na nádhernom pobreží Puerto Santiago 
• úžasný výhľad na ostrov La Gomera 
• v pozadí pobrežia známe útesy Los 
Gigantes, ktoré chránia oblasť pred 
vetrami a vytvárajú príjemnú klímu • 
len 50 m od peknej sopečnej pláže • 
pláž je ocenená ako jedna 
z najkrajších a najčistejších pláží vlajkou 
Európskej únie • obchod a reštaurácia 
vedľa hotela • živšie centrum zábavy 
s možnosťami nákupov 10 min 
prechádzkou • letisko na juhu 40 km • 
najbližšie golfové ihrisko cca 22 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotel • recepcia s Wi-Fi 
pripojením zdarma • wellness centrum 
(masáže a terapie za poplatok) • 
fi tnes a posilňovňa (za poplatok) • 
2 bazény so sladkou vodou (z toho 
jeden vyhrievaný) s ležadlami zdarma 
• kaderníctvo • zdravotné centrum • 
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok

PRE DETI
miniklub • bazén s toboganom • 
detské ihrisko • postieľka • stolička

ŠPORT A ZÁBAVA
tenis • minigolf • biliard • aqua 
gymnastika • lukostreľba • 
tolný tenis • za poplatok: vodné 
športy na pláži • denne rôzne 
športové aktivity s animátormi • 
večer živá hudba • večerné animácie 
alebo zábavné programy 
pre dospelých

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • 
kúpeľňa • sušič vlasov • minibar 
• trezor (za poplatok) • SAT TV • 
balkón alebo terasa s výhľadom 
na bazény • za doplatok izby 
s výhľadom na more • rodinné izby 
s 2 prístelkami

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
(10:00 – 24:00 h) • ľahké 
občerstvenie v bare pri bazéne • 
v Palapa reštaurácií tapas, sendviče, 
zmrzlina (10:00 – 18:00 h) • večer sa 
vyžaduje primerané oblečenie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AA / AAC / AACC / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

GOLF

POLOHA
výborná poloha • na južnom pobreží • 
v pokojnej časti strediska Costa Adeje 
• len 3 km od vynikajúcich golfových 
ihrísk • piesočnatá pláž La Enramada 
s kamienkovým vstupom a pobrežnou 
promenádou asi 100 m • ďalšia pekná 
piesočnatá pláž del Duque asi 15 min 
pešou chôdzou • v bezprostrednej 
blízkosti hotela pár obchodíkov • 
väčšie nákupné centrum asi 1 km 
od hotela • z hotela do strediska Playa 
de las Americas autobusová doprava 
zdarma • letisko 27 km 

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s Wi-Fi pripojením 
zdarma • hlavná reštaurácia • 
barbecue reštaurácia • viacero barov • 
diskotéka • terasa na slnenie • 
3 bazény pre dospelých (jeden 
z nich v zime vyhrievaný) 
s nádherným výhľadom na more • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
zdarma, na pláži za poplatok • jacuzzi 
• konferenčné miestnosti • internetový 
kútik (za poplatok)

PRE DETI
miniklub „Daisy“ • bazén • ihrisko • 
detská postieľka • detská stolička

ŠPORT A ZÁBAVA
tenisové kurty • stolný tenis • fi tnes 
• za poplatok: wellness centrum 
so saunou • krytý bazén • vírivka 
• turecké kúpele • kaderníctvo • 
kozmetika

UBYTOVANIE
moderne zariadené klimatizované 
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • internetové pripojenie 
• minibar • trezor (za poplatok) • 
balkón • za doplatok izby 
s výhľadom na more alebo bazén • 
juniorsuity • rodinné izby 

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu • 
možnosť doplatku na all inclusive: 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • snacky od 11:00 – 17:00 h 
v reštaurácii „La Choza“ • vybrané 
nealko a alkoholické nápoje • večer 
sa vyžaduje primerané oblečenie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSŤI OBSADENIA

A / AA / AAC / AACC / AAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WELLNESS

GOLF

H10 HOTEL COSTA
ADEJE PALACE 

BE LIVE PLAYA LA ARENA 
160 TENERIFE - COSTA ADEJE   161 TENERIFE - PLAYA DE LAS AMERICAS   

CENA OD

898
EUR

CENA OD

858
EUR
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KANÁRSKE OSTROVY | GRAN CANARIA

POLOHA
na juhu ostrova • tmavá piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do mora 
len 50 m od hotela • krásna pláž 
Amadores s bielym pieskom vzdialená 
cca 4 km a dostupná miestnou dopravou 
• iba 3 km od malebného prístavu 
Puerto Mogán • niekoľko menších 
obchodíkov v okolí hotela • 
komplex bazénov s morskou vodou 
Taurito Oasis pred hotelom • 
60 km od letiska

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný 9-poschodový hotel 
• priestranná hala s 24-hodinovou 
recepciou • internetové pripojenie 
(za poplatok) • piano bar • 
klimatizovaná reštaurácia • diskotéka • 
bar • obchod • v záhrade 
veľký bazén (v zime vyhrievaný) • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne v cene • 
vírivka • hotel je súčasťou 
Paradiso Resortu Taurito a niektoré 
zariadenia sú spoločné 

PRE DETI
kid´s club (4 – 12 rokov) • teen club 
(do 18 rokov) • ihrisko • minidisco

ŠPORT A ZÁBAVA
fi tnes • tenis • vstup do aquaparku • 
za poplatok: 4 tenisové kurty • 
squash • bowling • minigolf • 
golfové ihrisko 8 km od hotela • bohatý 
animačný program • cez deň zábavné 
a športové programy • večer pravidelne 
živá hudba • rôzne show

UBYTOVANIE
260 izieb • moderne zariadené 
klimatizované dvojlôžkové izby 
(30 m2) a rodinné izby s kúpeľňou • 
telefón • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • chladnička • 
balkón alebo terasa • rodinné izby 
apartmánového typu (40 m2) • 
navyše oddelená spálňa

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 - 
23:00 h • dopoludnia i popoludní 
ľahké občerstvenie • polnočný snack 
• zmrzlina (pre deti) • vstup do 
aquaparku Taurito Oasis • zľava v spa

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA 

A / AC / AA / AAC / AACC / AAA

rodinné apartmány

AAA / AACC / AACCC / AAAC / AAAA

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

AQUAPARK

PARADISE LAGO TAURITO +
163 GRAN CANARIA - PLAYA TAURITO

POLOHA
v časti Taurito na juhu ostrova • 
piesočnatá pláž vzdialená 70 m • 
niekoľko obchodíkov v okolí hotela 
• väčšie centrum Puerto Mogán 
vzdialené 4 km a dostupné miestnou 
dopravou • vodný park Paradise 
Lago Oasis pred hotelom • od letiska 
vzdialený 60 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
postavený v typickej miestnej 
architektúre • časť Paradise rezortu • 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
a internetový kútik v lobby (za 
poplatok) • obchodíky • reštaurácia 
s terasou • bistro Paraiso • vyhrievaný 
bazén s panoramatickým výhľadom 
• terasa s ležadlami a slnečníkmi (pri 
bazéne bez poplatku, osušky na kauciu) 
• veľké fi tnes a wellness centrum
 
PRE DETI 
kid´s club (4 – 12 rokov) • teen club 
(do 18 rokov) • ihrisko • minidisco

ŠPORT A ZÁBAVA
široká škála športov a zábavy • 
výborne vybavené fi tnes centum • 
vodná gymnastika • športové animácie 
v celom paradise rezorte (pilates, jóga, 
tai-či) • lukostreľba • za poplatok: 
vodné športy na pláži • masáže 
a procedúry v spa centre • squash • 
tenis • golf na 8 km vzdialenom ihrisku 
Anfi  Taurito • celý deň ľahké animácie • 
večerné animácie • zábavné programy 
• živá hudba • disko

UBYTOVANIE  
priestranné izby (35 m2) • moderne 
a komfortne zariadené • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • TV • rádio • telefón • 
klimatizácia • mini chladnička • trezor 
(za poplatok) • balkón alebo terasa 
s bočným výhľadom na more

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:30 - 23:00 h • 
popoludní káva, čaj, drobné 
občerstvenie od 15:00 – 18:00 h • 
neskoré raňajky pre spachtošov 
do 12:00 h • vstup do vodného parku 
Taurito Oasis • zľavnené nápoje 
vo vybraných baroch rezortu • večer 
sa vyžaduje primerané oblečenie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA

A / AC / AA / AAC / AACC / AAA

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

AQUAPARK

WELLNESS

PARADISE VALLE TAURITO 
162 GRAN CANARIA - PLAYA TAURITO

CENA OD

798
EUR

CENA OD

848
EUR
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EXOTIKU
POZNÁVAME

PLAVBY
OKRUŽNÉ

Výber exotických poznávacích zájazdov a plavieb do celého sveta.
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AFRIKA | MAROKO

ROZPRÁVKA TISÍC A JEDNEJ NOCI. HNEDÉ KASBY, ZELENÉ OÁZY, ČERVENÝ MARAKÉŠ A MODRÝ OCEÁN. KRAJINA PLNÁ FARIEB A VÔNÍ. KRIŽOVATKA ARAB-
SKEJ, BERBERSKEJ, RÍMSKEJ, PORTUGALSKEJ A FRANCÚZSKEJ KULTÚRY. SPLETITÉ ULIČKY ZABUDNUTÝCH MIEST, DRAMATICKÉ KAŇONY A VYSOKÉ MINARE-
TY. VOŇAVÝ MÄTOVÝ ČAJ, LAHODNÝ KUSKUS, VODNÁ FAJKA, TRADIČNÉ FARBIARNE, VOLANIE MUEZÍNA A NEKONEČNÉ ZJEDNÁVANIE.

1. DEŇ
Odlet z Európy, počas prestupu v Lisa-
bone (odlety z Budapešti) v cene Lisa-
bon City tour. Prílet do Maroka. Moder-
ná Casablanca, metropola s 5 miliónmi 
obyvateľov. Mešita Jeho Veličenstva 
Hassana II. (zvonku), námestie Spoje-
ných národov, námestie Mohammeda 
V., rezidenčná časť Anfa. Pokračovanie 
do Rabatu – hlavného mesta a sídla 
kráľa, prehliadka neobyčajne zeleného 
mesta – pevnosť Kasbah Oudaya, Ha-
sanova veža a Mešita, mauzóleum Mo-
hammeda V., Mechouar (známe opev-
nenie okolo kráľovského paláca).

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Meknes 
(UNESCO), cestou budeme prechádzať 
mestami Khemisset a Tilfet. V Meknes 
navštívime „Marocké Versailles“, ktoré 
bolo založené v 17. storočí kráľom Isma-
ilom, spoznáme najkrajšiu marockú 
bránu Bab El Manasour a stajne kráľa M. 
Ismaila. Navštívime novú a starú medi-
nu, Fez. Cestou sa zastavíme v posvät-
ných mestách Moulay Idirss a Volubilis.

3. DEŇ
Ráno bude venované prehliadke Fez 
(UNESCO), ktoré je právom považo-
vané za kolísku vzdelania a kultúry. 
Navštívime hrobky dynastie Merinides, 
miestny bazár, kde sa budeme pre-
dierať úzkymi uličkami medzi oslíkmi 
a necháme sa uniesť množstvom farieb 
a vôní, navštívime Medersas, mešitu Ka-
rouine a fontánu Nejjarine. Počas pre-
chádzky sa stretneme aj s miestnymi 
výrobcami suvenírov.

4. DEŇ
Po skorých raňajkách sa vydáme na 
cestu do mesta Erfoud. Budeme pre-
chádzať berberskou dedinou Immouzer 
du Kandar, cez cédrové lesy sa presu-
nieme masívnym horstvom stredného 
Atlasu k jazeru Dait Aoua, prejdeme 
známym strediskom zimných športov 
Ifrane. Berberská dedina Azrou, zná-
ma svojimi ručnými výrobkami z dreva 
a tkanými kobercami. Mesto Errachidia 

a nádherné údolie Ziz s množstvom 
malých opevnených dediniek. 

5. DEŇ
V skorých ranných hodinách možnosť 
fakultatívneho výletu na džípoch na 
pieskové duny. Po raňajkách sa vydá-
me na cestu do mesta Tinerhir. Nád-
herné oázy, kaňon Todra, kde medzi 
300 m vysokými strmými skalnými 
útesmi vedie úzka cesta, široká len 
20 m, čo je nezabudnuteľným zážitkom. 
Údolie Dades s množstvom paliem 
a záhrad, kde sa pestujú ruže na výrobu 
parfumov. Cestou „Tisícich Kasbahov“ 
sa dostaneme do mesta Ouarzazate.

6. DEŇ
Navštívime podľa záujmu fi lmové štú-
diá (vstup za poplatok cca 50 AED) 
a 30 km vzdialený Ait Benhaddou Kas-
bahs „pieskový zámok“ (UNESCO), 
najdokonalejšiu ukážku tradičného 
predsaharského života. Vďaka svojej 
neopakovateľnej atmosfére sa stal sú-
časťou fi lmov Lawrenc z Arábie, Mú-
mia, Alexander, Sedem rokov v Tibete 
a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi 
n´Tichka sa dostaneme do Marakéša.

7. DEŇ
Deň venujeme prehliadke mesta Ma-
rakéš (UNESCO), druhého najstaršie-
ho z kráľovských miest a nazývaného 
aj „Perlou juhu“. Pozrieme si najväčšie 
pamiatky – 70 m vysoký minaret Kou-
toubia, Menara a záhrady, hrobky dy-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Vstupy do pamiatok 
(okrem vnútra veľkej mešity v Casablance). Vlastný mikrobus s klimatizáciou. Ubyto-
vanie v 4* hoteloch s polpenziou (odlety z Budapešti 8 nocí, odlety z Viedne 7 nocí), 
služby miestneho sprievodcu a služby slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu, obedy, vstupné do vnútra Veľkej mešity v Casablan-
ce (12 EUR - platí sa na mieste). Fakultatívne výlety (vodopády Ouzoud cca 23 EUR). 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 280 EUR. Povinné bakšišné 30 EUR (platí sa na mieste 
po prílete sprievodcovi CK SATUR).

POZNÁMKA
Lety sú realizované 2 spôsobmi: odlet Budapešť – prílet Viedeň (príletové miesto 
Casablanca); odlet Viedeň – prílet Viedeň (príletové miesto Marakéš - priamy let). 
Pri letoch z Viedne je program realizovaný na trase: Marakéš – Casablanca – Rabat – 
Meknes – Fez – Erfoud - Ouarzazazte – Marakéš.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

nastie Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle (za 
poplatok) s hrobom majstra módy Yves 
Saint Laurenta. Medina, najznámejšie 
miestne súky a námestie Djemaa El Fna 
so zaklínačmi hadov, hudobníkmi a roz-
právačmi.

8. DEŇ
Individuálna prehliadka po meste. Mož-

nosť fakultatívneho výletu do Asni Ou-
irgane na džípoch, údolie nazývané aj 
„šťastným údolím“, ktoré sa nachádza 
na úpätí pohoria Toubkal alebo vodo-
pády Ouzoud. Presun do Casablanca.

9. DEŇ
Posledná rozlúčka s Marokom, odlet 
cez Lisabon do Európy. V prípade letov 
z Viedne je skorý ranný odlet.

SILVESTER  |  PRIAMY LET Z VIEDNE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  SHOPPING  |  VSTUPY V CENE

KRIŽOVATKA 
FARIEB A VÔNÍMAROKO

Maroko

Casablanca

Meknes

Fez

Ouarzazate

Erfoud

Rabat

Marrakech

KLIMATICKÝ DIAGRAM MAROKO – MARAKÉŠ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 21 25 26 29 35 38 37 33 28 22 19

Zrážky (mm) 17 12 14 50 10 3 22 2 7 21 30 22

TERMÍNY A CENY

79FMAL01 / 7F9MAL01 ODLET Z POČET DNÍ OSOBA

29.10. - 06.11.2014 Viedeň 9 759 EUR

27.12. - 04.01.2015 (Silvester) Budapešť 9 995 EUR

14.02. - 22.02.2015 (Jarné prázdniny) Budapešť 9 798 EUR

18.02. - 26.02.2015 (Jarné prázdniny) Viedeň 9 995 EUR

21.02. - 01.03.2015 (Jarné prázdniny) Budapešť 9 798 EUR

25.02. - 05.03.2015 (Jarné prázdniny) Viedeň 9 995 EUR
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MAROKO | AFRIKA

aj „Perlou juhu“. Pozrieme si najväč-
šie pamiatky – 70 m vysoký minaret 
Koutoubia, Menara a záhrady, horbky 
dinastie Saadian a palác Bahia. V prí-
pade záujmu návšteva záhrad Majo-
relle (za poplatok) s hrobom majstra 
módy Yves Saint Laurenta. Nevy-
necháme ani medinu, najznámejšie 
miestne súky a námestie Djemaa El 
Fna so zaklínačmi hadov, hudobníkmi 
a rozprávačmi.

8. - 10 DEŇ
Presunieme sa späť do mesta Ca-
sablanca k odletu do Lisabonu. Prílet 
do Lisabonu vo večerných hodinách, 

transfer na hotel, ubytovanie. Pred 
nami je celodenný výlet po nádher-
nom meste Lisabon a  jeho okolí, na 
ktoré sa díva socha Krista, presná 
replika známej sochy v Riu. Prejdeme 
sa starobylými uličkami, navštívime 
námestie Placa de Comercio, eleva-
dor de Santa Justa, hrad Castelo de 
Sao Jorge, Torre de Belém, Múzeum 
kočov a ak budeme mať čas, povozí-
me sa i  typickou Lisabonskou žltou 
električkou. V skorých ranných hodi-
nách sa presunieme na letisko, odlet 
do Európy.

DVE HISTORICKY ZAUJÍMAVÉ A TAK ODLIŠNÉ KRAJINY – MAROKO A PORTUGALSKO. DVE KULTÚRY, KTORÉ SA STRETÁVALI UŽ NIEKOĽKO TISÍCROČÍ. MAJÚ 
MNOHO SPOLOČNÉHO, ALE I TOĽKO ROZDIELNEHO. POZRIEME SI KRÁĽOVSKÉ MESTÁ V MAROKU, NAVŠTÍVIME NAJZNÁMEJŠIE PAMIATKY A MIESTNE TRA-
DIČNÉ TRHY. PREJDEME SA NÁDHERNÝM A ZAUJÍMAVÝM MESTOM LISABON, JEHO ÚZKYMI ULIČKAMI A ZVEZIEME SA AJ NA ZNÁMEJ ŽLTEJ ELEKTRIČKE.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Maroka. 
Moderná Casablanca, metropola 
s 5 miliónmi obyvateľov. Mešita Jeho 
Veličenstva Hassana II. (zvonku), ná-
mestie Spojených národov, námestie 
Mohammeda V., rezidenčná časť 
Anfa. Pokračujeme do Rabatu – hlav-
ného mesta a sídla kráľa, prehliadka 
neobyčajne zeleného mesta s jeho 
najvýznamnejšími pamiatkami – pev-
nosť Kasbah Oudaya, Hasanova veža 
a Mešita, mauzóleum Mohammeda V., 
Mechouar - známe opevnenie okolo 
kráľovského paláca.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Mek-
nes (UNESCO). Cestou budeme pre-
chádzať mestami Khemisset a Tilfet. 
Navštívime „Marocké Versailles“, kto-
ré bolo založené v 17. storočí kráľom 
Ismailom, spoznáme najkrajšiu ma-
rockú bránu Bab El Manasour a stajne 
kráľa M. Ismaila. Nová a stará medina. 
Presunieme sa do mesta Fez, zastaví-
me sa v posvätných mestách Moulay 
Idirss a Volubilis.

3. DEŇ
Ráno bude venované prehliadke 
mesta Fez (UNESCO), ktoré je prá-
vom považované za kolísku vzdelania 
a kultúry. Navštívime hrobky dynastie 
Merinides, miestny bazár, kde sa bu-
deme predierať úzkymi uličkami medzi 
oslíkmi a necháme sa uniesť množ-
stvom farieb a vôní, navštívime Meder-
sas, mešitu Karouine a fontánu Nejjari-
ne. Počas prechádzky sa stretneme aj 
s miestnymi výrobcami suvenírov.

4. DEŇ
Po skorých raňajkách sa vydáme 
na cestu do mesta Erfoud. Budeme 
prechádzať berberskou dedinou Im-
mouzer du Kandar. Cez cédrové lesy 
sa presunieme masívnym horstvom 
stredného Atlasu k jazeru Dait Aoua. 
Prejdeme známym strediskom zim-
ných športov Ifrane. Berberská de-
dina Azrou, ktorá je známa svojimi 

ručnými výrobkami z dreva a tkanými 
kobercami. Mesto Errachidia a nád-
herné údolie Ziz s množstvom malých 
opevnených dediniek. 

5. DEŇ
V skorých ranných hodinách možnosť 
fakultatívneho výletu na džípoch na 
pieskové duny. Po raňajkách sa vydá-
me na cestu do mesta Tinerhir. Pre-
chádzať budeme nádhernými oázami, 
až sa dostaneme ku kaňonu Todra, 
kde medzi 300 m vysokými strmými 
skalnými útesmi vedie úzka cesta ši-
roká len 20 m. Pokračujeme údolím 
Dades s množstvom paliem a záhrad, 
kde pestujú ruže na výrobu parfumov. 
Cestou “Tisícich Kasbahov” sa dosta-
neme do mesta Ouarzazate.

6. DEŇ
Navštívime podľa záujmu fi lmové štú-
diá (vstup za poplatok cca 50 AED) 
a 30 km vzdialený Ait Benhaddou 
Kasbahs „pieskový zámok“ (UNESCO), 
najdokonalejšiu ukážku tradičného 
predsaharského života. Vďaka svojej 
neopakovateľnej atmosfére sa stal sú-
časťou fi lmov Lawrenc z Arábie, Mú-
mia, Alexander, Sedem rokov v Tibete 
a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi 
n´Tichka sa dostaneme do Marakéša.

7. DEŇ
Marakéš (UNESCO), druhé najstaršie 
z kráľovských miest a nazývaného 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Vstupy do pamiatok 
(okrem vnútra veľkej mešity v Casablance). Vlastný mikrobus s klimatizáciou. 
7x ubytovanie v 4* hoteloch s polpenziou v Maroku, 2x ubytovanie v 3* hoteli 
s raňajkami v Lisabone. Služby miestneho sprievodcu a služby slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu, obedy, vstupné do vnútra Veľkej mešity v Ca-
sablance (12 EUR/os./platí sa na mieste). Fakultatívne výlety a vstupy mimo 
program. Vstupy do pamiatok v Lisabone (cca 50 EUR, v závislosti od navští-
vených pamiatok).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 280 EUR. Povinné bakšišné 30 EUR/osoba (platí sa na 
mieste po prílete sprievodcovi CK SATUR).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEĽKÁ NOC  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  SHOPPING

Z MAROKA 
DO LISABONU

DOKONALÁ 

KOMBINÁCIA KULTÚR

KLIMATICKÝ DIAGRAM MAROKO – MARAKÉŠ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 21 25 26 29 35 38 37 33 28 22 19

Zrážky (mm) 17 12 14 50 10 3 22 2 7 21 30 22

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca

Portugalsko

Lisabon

TERMÍNY A CENY

7F9MAL03 POČET DNÍ OSOBA

28.03. - 06.04. 2015 (Veľká noc) 10 995
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ÁZIA | SAE

DUBAJ „MESTO BUDÚCNOSTI“ JE DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCIM SA MESTOM, KTORÉ OKREM STAROBYLÝCH ŠTVRTÍ, DÝCHA NA VÁS AJ NEPREHLIADNUTEĽ-
NÝM LUXUSOM. MÔŽETE SA VYBRAŤ NA NÁKUPY DO NIEKTORÉHO Z MNOHÝCH NÁKUPNÝCH CENTIER, RELAXOVAŤ NA PLÁŽI ALEBO ÍSŤ ZA ZÁBAVOU 
AJ S VAŠIMI DEŤMI. AQUAPARK, DELFINÁRIUM, FORMULA, TUČNIAKY A ĎALŠIE ATRAKCIE VÁS ČAKAJÚ NA TOMTO DOKONALOM RODINNOM VÝLETE. 

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Už 
po prílete na nás dýchne duch tejto 
nádhernej arabskej krajiny s  množ-
stvom architektonických skvostov, 
ktoré nemajú nikde inde vo svete kon-
kurenciu. 

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme objavovať 
najznámejší emirát Dubaj, ktorý vy-
rástol z púšte v neuveriteľne krátkom 
čase. Nahliadneme do tajov dávnych 
štvrtí Bastakia a Deira, vyfotíme si be-
lostnú mešitu Jumeirah. Na vodnom 
taxíku Abra sa prevezieme cez dubaj-
skú zátoku Dubai Creek a zabavíme sa 
zjednávaním na trhu so zlatom a kore-
ním. Pozrieme si 828 m vysokú najvyš-
šiu stavbu sveta, Burj Khalifa, z ktorej 
sú neuveriteľné výhľady na celý Dubaj 
(výstup za poplatok). Zastavíme sa 
aj pri najznámejšom hoteli sveta Burj 
Al Arab. Popoludní nás čaká adrenalí-
nový zážitok – púštne safari. Zažijeme 
adrenalínovú jazdu po pieskových du-
nách, v beduínskom kempe nahliadne-
me do života beduínov, pomaľujeme 
sa henou, vyskúšame si miestne tra-
dičné odevy, vyskúšame vodnú fajku. 
Zavŕšením dňa bude výborná večera 
a vystúpenie brušnej tanečnice.

3. DEŇ
Ráno nás čaká veľká atrakcia, strávi-
me čas s malými tučniakmi v Ski Du-
bai. Deti si ich budú môcť pohladkať, 
vyfotiť sa s  nimi, dozvedia sa o  ich 
živote, uvidia ich kŕmenie a  zabavia 
sa na ich neuveriteľných kúskoch. Pre-
sunieme sa na Palmový ostrov a pred 
sebou máme deň plný kúpania, vod-
ných atrakcií a oddychu v najväčšom 
vodnom parku na Strednom východe 
Aquaventure. Jedinečný svet zába-
vy s  bazénmi, toboganmi, umelými 
vlnami, detským hradom s  rôznymi 
šmykľavkami, a mnohými ďalšími vod-
nými atrakciami. Nezabudnuteľným 
zážitkom je návšteva Dolphin Bay, 
umelo vybudovaná lagúna s delfínmi, 

kde sa deti za pomoci inštruktorov do-
stanú do úzkeho kontaktu s týmito mi-
lými tvormi, môžu ich hladkať a zahrať 
sa s nimi (vstup je za poplatok, v prí-
pade záujmu odporúčame rezervovať 
si vstup vopred v CK alebo hneď po 
príchode u  sprievodcu). V podvečer-
ných hodinách si vychutnáme plavbu 
s výbornou večerou na typickej dre-
venej lodi po Dubai Creeku.

4. DEŇ
Tento deň bude veľkým zážitkom naj-
mä pre malých pretekárov a oteckov. 
Pred nami je totiž návšteva jednej 
z najväčších atrakcií Emirátov a záro-
veň najväčšieho indoorového tematic-
kého parku na svete – Ferrari World 
v Abu Dhabi. Každému členovi rodiny 
ponúka zábavu, chvíle relaxu i adrena-
línu. Dozvieme sa celú históriu stajne 
Ferrari, virtuálne, ako piloti lietadla 
navštívime domov Ferrari – Taliansko, 
zajazdíme si s najväčšími svetovými 
šampiónmi, na trenažéroch si osob-
ne vyskúšame rýchlosť monopostov. 
Tí odvážnejší vyskúšajú rýchlodráhu 
Formula Rossa, pre deti je pripravený 
Junior GT, kde si môžu na malých au-
tíčkach urobiť školu šoférovania, zaži-
jú atmosféru skutočných pretekov na 
Junior Grand Prix a veľkou zábavou sú 
i malé autíčka na diaľkové ovládanie. 
Zaujímavá bude i návšteva miestnych 
obchodov s tovarom pod značkou 
Ferrari. Pred nami je ešte krátka pre-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery 
počas programu. 4x ubytovanie v kvalitnom 4* mestskom hoteli s polpenziou 
v Dubaji, 2x ubytovanie v 4* plážovom hoteli v Ras Al khaimah s polpenziou. 
Výlety a  vstupy podľa programu. Obed počas výletu na Musandam. Služby 
miestneho a česky hovoriaceho sprievodcu/delegáta. Poznámka: termín 04.01. 
- 10.01.2015 je program len s ubytovaním v Dubaji.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity mimo programu. Príplatok za jednolôžkovú izbu. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

hliadka mesta Abu Dhabi a návšteva 
najväčšej a najkrajšej mešity v emirá-
toch - Sheikh Zayed Mosque.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do emirá-
tu Ras Al Khaimah, kde si dáme deň 
voľna strávený na pláži.

6. DEŇ
Pred nami je celodenný výlet k  bre-
hom polostrova Musandam, nachá-
dzajúceho sa na hraniciach sultanátu 
Omán. Navštívime typickú dedinku 
Dibba, preslávenú výrobou drevených 

lodí Dhows, nalodíme sa na arab-
skú plachetnicu, kde nás čaká vý-
borný obed, šnorchlovanie, plávanie 
v kryštálovo čistých vodách a zábava 
v rytmoch arabskej hudby. 

7. - 8. DEŇ
Po bohatom programe si vychutná-
me deň voľna na pláži, relax, kúpa-
nie, šnorchlovanie. Možnosť nákupov 
v  niektorom z  nákupných centier. Vo 
večerných hodinách transfer na letis-
ko. V skorých ranných hodinách odlet 
do Európy.

PRIAMY LET  |  VEĽKÁ NOC  |  PRE RODINY  |  ATRAKCIE  |  S POBYTOM PRI MORI  |  VÝLETY V CENE 

DUBAJ SVET FANTASTICKÝCH 
ATRAKCIÍ  

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah

polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

KLIMATICKÝ DIAGRAM - DUBAJ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 28 33 38 40 41 41 39 35 31 26

Zrážky (mm) 16 25 21 7 0,4 0 0,8 0 0 1 3 15

TERMÍNY A CENY

79EDUB01 / 7F9DUB01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*
19.10. - 25.10.2014 7 1 398 EUR 859 EUR

04.01. - 10.01.2015 7 1 288 EUR 799 EUR

27.02. - 06.03.2015 (Jarné prázdniny) 8 1 298 EUR 849 EUR

30.03. - 06.04.2015 (Veľká noc) 8 1 398 EUR 849 EUR

30.04. - 07.05.2015 8 1 298 EUR 849 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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5. DEŇ
Pred nami je celodenný adrenalínový 
zážitok V  dopoludňajších hodinách 
absolvujeme jazdu na púštnych mo-
tokárach, popoludní len na ultra-
ľahkých lietadlách v  emiráte Ras Al 
Khaimah. 

6. – 7. DEŇ
Voľný deň. Možnosť kúpania sa v jed-
nom z  plážových parkov v  Dubaji 
(odporúčame navštíviť Jumeirah Be-

ach park – vstup za poplatok) alebo 
na niektorej z verejných pláží. Nákupy 
v  niektorom z  mnohých nákupných 
centier (napr. Dubai Mall). Možnosť 
rôznych fakultatívnych výletov. Vo 
večerných hodinách transfer na le-
tisko.

8. DEŇ
V skorých ranných hodinách odlet do 
Európy.

SAE, DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCA SA KRAJINA UPROSTRED PÚŠTE PONÚKA OKREM LUXUSU, NÁKUPOV A DÁVNYCH ARABSKÝCH TRADÍCIÍ I MNOŽSTVO 
ZÁŽITKOVÝCH ATRAKCIÍ. PÚŠTNE MOTOKÁRY, ADRENALÍNOVÝ LET V ULTRAĽAHKÝCH LIETADLÁCH, FERRARI WORLD A NAJRÝCHLEJŠIA DRÁHA NA 
STREDNOM VÝCHODE, SNOW BULLET UPROSTRED PÚŠTE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ A NEMINIE NA TOMTO SKVELOM, ŠPORTOVO LADENOM ZÁJAZDE.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Už 
po prílete na nás dýchne duch tejto 
nádhernej arabskej krajiny s  množ-
stvom architektonických skvostov, 
ktoré nemajú nikde inde vo svete 
konkurenciu. 

2. DEŇ
Prehliadka novej časti mesta Dubaj, 
ktoré vyrástlo z  púšte v  neuveri-
teľne krátkom čase. Vystúpime na 
828 m vysokú, najvyššiu stavbu sveta 
- Burj Khalifa - odkiaľ sú neuveriteľné 
výhľady na celé mesto. Dokonca sa 
pomocou špeciálnych ďalekohľadov 
a projekcií prenesieme do minulosti 
a presvedčíme sa tak na vlastné oči, 
že pred pár rokmi bola na mieste 
dnešného Dubaja iba púšť. Uchvá-
ti nás najznámejšia mrakodrapová 
alej v  Dubaji – bulvár šejka Zayeda 
a množstvo monumentálnych budov, 
ktoré tu neustále rastú. Popoludní od-
chod na púštne safari, počas ktorého 
zažijeme adrenalínovú jazdu v  púšti 
na oranžových pieskových dunách 
s profesionálnymi vodičmi, nazrieme 
do života beduínov a  pozrieme si 
nádherný a  nezabudnuteľný západ 
slnka. Čaká nás dobrá večera medzi 
pieskovými dunami, jazda na ťavách, 
brušné tanečnice, vodné fajky a mô-
žeme sa dať potetovať henou.

3. DEŇ
V dopoludňajších hodinách sa vydá-
me do umelo zasnežovanej haly Ski 
Dubai, kde si vyskúšame veľmi zaují-
mavú atrakciu Snow bullet a zažije-
me tak perfektnú jazdu na snežnom 
kladkostroji vo výške 16 m nad zjaz-
dovkami. Následne zvyšok dňa strá-
vime v najväčšom vodnom parku na 
Strednom východe v  Aquaventure. 
Jedinečný svet zábavy s  bazénmi, 
toboganmi, umelými vlnami, detským 
hradom s  rôznymi šmykľavkami, 
a  ďalšími vodnými atrakciami. Ne-
zabudnuteľným zážitkom najmä pre 
deti je návšteva Dolphin Bay, umelo 

vybudovaná lagúna s delfínmi, kde sa 
deti za pomoci inštruktorov dostanú 
do úzkeho kontaktu s  týmito milými 
tvormi, môžu ich hladkať, zahrať sa 
s nimi a vidieť ich veselé kúsky (vstup 
je za poplatok, v prípade záujmu od-
porúčame rezervovať si vstup vopred 
v CK alebo hneď po príchode u sprie-
vodcu).

4. DEŇ 
Abu Dhabi. Prehliadka hlavného mes-
ta Emirátov. Cestou budeme prechá-
dzať oblasťou Jebel Ali s  umelo vy-
tvoreným prístavom, ktorá je známa 
ako priemyselná oblasť a  zároveň 
je sídlom cca 120 spoločností z  ce-
lého sveta. V  roku 2009 bol prístav 
označený za 9. najvyťaženejší prístav 
sveta. Prvou zastávkou bude meši-
ta Sheikh Zayed Al Nahyan, ktorá je 
treťou najväčšou mešitou na svete. 
Uvidíme hotel ako z  rozprávok tisíc 
a jednej noci Emirates Palace a sláv-
nu prímorskú promenádu Corniche 
s  modernou architektúrou stále roz-
víjajúceho sa mesta. Veľkou atrakciou 
bude návšteva najväčšieho indoo-
rového tematického parku na svete 
Ferrari World, kde na nás čaká naj-
rýchlejšia rýchlodráha na Strednom 
východe Formula Rossa, monoposty 
F1 a množstvo atrakcií.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Dopravu klimatizo-
vaným mikrobusom počas programu. 6x ubytovanie v kvalitnom  4* mestskom 
hoteli s polpenziou. Výlety a vstupy podľa programu. Služby miestneho a česky 
hovoriaceho sprievodcu/delegáta.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY PRE ODVÁŽNYCH
Skydiving nad Dubai Palm (tandem) 560 EUR/osoba.
Helikoptéra (15 min) 180 EUR/osoba.
Let balónom nad púšťou 220 EUR/osoba.
Potápanie so žralokmi (Atlantis, 40 min) 260 EUR/osoba.

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 330 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

PLNÝ ZÁŽITKOV
A DOBRODRUŽSTVADUBAJ

KLIMATICKÝ DIAGRAM - DUBAJ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 28 33 38 40 41 41 39 35 31 26

Zrážky (mm) 16 25 21 7 0,4 0 0,8 0 0 1 3 15

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah

Spojené Arabské Emiráty

TERMÍNY A CENY

7F9DUB03 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*
27.02. - 06.03.2015 (Jarné prázdniny) 8 1 498 EUR 899 EUR

30.04. - 07.05.2015 8 1 498 EUR 899 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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Souk (trh so zlatom). Cestou k domi-
nante Dubaja – hotelu Burj Al Arab, si 
urobíme zastávku na fotografovanie pri 
najznámejšej mešite Jumeirah Mosque. 
Vo večerných hodinách nás čaká ro-
mantická plavba s večerou Dhow Cru-
ise, na typickej arabskej drevenej lodi.

8. DEŇ
Voľný deň, môžeme si vychutnať relax 

na plážach jedného z najkrajších plá-
žových parkov v  Dubaji – Jumeirah 
beach park (platí sa vstupné) alebo 
zažiť nákupnú horúčku v  niektorom 
z mnohých nákupných centier. Široké 
možnosti fakultatívnych výletov.

9. DEŇ
Voľno do odletu, transfer na letisko. 
Odlet do Európy.

SPOZNAJTE DVE KRAJINY ZA PÁR DNÍ. OBJAVÍTE BOHATÚ HISTÓRIU ARABSKÉHO SVETA, POHOSTINNOSŤ MIESTNYCH ĽUDÍ, SPOZNÁTE NAJKRAJŠIE 
MEŠITY A ROZLÚSKNETE AJ TIE NAJSKRYTEJŠIE TAJOMSTVÁ PÚŠTE. V KONTRASTE S HISTÓRIOU NAVŠTÍVITE NAJDYNAMICKEJŠIE ROZVÍJAJÚCE SA 
MESTO SO SVETOVO ZNÁMOU ARCHITEKTÚROU.

1. - 2. DEŇ
Odlet z Európy do Ománu, prílet do 
Muscatu, hlavného mesta Ománu, 
popoludní zažijeme Sunset cruise, 
romantickú plavbu pozdĺž pobrežia 
mesta s  nádherným západom slnka 
za okolité vrchy.

3. DEŇ
Prehliadka hlavného mesta Ománu 
„Muscat City tour“, prezrieme si hlavnú 
pamätihodnosť mesta – mešitu Grand 
Mosque s  jej 5-timi minaretmi, ktorú 
stavali až 6 rokov a jej hlavný luster, vy-
robený zo Swarovského kryštálov a ko-
berec zdobiaci hlavnú modlitebňu, vy-
robený expertmi z pravého perzského 
hodvábu. Exteriér mešity je z pieskovca 
a vnútro zo známeho talianskeho mra-
moru. Cestou z mešity si prezrieme uli-
cu, kde sídlia veľvyslanectvá a Al Alam 
Palace (zvonku), kde sultán prijíma ofi -
ciálne návštevy. Presunieme sa do sta-
rej časti mesta, ktorá nás vtrhne do víru 
tradičného ománskeho trhu „Muttrah 
souk“. Pri nákupe typických omán-
skych výrobkov sa zabavíme tradičným 
zjednávaním. Navštívime múzeum Bait 
Al Zubair, malý mestský domček, kde 
sa nachádzajú staré obrázky Muscatu 
a archeologické nálezy. 

4. DEŇ 
Vychutnáme si pokoj a siestu v nád-
hernej oáze Wadi Bani Khalid, kde 
budeme sledovať kontrast púšte 
a  nádhernej oázy v  severnej časti 
Ománu, s priezračnou vodou v jazier-
kach a  palmovým porastom. Cesta 
bude pokračovať do púšte Wahiba 
Sands s červenými a bielymi piesko-
vými dunami, miestami dosahujúcich 
výšku až 200 m, kde budeme môcť 
pozorovať faunu a  fl óru typickú pre 
túto oblasť, ktorá sa stala rajom pre 
fotografov. Zažijeme adrenalíno-
vú jazdu na džípoch po pieskových 
dunách, navštívime dom beduínov, 
vychutnáme si typickú ománsku 
kávu a  datle. Prenocujeme v  púšti 
v 1 000 Nights Capm Arabic.

5. DEŇ
Z  Wahiba Sands sa presunieme do 
oblasti Jebel al Akhdar, ktorá je sú-
časťou ománskeho pohoria Hajar a je 
známa i pod menom „Zelené vrchy“. 
Tomuto menu vďačí svojim nádher-
ným oázam a plantážam s tropickým 
ovocím. Navštívime pevnosť v dedin-
ke Birkat Al Mawz a  presunieme sa 
do mesta oáz Nizwa, kde si pozrieme 
pevnosť a tradičný souk.

6. DEŇ
Ráno navštívime 400 rokov staré 
mestečko Al Hamra Village, podpo-
rované vládou, aby prezentovalo ži-
vot v  Ománe počas minulých storo-
čí. Do dnešných čias tu môžeme na 
miestnych trhoch vidieť domácich 
výrobcov tradičnej sladkosti „halwa“. 
Presunieme sa do Mistaf al Abriyeen 
a oblasti Bahla, kde si pozrieme naj-
staršiu pevnosť v Ománe (UNESCO). 
Mesto je známe hrnčiarskym re-
meslom. Pred nami je cesta do Spoje-
ných arabských emirátov, do Emirátu 
Dubaj.

7. DEŇ
Dubai City Tour – prehliadka mesta, 
ktoré vyrástlo z  púšte v  neuveriteľne 
krátkom čase. Pozrieme si Dubai Cre-
ek, starú štvrť Bastakia, 180 rokov starú 
pevnosť Fort Al Fahidi, nahliadneme 
do Dubajského múzea. Preplavíme sa 
na typickej lodičke abra cez Creek, kde 
navštívime trh s korením a známy Gold 

ÁZIA | OMÁN, DUBAJ

SKVOSTY STREDNÉHO VÝCHODUOMÁN A DUBAJ

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 3x ubytovanie 
v 3* hoteloch s raňajkami v Ománe, 1x ubytovanie v Campe v púšti s polpenziou. 
3x ubytovanie v   4* mestskom hoteli v Dubaji s polpenziou. Transfery klima-
tizovaným autobusom, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu a miestneho 
sprievodcu, jazda na džípoch v ománskej púšti s profesionálnym vodičom, voda 
počas výletov. Vstupy a výlety podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy, večere a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné pre vodičov a sprie-
vodcov. Fakultatívne výlety. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR. Vstupné vízum do Ománu cca 20 USD (platí 
sa na mieste). 

CENY FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Vodný park Aquaventrure 65 EUR; Púštne safari 65 EUR; Ferrari World 145 EUR; 
Burj Khalifa (vstupné) 49 EUR; Abu Dhabi city tour 65 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Saudská arábia

Irán

Jemen

Omán

SAE
Muscat

Dubaj

Bahla

Indický oceán

KLIMATICKÝ DIAGRAM OMÁN – MUSCAT

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 22 25 30 34 35 34 32 32 30 26 23

Zrážky (mm) 12.7 25.4 15.2 17.8 7.6 0 0 0 0 0 7.6 12.7

TERMÍNY A CENY

7F9OMN02 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*
26.02. - 06.03.2015 (Jarné prázdniy) 9 1 998 EUR 1 199 EUR

30.04. - 08.05.2015 9 1 998 EUR 1 199 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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1. DEŇ
Odlet z  Európy do Dubaja. Prílet vo 
večerných hodinách, transfer na ho-
tel, ubytovanie.

2. DEŇ
Pred nami je poldenná prehliadka 
mesta Dubaj, ktoré vyrástlo v posled-
ných rokoch a  je najnavštevovanej-
ším zo všetkých emirátov. Vystúpime 
na najvyššiu budovu sveta vysokú 
828 m, symbol Dubaja – vežu Burj 
Khalifa, z  ktorej sú nezabudnuteľné 
výhľady na celý emirát, na rozľahlú 
púšť, gigantické stavby, Dubai Marina 
a Palmový ostrov. Následne si pozrie-
me akvárium v najväčšom nákupnom 
centre Dubai Mall a jedinečnú kostru 
dinosaura. Prevezieme sa po známom 
bulváry Sheikh Zayed Road, ktorý je 
lemovaný po oboch stranách nádher-
nými mrakodrapmi. V popoludňajších 
hodinách nás čaká prelet do Ománu, 
stredisko Salalah.

3. DEŇ 
Deň začneme prehliadkou mesta Sa-
lalah a jeho zaujímavostí. Navštívime 
Múzeum kadidla, kde sa dozvieme 
všetko o známej kadidlovej ceste, po-
zrieme si zaujímavé fotografi e mapu-
júce pôvodný život v Ománe, expozí-
cie zbraní a keramiky, dobové odevy, 
šperky ako i  modely plachetníc. Ná-
sledne sa presunieme k  ovocným 
plantážam, kde sa pestujú okrem rôz-
nych druhov ovocia i kokosové palmy. 
Urobíme si fotozastávku pri mešite 
Sultána Qaboosa v Haff ah. Pri západe 
slnka si pozrieme sultánsky palác Al 
Husn (zvonku) a vrhneme sa do víru 
tradičného ománskeho trhu, ktorý 
dýcha typickou atmosférou.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do rybárskej dedinky Taqah, ktorá 
sa preslávila distribúciou sušených 
sardiniek. Navštívime hrad z  19. sto-
ročia, v minulosti slúžil ako súkromná 
rezidencia guvernéra. Presunieme sa 
do starého mesta Sumhuram, mo-

mentálne slúži ako archologický park. 
V minulosti bolo mesto dôležitou za-
stávkou na obchodných cestách. Ces-
ta nás povedie do starého hlavného 
mesta regiónu Dhofar – mesta Mirbat, 
ktoré bolo východiskovým bodom 
kadidlovej cesty. Prejdeme sa starými 
uličkami s  tradičnými domami z  ílu. 
Navštívime hrobku islamského učen-
ca Mohameda Bin Aliho. Cesta bude 
pokračovať k pohoriu Qara, kde urči-
te stretneme zopár divých ťáv. Ocit-
neme sa až na západnej hranici Omá-
nu, kde rastú kadidlovníky  a  žije tu 
populácia ománskych plameniakov.

5. DEŇ
Byť v  Ománe a  nenavštíviť Rub Al 
Khali, oblasť nazývanú aj „pustinou“ 
by bolo hriechom. Vyberieme sa 
cez pohorie Qara do púšte Al Nejd, 
kde navštívime stratené mesto Ubar 
(UNESCO), tzv. pieskovú Atlantídu. 
Mesto bolo archeologicky objavené 
až v roku 1992 a podľa povesti sa 
jednalo o kedysi rozkvitajúce mesto, 
ktoré boh zničil, pretože sa jeho oby-
vatelia zriekli viery a dostali sa na 
rázcestie. Na spiatočnej ceste sa za-
stavíme v oblasti Wadi Dawka – park 
kadidlovníkov. Jeho návšteva nás 
prenesie do histórie pestovania tejto 
dreviny.

6. – 8. DEŇ
Pobyt na nádherných plážach v  Sa-
lalah, relax, vodné športy a možnosť 

SALALAH, MIESTO DOPOSIAĽ NEPOŠKVRNENÉ CESTOVNÝM RUCHOM, MIESTO S NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI, ČISTÝM MOROM, BOHATOU A BUJNOU VE-
GETÁCIOU, TAJOMNOU PÚŠŤOU A TRADIČNÝM OMÁNSKYM ŽIVOTOM. OBJAVÍME HISTÓRIU PESTOVANIA KADIDLOVNÍKOV A VYDÁME SA PO STOPÁCH 
OBCHODNÍKOV SO VZÁCNYM KADIDLOM.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA-letisko-BA. 1x ubytovanie v 4* hote-
li s raňajkami v Dubaji, 6x ubytovanie v 4* hoteli Salalah s polpenziou. Transfery 
klimatizovaným autobusom, služby slovensky hovoriaceho sprievodcu a miest-
neho sprievodcu, voda počas výletov. Vstupy a výlety podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné pre vodičov a sprievodcov. 
Fakultatívne výlety.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR/osoba. Vstupné vízum do Ománu cca 20 USD/
os. (platí sa na mieste). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

fakultatívnych výletov. Posledný deň 
transfer na letisko v Salalah, prelet do 
Duabaja.

9. DEŇ
V  skorých ranných hodinách let do 
Európy.

SALALAH – KARIBIK ORIENTUOMÁN

Saudská arábia

Irán

Jemen

Omán

SAE
Muscat

Dubaj

Bahla

Salalah

Taqah Mirbat

Ubar

Indický oceán

TERMÍNY A CENY

7F9OMN01 POČET DNÍ OSOBA

26.02. - 06.03.2015 (Jarné prázdniny) 9 1 298 EUR

02.04. - 10.04.2015 (Veľká noc) 9 1 298 EUR

KLIMATICKÝ DIAGRAM OMÁN – SALALAH

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 22 25 30 34 35 34 32 32 30 26 23

Zrážky (mm) 12.7 25.4 15.2 17.8 7.6 0 0 0 0 0 7.6 12.7
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PRIAMY LET  |  VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  VSTUPY V CENE 

ÁZIA | IZRAEL

CENA ZAHŔŃA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfery BA – letisko - BA. Všetky miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou. Všetky vstupy a výlety pod-
ľa programu. Služby miestneho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne výlety a vstupy neuvedené 
v programe. Prepitné pre miestnych sprievodcov a vodičov. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 190 EUR. 

POZNÁMKA
Odporúčame vhodné oblečenie – plecia a kolená by mali byť vždy zahalené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
20 osôb.

SPOZNAJTE MIESTA NABITÉ HISTÓRIOU – BETLEHEM A JERUZALEM, MASADA, TIBERIAS, CAESAREA A JERICHO – NAJSTARŠIE MESTO SVETA. VYSTÚPTE 
NA OLIVOVÚ HORU, PREJDITE SA PO GETSEMANSKEJ ZÁHRADE A KRÁČAJTE PO VIA DOLOROSA, PO KTOREJ NIESOL JEŽIŠ SVOJ KRÍŽ AŽ NA GOLGOTU. 
ZASTAVTE SA PRI MÚRE NÁREKOV, NAJPOSVÄTNEJŠOM MIESTE ŽIDOVSKÉHO NÁRODA A OKÚPTE SA V NAJSLANŠOM MORI NA SVETE, MŔTVOM MORI.

1. DEŇ
Odlet z Európy do Tel Avivu vo ve-
černých hodinách.

2. DEŇ
Prílet do Tel Avivu v  skorých ran-
ných hodinách. Transfer do hotela 
na ubytovanie. Program začneme 
po raňajkách. Presunieme sa do 
mesta Acre (UNESCO), ktoré bolo 
starým prístavným mestom a  jed-
nou z  najstaršie osídlených oblastí 
na svete. Navštívime starú križiacku 
pevnosť,   Templársky tunel, mešitu 
pašu Jezzara a prejdeme sa po sta-
rom meste a miestnom trhu. Pozdĺž 
brehov Stredozemného mora sa 
presunieme do nádherného mesta 
Haifa, ktoré je jedným z najvýznam-
nejších Izraelských prístavov. Na-
vštívime Chrám Bahai s nádhernými 
visutými perzskými záhradami, od-
kiaľ si vychutnáme nezabudnuteľný 
výhľad na mesto. Chrám je najpo-
svätnejším miestom monoteistické-
ho náboženstva.

3. DEŇ
Pred nami je návšteva veľmi zaují-
mavého miesta, ktoré sa rozprestie-
ra na brehoch rieky Jordán, ktorá 
ústi do Galilejského jazera – miesto 
Krstu Yardenit. Miesto privíta ročne 
viac ako milión veriacich, ktorí prí-
du zažiť spiritualitu tohto miesta, 
kde bol Ježiš pokrstený Jánom Krs-
titeľom. Presunieme sa do bývalého 
Ježišovho pôsobiska Capernaum, 
kde sú dodnes ruiny miestnej syna-
gógy, Mensa Christi, Tabgha, miesto 
kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia 
rýb a chleba, Mt. Beatitudes, odkiaľ 
Ježiš kázal svojim nasledovníkom. 
Nalodíme sa a  užijeme si príjemnú 
plavbu po Galilejskom jazere, ktoré 
je sopečného pôvodu, nachádza sa 
212 m pod hladinou mora, zo seve-
ru na juh je dlhé asi 21 km a široké 
maximálne 13 km. Je to jedno z naj-
malebnejších miest vo Svätej zemi. 
Poobede sa vydáme na cestu do 

mesta Jericho, do jedného z  naj-
starších miest na zemi. Pozrieme si 
storočný strom a  Elijášov prameň. 
Betlehem.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na Olivo-
vú horu a  vychutnáme si výhľad 
na Zlaté mesto Jeruzalem. Na-
vštívime kostol Nanebovstúpenia 
pána a  kostol Pater Noster a  Do-
minus Flevit. Uvidíme nádhernú 
Getsemanskú záhradu s  takmer 
2000-ročnými olivovníkmi a s Bazi-
likou agónie (Bazilika národov), kde 
sa Kristus potil krvou než ho zatkli. 
Presunieme sa do Starého mesta, 
kde navštívime kostol sv. Anny, Pool 
of Bethesda, prejdeme si krížovú 
cestu, Chrám božieho hrobu až prí-
deme k  známemu Múru nárekov, 
najposvätnejšiemu miestu židov-
ského národa. Pokračovať budeme 
židovskou štvrťou Kostol sv. Petra 
v Gallicante.

5. DEŇ
V  Jeruzaleme navštívime Izraelské 
múzeum a  Svätyňu kníh so zná-
mymi zvitkami, ktoré boli objavené 
v  jaskyni v  archeologickej lokalite 
Qumran. Naša cesta bude viesť ďa-
lej k Yad Vashem, pamätník obetiam 
nacistického holokaustu. Hora Sion 
a miesto Poslednej večere a hrobky 
kráľa Dávida. Navštívime kostol Na-
rodenia Pána s jeho jaskyňami.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do Herodionu, kde navštívime palác 
- rodisko kráľa Herodesa. Následne 
naša cesta pokračuje k  Mŕtvemu 
moru, najslanšiemu moru na svete 
a  najnižšie položenému miestu na 
svete (400 m pod hladinou mora), 
zastavíme sa v  starobylom osídle-
ní, v oáze Eid Gedi a míňať budeme 
i  starovekú pevnosť Massada, ktorá 
bola postavená na izolovanom úte-
se kráľom Herodesom. Podľa času sa 
okúpeme i v Mŕtvom mori.

7. DEŇ
Dopoludnia sa vydáme na prechádzku 
do Starého mesta a popoludní je pred 
nami cesta do starej časti Jaff a, kde si 
pozrieme prístav a  miestne vykopáv-
ky. Následne navštívime hlavné mesto 
Izraela Tel Aviv s modernou architek-
túrou, s  reštaurovaným románskym 
divadlom, Hippodrom a  aquaduktom. 
Pokračovať budeme do letoviska Ne-
tanya.

8. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

TVÁRE 
IZRAELAIZRAEL

Egypt Izrael

Jordánsko

Sýria

Tabgha

Yardenit

Betlehem

Haifa
Acre

Netanya

Tel Aviv

Jeruzalem
Herodion

Mŕtve More

KLIMATICKÝ DIAGRAM IZRAEL - TEL AVIV

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 23 28 30 31 36 38 39 39 37 32 28 23

Zrážky (mm) 8 2 14 7 1 0 0 0 0 7 8 11

TERMÍNY A CENY

79EIZL01 / 7F9IZL01 POČET DNÍ OSOBA

27.10. - 03.11.2014 8 998 EUR

01.03. - 08.03.2015 (Jarné prázdniny) 8 868 EUR

01.04. - 08.04.2015 (Veľká noc) 8 948 EUR
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JORDÁNSKO | ÁZIA

PRIAMY LET  |  VEĽKÁ NOC  |  PRE RODINY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  MŔTVE MORE

1. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do hlavného 
mesta Jordánska - Ammánu. Zozná-
mime sa s  touto nádhernou krajinou 
a osloví nás duch starých arabských 
zemí.

2. DEŇ
Deň venujeme prehliadke hlavného 
mesta Ammán, kde sa stretáva mno-
ho kultúr a každá v ňom zanechala to 
svoje. Nad mestom sa vypína najvyš-
šie miesto, ruiny nazývané aj Citade-
la, osídlované už v  neolitickej dobe. 
Najväčší rozkvet dosiahlo miesto 
počas doby bronzovej. Nájdeme tu 
Herkulesov chrám, palác Umayyad 
s  monumentálnou audienčnou ha-
lou a  zvyšky Byzantského kostola. 
Navštívime i  Románsky amfi teáter, 
Jordánske folklórne múzeum, kde sa 
dozvieme veľa o živote v Jordánsku, 
pozrieme si dobové kostými, pôvod-
né zariadenia domov, hudobné ná-
stroje a výrobky datované do 19. sto-
ročia. V  starom meste sa zastavíme 
na tradičnom trhu, kde je dostať kúpiť 
naozaj úplne všetko. 

3. DEŇ
Vydáme sa na miesto, známe ako 
miesto Krstu (Baptism), úzko spoje-
né s  riekou Jordán, kde Ján Krstiteľ 
pokrstil Ježiša. Krst sa konal v  blíz-
kosti miesta Beit´Abara, kde Joshua, 
Eliáš a Elzeus prekročili rieku Jordán. 
Pokračovať budeme na juh od Am-
mánu, 5000 rokov starou kráľovskou 
cestou, ktorá je jedným z najposvät-
nejších mies v Svätej zemi a prechá-
dza množstvom starovekých miest. 
Prvé mesto, ktoré navštívime na tej-
to ceste je Madaba „mesto mozaík“. 
Najväčším lákadlom je mozaiková 
mapa z  byzantských čias, znázorňu-
júca Jeruzalem a  mnoho iných svä-
tých miest. Ďalšie nádherné mozaiky 
môžeme vidieť na každom kroku, na 
domoch i  kostoloch. Len 10 min na 
západ sa vypína Mount Nebo. Moj-
žišov pamätník a predpokladá sa, že 

i miesto smrti proroka a pohrebisko. 
Z plošiny pred kostolom si vychutná-
me nádherný výhľad na údolie Jordá-
nu a Mŕtve more.

4. DEŇ
Najznámejšia a najväčšia púšť krajiny 
Wadi Rum nám v  tento deň odhalí 
svoje tajomstvá. Púšť je známa najmä 
svojím červeným pieskovcovým povr-
chom, ktorý sa tu po stáročia formo-
val a má schopnosť meniť sa v závis-
losti od slnečných lúčov od červenej, 
cez oranžovú až po žltú farbu. Známe 
miesta sú pramene Lawrenca z Ará-
bie, Jebel Khazali a  Hora siedmych 
pilierov múdrosti.

5. DEŇ
Jordánsko oplýva veľkým archeolo-
gickým bohatstvom od neolitických 
zrúcanín až po púštne hrady Umá-
jovských kniežat. Perlou medzi pa-
miatkami je archeologické nálezisko 
Petra, ktoré podľa mnohých patrí 
k  novodobým divom sveta a  je za-
písaná v  zozname svetového kul-
túrneho dedičstva UNESCO. Je de-
dičstvom Nabatejcov, pracovitého 
arabského ľudu, ktorí sa tu usadili 
pred viac ako 2000 rokmi. Petra leží 
v bode, v ktorom sa spájajú tri údolia 
- Vadí al-Araba. Pre farebné skalnaté 
územia, ktoré návštevníci uvidia, ju 
volajú Ružové mesto. Farba skal-
ných útesov je neobyčajne červená 
a ružová. Do mesta sa dostaneme 

JORDÁNSKO JE JEDNOU Z NAJKRAJŠÍCH A NAJPOHOSTINNEJŠÍCH KRAJÍN NA BLÍZKOM VÝCHODE. BOHATÁ HISTÓRIA, BIBLICKÉ PRÍBEHY, STRATENÉ 
MESTÁ, POHOSTINNOSŤ A NEVTIERAVOSŤ MIESTNYCH OBYVATEĽOV, MIESTA SPOJENÉ S POSTAVOU LAWRENCA Z ARÁBIE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ NA 
CESTE ZA POZNANÍM. NAVŠTÍVIME NAJNIŽŠÍ BOD SVETA – MŔTVE MORE A OBJAVÍME TAJOMSTVÁ SKALNÉHO MESTA PETRA.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku. Transfery BA – letisko - BA. Miestne transfery. 7x uby-
tovanie v  4* hoteloch s  raňajkami. Výlety a  vstupy do pamiatok uvedených 
v programe. Jazda na džípoch v púšti Wadi Rum. Služby miestneho a slovensky/
česky hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za polpenziu 95 EUR/dosp. os., 55 EUR/dieťa do 12 rokov, stravu 
a nápoje nezahrnutú v programe. Fakultatívne výlety a aktivity mimo program. 
Prepitné pre vodičov a sprievodcov (je zvykom ho dávať). Príplatok za jedno-
lôžkovú izbu. 

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR. Vstupné vízum cca 58 USD/os. (platí sa na 
mieste po prílete). 

MAXIMÁLNA VEĽKOST SKUPINY
16 osôb.

vstupnou bránou Siq. Rozprestiera sa 
medzi strmými údoliami v horách, čo 
poskytovalo jeho obyvateľom doko-
nalú ochranu. Všetky stavby, chrámy 
a hrobky boli vytesané do pieskovca. 
Scenériu mesta sme mohli vidieť vo 
viacerých fi lmoch – Múmia sa vracia, 
Indiana Jones. 

6 – 7. DEŇ
Dni voľna v  prímorskom letovisku 
Aqaba, relax na plážach.

8. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

PO STOPÁCH 
INDIANA JONESAJORDÁNSKO

KLIMATICKÝ DIAGRAM JORDÁNSKO - MŔTVE MORE

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Vzduch (°C) 21 22 25 25 31 32 35 35 33 30 28 21

Voda (°C) 15 16 19 19 25 28 29 30 27 27 26 15

TERMÍNY A CENY

7F9JOR01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*
01.03. - 08.03.2015 (Jarné prázdniny) 8 1 128 EUR 699 EUR

30.03. - 06.04.2015 (Veľká noc) 8 1 198 EUR 699 EUR

01.05. - 08.05.2015 8 1 198 EUR 699 EUR

* na lôžku rodičov

Sýria

Jordánsko

Libanon

Saudská
Arábia

Egypt

Izrael

Umm Qais
Jerash

Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

AmmanMŕtve more
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Kolombo

Male Atol

Srí Lanka

Maldivy

ÁZIA | SRÍ LANKA, MALDIVY

KOMBINÁCIA DVOCH NÁDHERNÝCH KRAJÍN, V JEDNEJ POZNÁVANIE, V DRUHEJ RELAX POD PALMAMI NA BIELYCH PIESOČNATÝCH PLÁŽACH. SPOZNAJ-
TE SRÍ LANKU, JEJ NAJVÄČŠIE TAJOMSTVÁ, BOHATÚ HISTÓRIU, USMIEVAVÝCH ĽUDÍ A ODDÝCHNITE SI NA PLÁŽACH JEDNÉHO Z POSLEDNÝCH RAJOV 
NA ZEMI - NA MALDIVÁCH.

1. - 2. DEŇ
Odlet z Európy a prílet do Colomba. 
Po prílete sa zoznámime s touto ča-
rokrásnou a  tajomnou krajinou, od-
dýchneme si po ceste.

3. DEŇ 
Ráno začneme spoznávať Srí Lanku 
a  jej najväčšie pamiatky a  prírodné 
krásy. Vystúpime na Sigiryu - „Leviu 
horu“, trón kráľa Kasyapa z 5. storočia 
p .n. l. - „Pevnosť v oblakoch“ - skalu 
týčiacu sa strmých 200 m nad okolitý 
terén, ktorá patrí medzi tie najväčšie 
zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Na tejto pevnosti sa odo-
hral príbeh zrady a boja o moc, ktorý 
môžete čítať zo zvyškov kráľovského 
paláca a fresiek dievčenských postáv. 
Po „levích schodoch“ vystúpime až 
na vrchol tohto mimoriadneho mo-
numentu. Pozrieme si stredoveké krá-
ľovstvo Polonnaruwa. Mesto zostalo 
takmer v  pôvodnej podobe napriek 
tomu, že je staré viac než 800 rokov. 
Jeho slávu pozdvihol kráľ Parakrama-
bahu I. v 12. storočí. Harmóniu medzi 
sinhálskym a tamilským etnikom sym-
bolizuje aj  množstvo budhistických 
a  hinduistických chrámov postave-
ných v rámci jedného komplexu. Fa-
kultatívne možnosť návštevy NP Min-
neriya – slonie safari. Večer návšteva 
starobylého stredovekého mesta. 

4. DEŇ
Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v  Dambulle považujú mnohí za naj-
spirituálnejšie, mystickú atmosféru 
miesta vytvára až 150 sôch Budhu 
a množstvo farebných fresiek na ste-
nách. Vstup do jednotlivých jaskyní je 
zo 100 m vysokého skalného masívu, 
ktorý otvára pohľad na nádhernú pa-
norámu krajiny. Cestou z Dambully do 
Kandy návšteva dediny Matale, ktorá 
je plná záhrad s korením a miestnym 
ovocím. Ubytovanie a oddych v Kan-
dy, hlavnom meste sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815, keď nadvládu 
prevzali Briti. Uprostred mesta sa roz-

kladá umelo vytvorené jazero z roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvät-
nejšia budhistická pamiatka Dalada 
Maligawa - Chrám Budhovho zubu. 
Večerná prehliadka chrámu a návšte-
va typického predstavenia kandyjskej 
tanečnej skupiny.

5. DEŇ 
Navštívime kráľovské botanické zá-
hrady Peradenyia, kde najlepšie 
spoznáme bohatstvo a  rozmanitosť 
miestnej fl óry. Cestou sa zastaví-
me v  sloňom sirotinci v  Pinnawe-
la, kde momentálne žije približne 
70 slonov, vrátane tých najhravejších 
a  najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach 
z  džungle. Ich kŕmenie a  kúpanie je 
obrovským zážitkom. Návrat do Co-
lomba. Prelet na Maldivy.

6. – 9. / 10. DEŇ
Čaká nás pobyt na nádhernách plá-
žach tropického raja na Maldivách 
s polpenziou. Palmy, tyrkysové more 
a pláže s  jemným pieskom. Predpo-
sledný deň transfer na letisko, odlet 
do Európy.

10. / 11. DEŇ
Prílet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery. 
3x ubytovanie v  3* hoteloch s  polpenziou na Srí Lanke, vstupy do pamiatok 
podľa programu. Miestny prelet na Maldivy. 4x/5x ubytovanie s  polpenziou 
v 4* hoteli na Maldivách. Miestny a slovensky/česky hovoriaci sprievodca/dele-
gát počas okruhu i pobytu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. Silvestrovská ve-
čera 115 EUR.

OSTATNÉ PRÍPLATKY
Príplatok za plnú penziu na Maldivách: 75 EUR.
Príplatok za All inclusive na Maldivách: 235 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

SILVESTER  |  VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  BOHATÁ HISTÓRIA 

SRÍ LANKA A MALDIVY
POZNÁVANIE 

A ODDYCH NA BIELYCH PLÁŽACH

KLIMATICKÝ DIAGRAM SRÍ LANKA – COLOMBO

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

TERMÍNY A CENY

7F9LKA07 POČET DNÍ OSOBA

27.12.2014 - 05.01.2015 (Silvester) 10 2 440 EUR

27.02. - 08.03.2015 (Jarné prázdniny) 10 1 948 EUR

27.03. - 06.04.2015 (Veľká noc) 11 1 998 EUR
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SRÍ LANKA | ÁZIA

VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  VSTUPY V CENE  |  PRE RODINY

FANTASTICKÁ KOMBINÁCIA DOBRODRUŽSTVA PRE CELÚ RODINU V NOVOOBJAVENOM REGIÓNE PANENSKÝCH PLÁŽÍ NA SEVEROZÁPADE S PRÍROD-
NÝM A KULTÚRNYM BOHATSTVOM V SRDCI OSTROVA. PREDSTAVENIE MORSKÝCH A SUCHOZEMSKÝCH TVOROV OBÝVAJÚCICH SRÍ LANKU, STAROSTLIVO 
PRISPÔSOBENÉ DETSKÉMU VNÍMANIU. DOSTATOK ČASU NA ODDYCH NA PLÁŽI A UBYTOVANIE V 4* A 5* HOTELOCH.

1. - 2. DEŇ 
Odlet z Európy a prílet do Colomba. 
Presun do Kandy. Cestou sa zasta-
víme v sloňom sirotinci v Pinnawale. 
Bol založený v roku 1975 a vtedy za-
čínal s 25 slonmi. S dnešným počtom 
slonov, ktoré tu žijú sa zaradil medzi 
najväčšie zariadenia svojho druhu na 
svete. Slony tu majú vytvorené pri-
rodzené podmienky na život a môžu 
si utvárať vlastné stáda. Ak budeme 
mať šťastie, uvidíme aj každodenné 
kúpanie slonov, čo je jedna z  najza-
ujímavejších atrakcií, keď sa 70 du-
pajúcich slonov presúva k asi 400 m 
vzdialenej rieke. Večer predstavenie 
kandyjskej tanečnej skupiny.

3. DEŇ
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815, kým nadvládu 
prevzali Briti. Uprostred mesta sa roz-
kladá umelo vytvorené jazero z roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvät-
nejšia budhistická pamiatka Dalada 
Maligawa - Chrám Budhovho zubu. 
Návšteva kráľovských botanických 
záhrad Peradenyia, kde najlepšie 
spoznáme bohatstvo a  rozmanitosť 
miestnej fl óry. Na cca 60 hektároch 
budeme môcť obdivovať nádhernú 
exotickú fl óru, jedinečné gigantické 
fi govníky ako i pavilón orchideí. Pre-
sunieme sa na čajovníkové plantáže 
a  navštívime aj fabriku na spraco-
vávanie čaju. Staneme sa svedkami 
celého procesu spracovania čaju 
a ochutnáme pravý cejlónsky čaj. 

4. DEŇ
Návšteva dediny Matala, ktorá je plná 
záhrad s  korením a  miestnym ovo-
cím. Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v Dambulle považujú mnohí za najspi-
rituálnejšie, mystickú atmosféru mies-
ta vytvára až 150 sôch Budhu a množ-
stvo farebných fresiek na stenách. 
Vstup do jednotlivých jaskyní je zo 
100 m vysokého skalného masívu, kto-
rý otvára pohľad na nádhernú panorá-
mu krajiny. Príchod do Trincomalee.

5. DEŇ
Odpočinok a  relax v  plážovom ho-
teli, možnosť fakultatívneho výletu 
na ostrov Pigeon, ktorý je jedným 
z  dvoch Národných parkov na Srí 
Lanke. Pobrežie tejto oblasti je jedi-
nečné, nakoľko je pokryté koralový-
mi útesmi, aké nenájdete nikde inde 
na Srí Lanke. Možnosť šnorchlovania 
a objavovanie bohatého podmorské-
ho života.

6. DEŇ
Skoro ráno sa vydáme pozorovať 
veľryby a delfíny. Odpočinok na plá-
ži a  možnosť využitia aktivít, ktoré 
rezort ponúka – vodné športy, či nie-
ktorý z fakultatívnych výletov. Oblasť 
ponúka množstvo aktivít pre celú 
rodinu - od pozorovania prírody, cez 
prehliadku miestnych dediniek, či 
plavbu loďou alebo relax na pláži.

7. DEŇ
Prehliadka rybárskeho prístavu Trin-
comalee, ktorý je dôležitým obchod-
ným miestom a  už v  minulosti zo-
hrával veľmi dôležitú úlohu v  rozvoji 
miestneho obchodu. Prístav je známy 
aj rybolovom, budeme mať možnosť 
sledovať návrat rybárov s ich úlovkami 
na nádherných farebných lodičkách, 
ktoré používajú na rybolov. Prístav nás 
vtiahne do svojho čulého denného ži-
vota. Navštívime miestny rybí trh.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. 7x ubytovanie 
v  4*/5* hoteloch s polpenziou, dopravu klimatizovaným mikrobusom, vstupy 
do pamiatok, výlety podľa programu. Miestny a slovensky/česky hovoriaci sprie-
vodca počas okruhu.

CENA NEZHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety mimo program. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 400 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY:
16 osôb.

8. DEŇ
Sigirya - „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z  5. storočia p .n. l. „Pevnosť 
v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 
200 m nad okolitý terén, patrí medzi 
tie najväčšie zaujímavosti a je pokla-
daná za ôsmy div sveta. Na tejto pev-
nosti sa odohral príbeh zrady a boja 
o moc, ktorý môžete čítať zo zvyškov 
kráľovského paláca a fresiek dievčen-
ských postáv. Po „levích schodoch“ 
vystúpime až na vrchol tohto mi-
moriadneho monumentu. Presun do 
jedného z Národných parkov (podľa 

výskytu zvierat), kde absolvujeme 
safari na džípoch. Pozorovanie príro-
dy a zvierat. V NP je možnosť vidieť 
až 160 druhov exotických vtákov, 25 
druhov plazov, 26 druhov rýb a až 78 
druhov motýľov. Jedinečná príležitosť 
vidieť aj stáda slonov, ktoré tu migru-
jú. Raritou oblasti sú bambusové stro-
my, ktoré sa nikde inde na Srí Lanke 
nevyskytujú.

9. – 10. DEŇ
Transfer na letisko. Odlet do Európy.

S DEŤMISRÍ LANKA

KLIMATICKÝ DIAGRAM SRÍ LANKA – COLOMBO

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

TERMÍNY A CENY

7F9LKA04 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*
27.02. - 08.03.2015 (Jarné prázdniny) 10 1 498 EUR 899 EUR

29.03. - 07.04.2015 (Veľká noc) 10 1 498 EUR 899 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami

Kalpitiya
Trincomalee

Colombo Pinnawala
Kandy
Matale
Dambulla

Srí Lanka
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ta sa rozkladá umelo vytvorené jazero. 
Na jeho brehu stojí najposvätnejšia 
budhistická pamiatka Dalada Maligawa 
- Chrám Budhovho zubu. Kráľovské 
botanické záhrady Peradenyia, kde naj-
lepšie spoznáme bohatstvo a rozmani-
tosť miestnej fl óry. Následne sa presu-
nieme do „Malého Anglicka“ – horskej 
oblasti Nuwara Elyia a rovnomenného 
mestečka, ktoré je kráľovstvom naj-
lepšieho srílanského čaju. Dodnes je 
tu možné vidieť stavby z  koloniálnej 
éry, dokonca aj nové domy postavené 
v  anglickom štýle, obklopené veľkými 
záhradami. Po ceste sa nám naskytne 
pohľad na úžasné vodopády a  stráne 

svahov pokryté nekonečnými čajovní-
kovými plantážami. Návšteva továrne 
na čaj, kde sa vyrába ten najlepší čaj 
na svete – jedinečná možnosť ochutnať 
šálku toho pravého cejlónskeho čaju.

12. – 16. DEŇ
Z Nuwara Eliya sa presunieme do plá-
žovej oblasti Bentota (alebo podobnej) 
a oddýchneme si na pláži po namáha-
vom výlete, vychutnáme si more, relax 
a pokoj. Čaká nás rozlúčka s touto nád-
hernou a  zaujímavou krajinou, presun 
na letisko do Colomba k medzinárod-
nému odletu do Európy. Prílet do Eu-
rópy.

PROGRAM PRE NÁROČNEJŠÍCH CESTOVATEĽOV, KTORÍ CHCÚ OBE KRAJINY PRESKÚMAŤ DO PODROBNEJŠÍCH DETAILOV, SPOZNAŤ ICH KULTÚRY, VŠET-
KY NÁBOŽENSTVÁ, ZVYKY A OCHUTNAŤ NÁRODNÉ JEDLÁ. NA TEJTO CESTE NÁS ČAKÁ MNOŽSTVO KULTÚRNYCH PAMIATOK, NÁDHERNÝCH PRÍROD-
NÝCH ÚKAZOV. SPREVÁDZAŤ NÁS BUDÚ I RÔZNE DRUHY ZVIERAT ŽIJÚCE V ICH PRIRODZENOM PROSTREDÍ. 

1. – 3. DEŇ
Odlet z Európy, v skorých ranných hodi-
nách prílet do Dillí. Po oddychu v hoteli 
nás čaká prehliadka Starého i  Nového 
Dillí, Červená pevnosť – bývalé sídlo veľ-
kých Mughalov, Prezidentský palác, bul-
vár Rajpath, ktorý je miestom konania sa 
všetkých ofi ciálnych ceremónií, areál Ku-
tub Minár s povestným nehrdzavejúcim 
72 m vysokým minaretom. Presunieme 
sa do mesta Agra.

4. DEŇ
Agra, bývalé hlavné mesto mughal-
skej ríše. Skvost architektúry a  jeden 
z  ôsmych divov sveta – chrám Tádž 
Mahal, ktorý nechal z bieleho mramoru 
postaviť sultán Šahdžahán pre svoju mi-
lovanú manželku Mumtáz Mahal. Stavba 
trvala 22 rokov. Podvečer navštívime 
Červenú pevnosť s mramorovými pavi-
lónmi, jeden z vrcholov staviteľstva Mu-
ghalov.

5. DEŇ
Cestou do Džajpúru sa zastavíme v bý-
valom sídelnom meste sultána Akbara 
– Fatehpur Sikri, pozrieme si palác z čer-
veného pieskovca,   astronomické ob-
servatórium, vybudované maharadžom 
Džaj Sihn II. a Mestský palác s múzeom. 
Večer sa prejdeme Džajpúrom, ktorý je 
volaný i „ružovým mestom“.

6. DEŇ
Pevnosť Amber známa svojimi medo-
vo sfarbenými palácmi, situovanými na 
vrchoch Aravalli, kam sa dostaneme na 
slonoch alebo na džípoch. Pozrieme si 
Zrkadlovú sieň a Sieň radosti. Hawa Ma-
hal „palác vetrov“, ktorý bol sídlom džaj-
púrskych maharání.

7. DEŇ
Presunieme sa na letisko do Dillí prelet 
na Srí Lanku, do hlavného mesta Colom-
bo. Prílet v podvečerných hodinách, pre-
sun do Negombo, ubytovanie.

8. DEŇ
Ráno si pozrieme mesto Negombo, kto-
rého typickým znakom sú katamarány 
a  more, lagúny plné krabov, homárov 

a kreviet. Navštívime pevnosť a katolíc-
ky kostol. Cestou do oblasti Habarana 
sa zastavíme v  sloňom sirotinci v  Pin-
nawale, založenom v  roku 1975, kedy 
začínal s 25 slonmi. S dnešným počtom 
slonov sa zaradil medzi najväčšie zaria-
denia svojho druhu na svete. Slony tu 
majú vytvorené prirodzené podmienky 
na život v stádach. Následne sa presu-
nieme k  jednému s  najspirituálnejších 
miest na Srí Lanke, k  jaskynným chrá-
mom v Dambulle. Vstup do jednotlivých 
jaskýň a chrámov je zo 100 m vysokého 
skalnatého masívu.

9. DEŇ
Stredoveké kráľovstvo Polonnaruwa. 
Mesto ostalo takmer v  pôvodnej po-
dobe, i napriek tomu, že má takmer 
800 rokov. Zažijeme dobrodružné safari 
v NP Minneriya.

10. DEŇ
Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z 5. storočia p. n. l. „Pevnosť v ob-
lakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 m 
nad okolitý terén, patrí medzi tie najväč-
šie zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Po „levích schodoch“ vystú-
pime až na vrchol tohto mimoriadneho 
monumentu. Navštívime dedinu Matale, 
ktorá je plná záhrad s korením a miest-
nym ovocím.

11. DEŇ
Kandy, hlavné mesto sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815. Uprostred mes-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Všetky miestne 
transfery. Miestny prelet. 5x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami v Indii, 8x uby-
tovanie v 4*/5* hoteloch s polpenziou na Srí Lanke. Vstupy do pamiatok a výlety 
podľa programu. Jazda na slonoch alebo džípoch (pevnosť Amber). Slovensky/
česky hovoriaci sprievodca počas okruhu. 

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Odletová 
taxa Dillí (cca 15 USD, platí sa na mieste).

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR/osoba. Vstupné víza Srí Lanka (ETA kód) 30 EUR. 
Vstupné vízum do Indie – klienti si vízum vybavujú osobne na ambasáde v Bra-
tislave.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

PO STOPÁCH

MYSTIKYINDIA – SRÍ LANKA

KLIMATICKÝ DIAGRAM DILLÍ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 24 31 36 41 39 36 34 34 34 29 23

Zrážky (mm) 23 18 13 8 13 74 180 173 117 10 3 10

TERMÍNY A CENY

7F9IND03 POČET DNÍ OSOBA

28.03. - 12.04.2015 (Veľká noc) 16 2 298 EUR
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níkovými plantážami. Návšteva továr-
ne na čaj, kde sa vyrába ten najlepší 
čaj na svete – jedinečná možnosť 
ochutnať šálku toho pravého cejlón-
skeho čaju.

6. DEŇ
Kitulgala, nádherné miesto na zápa-
de krajiny, ukryté uprostred hustej ve-
getácie preslávil predovšetkým fi lm 
„Most cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte 
môžete vidieť miesto, kde stál. Mesto 
je známe i  náleziskami pozostatkov 
prehistorických živočíchov a skeletov 

neznámych civilizácii. Pred nami je 
cesta do plážového rezortu, kde nás 
čaká už len dokonalý relax. 

7. – 10. DEŇ/12. DEŇ*
Pobyt na plážach, možnosť ďalšie-
ho individuálneho poznávania. Pred 
nami je záverečný deň v tejto nádher-
nej pokojnej krajine, budeme sa mu-
sieť rozlúčiť. Transfer na letisko, odlet 
do Európy. 

*SILVESTROVSKÝ POBYT

OKRUH, NA KTOROM ZAŽIJETE SRÍ LANKU NAPLNO A PRITOM KOMFORTNE. IDEÁLNA KOMBINÁCIA VÁM UMOŽNÍ SPOZNAŤ KRÁSU TZV. „KULTÚRNEHO 
TROJUHOLNÍKA“, KROKY BUDHU A JEHO SYMBOLY, FARBY A VÔNE TROPICKÝCH ZÁHRAD INDICKÉHO OCEÁNU, ČARO ČAJU, KOLONIÁLNU HISTÓRIU, 
NEPOŠKVRNENÚ OSTROVNÚ SCENÉRIU, TYPICKÚ KUCHYŇU A PRITOM PONECHÁ DOSTATOK ČASU NA ODPOČINOK NA PLÁŽI. 

1. - 2. DEŇ 
Odlet z  Európy a  prílet do Colom-
ba. Po prílete sa zoznámime s  touto 
čarokrásnou a  tajomnou krajinou, 
oddych po ceste. Náš smer: Sigiriya. 
Cestou sa zastavíme v  sloňom siro-
tinci v  Pinnawala, kde žije približne 
70 slonov vrátane tých najhravejších 
a  najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach 
z džungle. Ich kŕmenie z fľašiek a kú-
panie, ktoré prebieha niekoľko krát 
denne je najväčším zážitkom, kedy 
sa obrovské stádo slonov presúva cez 
úzke uličky dediny k neďalekej rieke. 

3. DEŇ
Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa 
Kasyapa z 5. storočia p. n. l. „Pevnosť 
v  oblakoch“, skala týčiaca sa str-
mých 200 m nad okolitý terén, patrí 
medzi tie najväčšie zaujímavosti a  je 
pokladaná za ôsmy div sveta. Na tej-
to pevnosti sa odohral príbeh zrady 
a  boja o  moc, ktorý môžeme čítať 
zo zvyškov kráľovského paláca a fre-
siek dievčenských postáv. Po „levích 
schodoch“ vystúpime až na vrchol 
tohto mimoriadneho monumentu. 
Pozrieme si stredoveké kráľovstvo 
Polonnaruwa. Mesto zostalo takmer 
v  pôvodnej podobe napriek tomu, 
že je staré viac než 800 rokov. Jeho 
slávu pozdvihol kráľ Parakramabahu I. 
v 12. storočí. Harmóniu medzi sinhál-
skym a  tamilským etnikom symboli-
zuje aj množstvo budhistických a hin-
duistických chrámov postavených 
v  rámci jedného komplexu. Fakulta-
tívne možnosť návštevy NP Minneriya 
– slonie safari. Večer návšteva staro-
bylého stredovekého mesta. 

4. DEŇ 
Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v  Dambulle považujú mnohí za naj-
spirituálnejšie miesto na Srí Lanke. 
Mystickú atmosféru miesta vytvára 
až 150 sôch Budhu a  množstvo fa-
rebných fresiek na stenách. Vstup do 
jednotlivých jaskýň je zo 100 m vyso-

kého skalného masívu, ktorý otvára 
pohľad na nádhernú panorámu kraji-
ny. Cestou z Dambully do Kandy na-
vštívime dedinu Matale, ktorá je plná 
záhrad s korením a miestnym ovocím. 
Dozvieme sa podrobnosti o pestova-
ní jednotlivých druhov. Cesta nás po-
vedie do Kandy, hlavného mesta sin-
hálskeho kráľovstva až do roku 1815, 
keď nadvládu prevzali Briti. Uprostred 
mesta sa rozkladá umelo vytvorené 
jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí 
najposvätnejšia budhistická pamiatka 
Dalada Maligawa - Chrám Budhovho 
zubu. Večerná prehliadka chrámu 
a  návšteva typického predstavenia 
kandyjskej tanečnej skupiny.

5. DEŇ 
Navštívime kráľovské botanické zá-
hrady Peradenyia, kde najlepšie 
spoznáme bohatstvo a  rozmanitosť 
miestnej fl óry. Následne sa presunie-
me do „Malého Anglicka“ – horskej 
oblasti Nuwara Elyia a  rovnomenné-
ho mestečka, ktoré je kráľovstvom 
najlepšieho srílanského čaju. Priemer-
ná denná teplota v  tejto oblasti do-
sahuje maximálne 20°C, vďaka čomu 
si ju obľúbili Angličania. Dodnes je 
tu možné vidieť stavby z koloniálnej 
éry, dokonca aj nové domy postavené 
v anglickom štýle, obklopené veľkými 
záhradami. Po ceste sa nám naskytne 
pohľad na úžasné vodopády a stráne 
svahov pokryté nekonečnými čajov-

SILVESTER  |  VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  VSTUPY V CENE

IDEÁLNA 
KOMBINÁCIASRÍ LANKA

KLIMATICKÝ DIAGRAM SRÍ LANKA – COLOMBO

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 27 28 28 28 28 27 27 28 27 27 26

Zrážky (mm) 63 71 129 255 401 179 130 92 241 382 308 170

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Všetky miestne 
transfery. 4x ubytovanie počas okruhu v 3* hoteloch s polpenziou, vstupy do 
pamiatok, vystúpenie kandyjskej tanečnej skupiny. 3x ubytovanie počas pobytu 
(5x počas silvestrovského pobytu) ubytovanie v 4* hoteli s polpenziou priamo na 
pláži. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas okruhu. Silvestrovská večera.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Možnosť 
upgrade na all inclusive len počas pobytovej časti za doplatok 85 EUR/osoba.  

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 30 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

Srí Lanka

Kandy

Kitulgala
Nuwara Eliya

Dambulla

PolonnaruwaSigiriya

Pinnawela

Colombo
Negombo

Waduwa / Kalutara

TERMÍNY A CENY

79ELKA01 / 7F9LKA01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R. *
10.11. - 19.11.2014 10 1 298 EUR 799 EUR

27.12. 2014 - 07.01.2015 (Silvester) 12 1 790 EUR 999 EUR

12.02. - 21.02.2015 (Jarné prázdniny) 10 1 280 EUR 799 EUR

26.03. - 04.04.2015 (Veľká noc) 10 1 280 EUR 799 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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typickej miestnej rodiny. Čas na bre-
hu jazera Houhai, ulička “barov a kr-
čiem”. Zastávka pri štadióne “Vtáčie 
hniezdo” a „Vodnej kocke“, vybudo-
vaných pri príležitosti Olympijských 
hier v roku 2008. Fotozastávka neďa-
leko hypermodernej budovy televízie 

CCTV. Čas na nákupy na tradičnom 
čínskom bazári “Yaxiou”. Fakultatív-
ne možnosť návštevy kung-fu show. 
Rozlúčková večera – slávna Pekinská 
kačica. Transfer na letisko a návrat do 
Európy.

LAHÔDKY ČÍNSKEHO HLAVNÉHO MESTA A OKOLIA. CENTRUM NAJRÝCHLEJŠIE SA ROZVÍJAJÚCEJ KRAJINY SVETA. TISÍC ROKOV STARÁ KULTÚRA, HIS-
TORICKÉ PAMIATKY, LEGENDÁRNY VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR. PEKING VÁS POZITÍVNE PREKVAPÍ! SVOJOU ČISTOTOU, KUCHYŇOU, NÁDHERNÝMI STAVBAMI, FI-
LOZOFIOU MIESTNYCH OBYVATEĽOV A PREDOVŠETKÝM SPÔSOBOM TRÁVENIA VOĽNÉHO ČASU MIESTNYCH OBYVATEĽOV. KAŽDÝ DEŇ NOVÝ ZÁŽITOK.

1.-2. DEŇ
Večerný odlet z Viedne, prílet do 
Pekingu. Námestie Tiananmen – naj-
väčšie námestie sveta obkolesené 
monumentálnymi budovami.  Brána 
nebeského pokoja s portrétom veľké-
ho vodcu revolúcie.

3. DEŇ
Zakázané Mesto – Zimný kráľovský 
palác postavený v roku 1420 tretím 
vladárom dynastie Ming, Yonglem. 
Monumentálne pavilóny z dreva, dlhé 
chodby, rozľahlé vnútorné dvory, 
mramorové terasy a schodiská tvoria 
spolu jeden z najkrajších architekto-
nických komplexov na svete. Náv-
števa Chrámu Nebies a modlitieb za 
dobrú úrodu – najväčšieho svätého 
miesta Číny v období impéria. Náv-
števa obchodu s hodvábom.

4. DEŇ
Hrobky dynastie Ming, najväčšie krá-
ľovské pohrebisko sveta. Slávna “Zá-
dušná cesta“ lemovaná kamennými 
sochami zvierat, mystických šeliem 
a služobníkov prichystaných poslúžiť 
panovníkovi počas jeho posmrtného 
života. Plavba kaňonom Longqing 
– znalci ju porovnávajú s  plavbou po 
rieke Li v  Južnej Číne, ale tu je voda 
čistejšia! Absolútna „vychytávka“ 
s  dychvyrážajúcimi scenériami, ktoré 
inde v ponuke nenájdete! Veľký čínsky 
múr – najznámejší symbol Číny. Jedi-
nečný, okolo 6 000 km dlhý obranný 
múr začal stavať Qin Shihuang, prvý 
panovník zjednotenej Číny, okolo 
3. storočia pred naším letopočtom 
a takmer všetky nasledujúce dynastie 
v tomto diele pokračovali. Nočný 
food market s možnosťou ochutnať 
veľké množstvo (aspoň z európskeho 
pohľadu) zvláštnych jedál.

5. DEŇ
Návšteva Konfuciovho chrámu – 
miesta zasvätenému najväčšiemu 
čínskemu fi lozofovi, ktorého myšlien-
ky roky formovali mentalitu čínskej 
spoločnosti. Chrám Lama Temple 

– najkrajší v hlavnom meste, aktív-
ne náboženské centrum tibetského 
budhizmu. Návšteva centra tradičnej 
čínskej medicíny. Taoistický chrám 
Bielych Oblakov, ktorého história 
siaha do ôsmeho storočia p.n.l. V sú-
časnosti patrí k najfotogenickejším 
chrámom v meste. Večerné predsta-
venie typickej, no zvláštnej pekinskej 
opery, ktorú mimoriadne obľubovala 
už cisárovná Xi-Xi.

6. DEŇ
Návšteva pavilónu Veľkých Pánd 
v miestnej ZOO. Pandy sú považo-
vané za národný poklad a patria 
k zvieratám pod národnou ochranou. 
Letný cisársky palác – najväčšia im-
periálna záhrada v Číne. Tradičné 
pavilóny obkolesené nádhernou sce-
nériou: Dlhá chodba pôsobí ako ume-
lecká galéria, obrovské jazero Kun-
ming tvorí 2/3 územia celej záhrady. 
Plavba loďou po jazere. Návšteva 
Domu sladkovodných perál a čajov-
ne s ochutnávkou a ukážkou prípravy 
jednotlivých typov čajov. 

7.-8. DEŇ
Staré mesto - Zvonová veža s bube-
níckou show. Jazda rikšou v najstar-
šej časti Pekingu (hutongoch): malé 
domy obkolesujúce dvory, veľmi úzke 
uličky, ľudia, ktorí sa neponáhľajú - je 
skutočne ťažké predstaviť si, že len 
o niekoľko krokov ďalej leží obrov-
ské, moderné veľkomesto. Návšteva 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodná letecká doprava, transfer BA-letisko-BA. Ubytovanie v kvalitnom,
4* hoteli s raňajkami, obedy (v deň príletu večera), dopravu klimatizovaným au-
tobusom, vstupné do pamiatok, plavba v kaňone Longqing. Slovensky hovoriaci 
sprievodca CK SATUR a miestny sprievodca, 1x typická večera - pečená kačica, 
vstup na predstavenie pekinskej opery.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 198 EUR. Fakultatívne vstupy (kung-fu show, ak-
robatická show).

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR, poplatok za vybave-
nie víz 16 EUR. Večere (okrem prvého dňa a pekinskej kačice). Prepitné 30 USD/
osoba (platba v hotovosti na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ÁZIA | ČÍNA

ČÍNA TO NAJZNÁMEJŠIE Z ČÍNY
PEKING A VEĽKÝ ČÍNSKY MÚR

TERMÍNY A CENY

7F9CIN01 POČET DNÍ OSOBA

02.04. - 09.04. 2015 (Veľká noc) 8 948 EUR

17.04. - 24.04.2015 8 898 EUR

01.05. - 08.05.2015 8 898 EUR

Myanmar

Xian

Peking

Veľký čínsky múr

Hongkong

Čína

Šanghaj

Mongolsko

KLIMATICKÝ DIAGRAM ČÍNA – PEKING

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) -4 -2 5 14 20 24 26 25 20 13 4 -2

Zrážky (mm) 2 6 10 30 30 67 170 198 50 20 6 4
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1. - 2. DEŇ
Letecky do Pekingu – srdce a symbol 
Číny. Námestie Tianamen (Námestie 
nebeského pokoja). Chrám Nebies – 
najväčšie posvätné miesto cisárskeho 
obdobia. Sem sa prichádzali vládco-
via z dynastií Ming a Qing modliť za 
dobrú úrodu.

3. - 5. DEŇ
Hrobky dynastie Ming, prechádzka 
známou Zádušnou cestou, lemova-
nou kamennými sochami zvierat, 
mystických bytostí a úradníkov, pri-
pravených slúžiť cisárovi počas „ži-
vota po živote“. Plavba kaňonom 
Longqing – znalci ju porovnávajú 
s plavbou po rieke Li v Južnej Číne, 
ale tu je voda čistejšia! Absolútna 
„vychytávka“ s dych vyrážajúcimi 
scenériami, ktoré nikde v ponuke 
nenájdete! Veľký čínsky múr – naj-
známejší symbol Číny. Olympijský 
štadión – krátka fotozastávka. Celo-
denná prehliadka Zakázaného mesta 
– veľkolepého sídla (zimného paláca) 
panovníkov dynastií Ming a Čching. 
Letný palác – najväčšia cisárska zá-
hrada v Číne. Jazda rikšou najstaršími 
časťami Pekingu. Ukážka čajovej cere-
mónie. Lámov chrám – najkrajší chrám 
v Pekingu, aktívne náboženské cen-
trum tibetského budhizmu. Večerné 
kulinárske lahôdky: návšteva nočné-
ho trhu s jedlom. Svetoznáma, do 
chrumkavá upečená pekinská kačica.

6. - 7. DEŇ
Xian, Múzeum Terakotovej armá-
dy neuveriteľných rozmerov – opäť 
jedno z najznámejších miest Číny. 
Takmer 8 000 bojovníkov z terakoty 
v životnej veľkosti pripravených brá-
niť hrob vladára. Pagoda Veľkej di-
vokej husi – symbol Xi´anu. Návšteva 
oblastného múzea Shaanxi s  veľmi 
kvalitnou zbierkou zobrazujúcou his-
tóriu regiónu považovaného za kolís-
ku čínskej civilizácie. Veľká mešita – 
aktívne náboženské centrum islamu. 
A ďalšia chuťovka na záver dňa: ve-

čera zložená až zo 16 typických čín-
skych špecialít!

8. - 9. DEŇ
Shaolin – jeden z najstarších budhis-
tických chrámov v Číne je známy aj 
ako miesto zrodenia Kung Fu. Pre-
hliadka chrámu aj tzv. “Lesa pagod” 
– miesta posledného odpočinku mní-
chov z kláštora. Vystúpenie študen-
tov školy Shaolin s ukážkami ich ume-
nia. Lanovkou na vyhliadku. Návšteva 
Jaskyne Longmen – jedinečný poklad 
budhistického umenia, zapísaný aj 
v zozname UNESCO. Počas niekoľkých 
storočí tu boli do skál vytesané tisícky 
svätých postáv. Hrobky Luoyang.

10. - 11. DEŇ
Nanjing - prechádzka starým 
mestom, návšteva Konfuciovho chrá-
mu. Poobede presun autobusom do 
mesta Suzhou, známeho jedinečnými 
záhradami. Najmenšia, ale najkrajšia 
záhrada Majstra rybárskej siete, zapí-
saná do zoznamu dedičstva UNESCO 
a Záhrada Pokorného správcu, ďalšia 
ukážka čínskeho dizajnérskeho maj-
strovstva. Inštitút výšivky.

12. - 15. DEŇ
Luzhi – malebná starobylá “vodná 
dedina”. Veľmi úzke uličky, domčeky 
a ich nezabudnuteľné odrazy na 
vodnej hladine kanálov, po ktorých 
sa prevezieme aj na lodi. Pokračova-
nie do Šanghaja. Pozorovanie mesta 

PEKING A ŠANGHAJ – NAJZNÁMEJŠIE ČÍNSKE METROPOLY. FASCINUJÚCE DOTYKY S TISÍCROČNOU HISTÓRIOU. XIAN – 8 000 ODHODLANÝCH TERAKO-
TOVÝCH VOJAKOV. KULINÁRSKE ŠPECIALITY A KOLÍSKA BOJOVÝCH UMENÍ - SHAOLIN. MALEBNÉ VODNÉ KANÁLY LUZHI, ZÁHRADNÉ MESTO SUZHOU A 
STAROBYLÝ NANJING MAJSTROVSKÉ DIELA UMELCOV SÚČASNOSTI AJ DÁVNEJ MINULOSTI.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodná letecká doprava, transfer BA – letisko - BA. Ubytovanie v kvalit-
ných, medzinárodných 3* hoteloch s raňajkami (vrátane európskeho bufetového 
štýlu). 10x večera v typických čínskych reštauráciách (6 - 8 chodov) vrátane 
1 nealko nápoja, 1x pekinská kačica, 1x špeciálna večera so 16 chodmi. Miestna 
doprava klimatizovanými autobusmi, dennými expresnými vlakmi a 3x nočnými 
lôžkovými vlakmi (4 osoby v kupé), rýchlovlak Maglev na letisko v Šanghaji, 
večerná plavba v Šanghaji, plavba v kaňone Longqing. Vstupné do pamiatok 
a múzeí podľa programu. Miestny sprievodca a slovensky hovoriaci sprievodca 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Príplatok za jednolôžkovú izbu 298 EUR.  

POVINNÉ POPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné víza do Číny 40 EUR, poplatok za vyba-
venie víz 16 EUR. Prepitné pre sprievodcu, vodičov a nosičov 45 USD/osoba 
(platba na mieste).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

z vyhliadky najvyššej televíznej veže 
Ázie, známej “Perly Orientu”. Pre-
chádzka prístavom Bund. Námestie 
ľudu – hlavné námestie veľkomesta. 
Mestské múzeum s najlepšou zbier-
kou čínskeho umenia. Chrám Nefri-
tového Budhu. Staré mesto – jediné 
miesto so zachovalou tradičnou ar-
chitektúrou uprostred moderného 

veľkomesta plného mrakodrapov. 
Večerná plavba s výhľadom na jedi-
nečnú panorámu. Voľný čas na ná-
kupy – najznámejšia obchodná oblasť 
Šanghaja na ulici Nanjing, trh s kvetmi 
a vtákmi, tržnica. Transfer na letis-
ko supermoderným rýchlovlakom 
Maglev. Návrat do Európy.

TERMÍNY A CENY

7F9CIN03 POČET DNÍ OSOBA

03.04. - 17.04.2015 (Veľká noc) 15 1 598 EUR

30.04. - 14.05.2015 15 1 598 EUR

Luoyang

Xian

Luoyang

Xian

Myanmar

Peking

Hongkong

Čína

Nanjing
Suzhou

Veľký čínsky múr

Xian
Shaolin

Šanghaj
KLIMATICKÝ DIAGRAM ČÍNA – ŠANGHAJ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 4 5 9 14 19 23 28 28 24 18 12 6

Zrážky (mm) 39 59 81 102 115 152 128 133 156 61 51 35
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Singapur

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos

Vietnam

Bangkok

Siam 
ReapPattaya

Saigon

Hanoj

Na Trang

SAE
Dubaj

ÁZIA | SAE, THAJSKO, KAMBODŽA, VIETNAM

13. – 14. DEŇ
Nha Trang, relax na plážach s krištáľovo 
modrou vodou a žltým pieskom. Vydá-
me sa na cestu nočným vlakom do Ho 
Či Minovho mesta – Saigonu. 

15. DEŇ
Príchod v ranných hodinách do Saigo-
nu, raňajky v miestnej reštaurácii. Cu Či 
tunely – 200 km dlhý labyrint tunelov, 
ktoré postavili komunistické gerily po-
čas Vietnamskej vojny. Život v podzemí, 
spálne, zasadačky, protiletecké kryty 
a kuchyne bez dymu. Návrat do mesta, 
návšteva pagody Ngoc Hoang. Kated-
rála Notre Dame, budova Hlavnej pošty 

architekta Gustave Eiff ela, ambasáda 
Spojených štátov, sídlo Predsedu vlády, 
budova Ľudového výboru a Mestské di-
vadlo. Palác Zjednotenia – symbol Sai-
gonskej vlády spred r. 1975. 

16. - 17. DEŇ
Vydáme sa objavovať mesto My Tho 
(2 hodiny od Saigonu), ktoré sa nachá-
dza v  delte rieky Mekong. Je známe 
vďaka svojim rozľahlým ryžovým po-
liam a sadom. Plavba po rieke Mekong. 
Návrat do Saigonu, posledné nákupy, 
transfer na letisko. V  skorých ranných 
hodinách odlet do Európy.

SPOZNAJTE 4 KRAJINY ZA 17 DNÍ. UVIDÍTE KONTRAST DYNAMICKY SA ROZVÍJAJÚCEHO MESTA DUBAJ S MODERNÝMI BUDOVAMI, ARCHITEKTONICKÝMI 
SKVOSTAMI A KRAJINAMI S BOHATOU HISTÓRIOU, MNOHÝMI CHRÁMAMI A MNOŽSTVOM KULTÚRNYCH PAMIATOK. POROVNAJTE SPÔSOB ŽIVOTA V JED-
NOTLIVÝCH KRAJINÁCH AKO I ROZDIELY MEDZI MIESTNYM OBYVATEĽSTVOM. ČAKÁ VÁS CESTA PLNÁ PREKVAPENÍ A ZÁŽITKOV. 

1. – 4. DEŇ
Odlet z  Európy do Dubaja. Vychutnáme 
si prehliadku mesta, stará štvrť Bastakia 
s  typickými veternými vežami, múze-
um, uzrieme najväčšie architektonické 
skvosty známe po celom svete, vráta-
ne najvyššej budovy sveta Burj Khalifa 
(výstup za poplatok, treba rezervovať 
vopred), preplavíme sa vodným taxí-
kom Abra cez Creek, kde nás ovanie ne-
opakovateľná vôňa rozmanitých druhov 
korenia na trhu s korením, prejdeme sa 
Zlatou uličkou – najväčším trhom so zla-
tom na svete, dominanta Dubaja – hotel 
Burj Al Arab. V podvečerných hodinách 
sa vydáme na Dhow Cruise dinner – ro-
mantickú plavbu po creeku na typickej 
drevenej arabskej lodičke. Fakultatívne 
je možná návšteva najväčšieho vodného 
parku Aquaventure alebo púštne safari. 
Relax v niektorom z plážových parkov. 
Prelet do Bangkoku.

5. DEŇ
Bangkok. Grand Palace, nazývaný aj 
kráľovský palác, je veľkolepým miestom 
a do roku 1946 bol sídlo kráľovskej ro-
diny. Súčasťou komplexu je aj chrám 
Wat Phra Kaew – chrám smaragdového 
Budhu, ktorý je najsvätejším chrámom 
v Thajsku. Malá, len 66 cm vysoká soška 
Budhu je zo zeleného jadelitu. Navští-
vime i najrozsiahlejší chrám Wat Po so 
sochou Ležiaceho Budhu a chrám Wat 
Trimitr, ktorý je domovom Zlatého Bud-
hu. Večer moderný Bangkok.

6. – 7. DEŇ
Ráno sa presunieme do azda najzná-
mejšieho prímorského strediska Pat-
taya, kde sa zrelaxujeme na pláži. 

8. DEŇ
V  ranných hodinách sa presunieme 
do Bangkoku, k miestnemu preletu do 
Kambodže, Siam Reap. Chrámová ob-
lasť Ta Prohm a ohromujúci chrámový 
komplex z  12. storočia Angkor Wat, 
rozkladajúci sa na 81 hektároch. Okrem 
dobrej večere nás čaká nezabudnu-
teľný západ slnka a  tradičná kmérska 
tanečná šou. 

9. DEŇ
Po raňajkách navštívime niekoľko chrá-
mov – Angkor Thom, Bayon Temple 
s  54 vežami dekorovanými s  viac ako 
200 usmievavými tvárami, Phinea-
makas, kráľovskú oboru, sloniu terasu, 
Prasant Kravan, kráľovské kúpele Srah 
Srang, Banteay Kdei a  prvý chrám 
z pieskovca Ta Keo. Presunieme sa do 
Siam Reap na miestny prelet do Vietna-
mu – Hanoj.

10. DEŇ
Mesto Hanoi – námestie Ba Dinh s Ho Či 
Minovým mauzóleom, pagoda One-Pil-
lar, chrám Literatúry, Historické múze-
um, jazero Hoan Kiem s chrámom Ngoc 
Son. Jazda na cyklorikšiach po starej 
štvrti a prechádzka po tomto 1000 roč-
nom meste. Tradičné vodné bábkové 
divadlo.

11. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme k  delte Čer-
venej rieky do mesta Ha Long. Cestou 
uvidíme nádherné ryžové políčka. Čaká 
nás nádherná plavba po Halong Bay 
(UNESCO), počas ktorej navštívime jas-
kyňu Sung Sot a pláž Titop. Prenocova-
nie na lodi.

12. DEŇ
Pokračujeme v našej plavbe po Halong 
bay až k  jaskyni Luon. Po vylodení sa 
pozrieme do keramickej dediny. Prelet 
do Nha Trang.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku. Transfer BA – letisko – BA. Dopravu klimatizovaným mik-
robusom. 3x ubytovanie v Dubaji v 3* mestskom hoteli s raňajkami, 2x ubytovanie 
v Bangkoku v 3* hoteli s raňajkami, 2x ubytovanie v Pattaya v 4* hoteli s raňajkami, 
1x ubytovanie v Kambodži s raňajkami, 1x ubytovanie na lodi s polpenziou, 1x nocľah 
vo vlaku (4-miestne kupé), 5x ubytovanie v 3*/4* hoteloch s raňajkami vo Vietname. 
1x večera, 3x obed. Miestne prelety a  presuny vlakom uvedené v programe. Miestne-
ho a slovensky/česky hovoriaceho sprievodcu. 

CENA NEZAHŔŇA
Doplatok za jednolôžkovú izbu. Obedy a večere nezahrnuté v programe. Nápoje. Fa-
kultatívne výlety a aktivity. Prepitné. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR, vstupné vízum Vietnam cca 45 USD (platí sa na mieste). 
Vstupné vízum Kambodža cca 20 USD (platí sa na mieste). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  BOHATÁ HISTÓRIA  

ÁZIJSKÉ MAXIMUM
SAE, THAJSKO, 

KAMBODŽA, VIETNAM

KLIMATICKÝ DIAGRAM THAJSKO – BANGKOK

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11

TERMÍNY A CENY

7F9STV01 POČET DNÍ OSOBA

26.03. - 11.04.2015 (Veľká noc) 17 2 428 EUR
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SILVESTER  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  S POBYTOM PRI MORI

8. DEŇ
Dopoludnia navštívime Wat Maha 
Dhat. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a presunieme za vytúže-
ným oddychom do hotela v známom 
stredisku Pattaya.

9. – 13. DEŇ
Oddych v hoteli pri pláži, kúpanie, 
fakultatívny program. Presun na le-
tisko v Bangkoku a odlet smerom do 
Európy.

NIKDY NESPIACI BANGKOK - „BENÁTKY VÝCHODU“. KRÁĽOVSKÉ MESTO AYUTHAYA. SEVERNÉ THAJSKO - RAJ PRE MILOVNÍKOV KULTÚRY I PRÍRODY. IM-
POZANTNÉ CHRÁMY A POZOSTATKY KEDYSI NÁDHERNÝCH PÁLACOV THAJSKÉHO KRÁĽOVSTVA. NAJZNÁMEJŠIE PLÁŽE THAJSKA. IDEÁLNE SPOJENIE 
ODPOČINKU A POZNÁVANIA.

1 - 2. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do  Bangkoku. 
Vitajte v „krajine úsmevov“ a nikdy 
nespiacom veľkomeste Bangkok. Pre-
sunieme sa do hotela a oddýchneme 
si po dlhom lete.

3. DEŇ
Po raňajkách nás v hoteli bude čakať 
prehliadka Bangkoku. Počas polden-
ného výletu navštívime tri najsláv-
nejšie chrámy Bangkoku:  Kráľovský 
palác, jedna z najkrajších ukážok 
starovekého bohatstva. Skladá sa 
z viacerých budov používaných pri 
rôznych príležitostiach: Pohrebný 
palác, Prijímací palác, Trónna sála, 
Korunovačná sála, Kráľovský hosťov-
ský dom a krásny chrám Smaragdo-
vého Budhu „Wat Phra Kaew“; „Wat 
Po“ je najrozsiahlejší chrám Bangko-
ku, nachádza sa tu socha Ležiaceho 
Budhu, chrám je známy aj ako domov 
thajských masáží; Wat Trimitr je do-
movom grandiózneho Zlatého Budhu 
(5,5 t rýdzeho zlata). Poznámka: po-
čas návštevy Kráľovského paláca sa 
vyžaduje vhodné oblečenie.

4. DEŇ
Autobusom sa presunieme do mes-
ta Ayuthaya, bývalého hlavného mes-
ta Thajska (1350 - 1767). Pozrieme si 
impozantné ruiny niekdajšieho centra 
kráľovstva. Navštívime chrám Wat 
Mongkol Borpith s gigantickou bron-
zovou sochou a tri stredoveké pago-
dy v chráme  Wat Phra Srisanpetch, 
ktorý bol svojho času najväčším chrá-
mom v meste Ayuthaya a používaný 
ako kráľovský chrám/palác niekoľ-
kých kráľov. Ďalej navštívime slávny 
chrám Wat Chai Wattanaram na bre-
hu rieky. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a budeme pokračovať do 
mesta Tak, kde prenocujeme.

5. DEŇ
V  skorých doobedňajších hodinách 
budeme pokračovať z mesta Tak 
do Chiang Mai, „ruže severu“. Navští-
vime impozantný Wat Doi Suthep, 

ktorý je dominantou mesta. Finálny 
výstup vedie cez Naga, spolu 306 
schodov. Pokocháme sa nádherným 
výhľadom na mesto. Obed v miestnej 
reštaurácii.

6. DEŇ
Po raňajkách odídeme smerom na se-
ver do slonieho campu, kde uvidíme, 
ako slony pracovali v džungli po celé 
stáročia. Budeme ohromení silou a ob-
ratnosťou týchto zvierat. Budeme mať 
možnosť vidieť i to ako sa kúpu v rieke 
a relaxujú. Záujemcovia si môžu užiť 
i jazdu na slonoch (fakultatívna ak-
tivita za doplatok). Ďalej navštívime 
farmu s orchideami. Naobedujeme 
sa v miestnej reštaurácii a navštívime 
miestnu remeselnú štvrť Sankampa-
eng. Tradičná thajská večera.

7. DEŇ
Z mesta Chiang Mai sa po raňajkách 
vydáme smerom na juhdo Lampang. 
Navštívime Wat Phra Dhat Lampang 
Luang so smaragdovým Budhom. 
Naobedujeme sa v miestnej reštau-
rácii. Pokračujeme prehliadkou histo-
rického parku Sukhothai, ktorého ná-
zov v doslovnom preklade znamená 
„Úsvit šťastia“. Sukhothai bolo prvým 
hlavným mestom Thajska (1238 – 
1376). Prejdeme sa udržiavaným 
a atraktívnym parkom. Neskôr na-
vštívime Wat Sri Chrum s obrovským 
sediacim Budhom. Presunieme sa do 
mesta Phitsanulok.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA - letisko - BA. Ubytovanie v 3* ho-
teloch počas poznávacej časti a v 4* hoteli v stredisku Pattaya. Polpenziu počas 
poznávacej časti, raňajky počas pobytu na pláži. Všetky prehliadky a transfery 
podľa programu. Miestny a slovensky hovoriaci sprievodca CK SATUR. Cena sil-
vestrovského pobytu zahŕňa tradičnú thajskú večeru.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok za jednolôžkovú izbu.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 390 EUR. Odletová taxa cca 10 USD (platí sa pred odletom 
na letisku).

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

THAJSKO | ÁZIA

SEVERNÉ THAJSKO
PO STOPÁCH 

KRÁĽOVSKÝCH MIEST

TERMÍNY A CENY

7F9THA01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.

26.12. - 07.01.2015(Silvester) 13 2055 EUR 1 469 EUR

26.04. - 08.05.2015 13 1 498 EUR 1 199 EUR

Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos Vietnam

Bangkok

Ayutthaya

Tak

Chiang Mai
Lampang

Sukhothai
Phitsanulok

Pattaya

KLIMATICKÝ DIAGRAM THAJSKO – BANGKOK

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 27 28 29 21 30 29 29 28 28 28 27 26

Zrážky (mm) 9 27 29 65 220 149 155 197 344 241 49 11
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ÁZIA | BALI

SILVESTER  |  VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  HISTÓRIA VSTUPY V CENE  |  AJ PRE RODINY

1. - 2. DEŇ
Odlet z Viedne/Budapešti, prílet na Bali. 
Prvý dotyk s tradičnou vôňou Bali a ve-
černým životom v Kute, centre diania. 

3. DEŇ
Tradičné predstavenie Barong, kto-
ré zobrazuje balijskú životnú fi lozofi u 
nekonečného boja dobra a zla. Rang-
da, Barong a krásne balijské tanečni-
ce. Prehliadka tradičných balijských 
domov. Nasleduje zastávka v  meste 
Ubud, návšteva tradičného trhu, diel-
ne s drevorezbou z tropického dreva. 
Ochutnávka tradičného Babi guling 
(grilované prasiatko). 

4. DEŇ
Návšteva najväčšieho chrámového 
komplexu na ostrove Besakih, pozo-
stávajúceho z 30-tich samostatných 
chrámov. Komplex sa rozprestiera na 
úbočí najvyššej posvätnej aktívnej sop-
ky Gunung Agung (3 014 m) a ospe-
vuje históriu významných kráľovských 
rodov od 8. storočia. Obed v tradičnej 
reštaurácii s nádherným výhľadom na 
ryžové plantáže. Prehliadka záhrady 
s tropickým ovocím, ochutnávka naj-
drahšej kávy na svete Kopi Luwak (ci-
betková káva), návšteva netopierej jas-
kyne Goa Lawa a výrobcu tradičného 
nástroja Gong. *Silvestrovský večer so 
silvestrovskou večerou a oslavy Nové-
ho roka v Kute.

5. DEŇ
Dopoludnia voľný program, popoludní 
výlet do centrálnej časti ostrova, náv-
števa chrámu Pura Taman Ayun, obko-
leseného širokou priekopou, presun do 
Alas Kedaton – prechádzka posvätným 
lesom medzi stovkami makakov. Náv-
števa chrámu Pura Tanah Lot „Chrám 
mora a zeme“, založeného váženým 
hinduistickým mystikom Nirarthom 
v 16. storočí. Odvážni sa môžu dotknúť 
strážcov chrámu – jedovatých koralo-
vých hadov.

6. DEŇ
Výlet do horskej oblasti Bedugul, 

návšteva trhu s čerstvým tropickým 
ovocím v Candi Kuning, kde môžete 
ochutnať exotické chute – mango, ana-
nás, rambutan, durian, vanilku. Návšte-
va chrámu Ulun Danu na sopečnom 
jazere Bratan, pokračovanie k vodo-
pádu Gitgit, obkoleseného bujnou ve-
getáciou a následne do dediny Banjar, 
kde sa nachádzajú termálne pramene. 
Prechod starým mestom Singaraja 
s koloniálnou architektúrou.

7. DEŇ
Dopoludnia voľný program, popolud-
ní výlet na južný cíp ostrova, spozná-
vanie krajiny vápenca a vlnovcových 
stromov dorastajúcich až do výšky 
60 m. Návšteva pôsobivého chrámu 
Pura Luhur Ulurwatu, týčiaceho sa na 
70 m vysokom útese. Chrám, ktorý je 
domovom stoviek malých opíc ponúka 
nádhernú panorámu najmä pri západe 
slnka. Tanečné predstavenie Rámajána 
v sprievode slávneho tranzového tanca 
Kecak.

8. DEŇ
Návšteva domu „šamana deviatej ge-
nerácie“, ktorý nám možno prezradí, 
ako sa pozerať na svet srdcom a po-
zdraví veselým „See you later, alliga-
tor“. Možnosť individuálnych konzultá-
cií (fakultatívne).

9. DEŇ
Relax na pláži, oddychový deň, mož-
nosť fakultatívneho výletu na Jávu 

DYNAMICKÝ OSTROV BOHOV S TISÍCROČNOU HINDUISTICKOU TRADÍCIOU A KULTÚROU. NAJKRAJŠIE CHRÁMY, VYNIKAJÚCA KUCHYŇA, TROPICKÉ OVO-
CIE A KORENIE, CIBETKOVÁ KÁVA, SOPEČNÉ JAZERÁ, TERMÁLNE PRAMENE A NAJMÄ DÝCHAJÚCA HISTÓRIA. NÁDHERNÉ PLÁŽE A TYRKYSOVÉ VODY IN-
DICKÉHO OCEÁNU. VŠADEPRÍTOMNÍ UCTIEVANÍ BOHOVIA I MIESTNI DUCHOVIA A DÉMONI. VITAJTE V KRAJINE UMENIA, TANCA, HUDBY A SOCHÁRSTVA.

NÁŠ TIP
Počas pobytu pri mori možnosť výberu vyššej kategórie hotela a/alebo upgrade 
typu stravovania za doplatok. Možnosť individuálneho predĺženia pobytu pri mori. 
Bližšie informácie v CK.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. 9x resp. 10x ubytova-
nie v 4* hoteli v Kute s raňajkami, dopravu klimatizovaným autobusom, vstupné 
do všetkých pamiatok. Miestny a slovenský sprievodca hovoriaci indonézsky po-
čas zájazdu. Rozlúčková večera na pláži Jimbaran. V silvestrovskom termíne je 
zahrnutá silvestrovská večera.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a večere (okrem večere na pláži Jimbaran), ostané fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu. Vratný depozit v hoteli.   

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 400 EUR, vstupné víza 25 USD (platba na mieste), odletová 
taxa cca 17 USD.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

– návšteva najznámejšieho kultúrne-
ho a historického centra Jogjakarta, 
sultánsky palác s vodným palácom 
Taman Sari a rušná ulica Malioboro, 
majestátna sopka Merapi, hinduistický 
chrám Prambanan a mnoho ďalších 
pamiatok.

10. – 11.* DEŇ / 12. - 13.* DEŇ 
Relax na pláži, fakultatívne možná náv-
števa slonej farmy spojená so sloním 
safari, v podvečerných hodinách pre-
sun na romantickú rozlúčkovú večeru 
pri západe slnka na pláži Jimbaran. 
Transfer na letisko, odlet.

OSTROV TANCA, 
HUDBY A UMENIABALI

TERMÍNY A CENY

7F9BLI01 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝPAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.

28.12. - 08.01.2015(Silvester) 12 2 080 EUR 1 449 EUR

15.02. - 26.02.2015 (Jarné prázdniny) 12 1 358 EUR 999 EUR

02.03. - 13.03.2015 (Jarné prázdniny) 12 1 358 EUR 999 EUR

31.03. - 12.04.2015 (Veľká noc) 13 1 498 EUR 999 EUR

26.04. - 08.05.2015 12 1 388 EUR 999 EUR

Kuta

Denpasar

Bedugul

Ubud

Besakih
Alas Kedaton

SingarajaBanjar

Yogyakarta
Jáva

Bali

Nusa
Penida

KLIMATICKÝ DIAGRAM BALI - KUTA

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 30 30 31 31 30 29 28 28 29 30 31 30

Zrážky (mm) 348 287 213 94 76 71 51 23 41 91 155 292
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1. - 2. DEŇ
Odlet z Európy, prílet na Kubu (Hava-
na/Varadero), transfer do hotela. Po 
raňajkách začneme deň prehliadkou 
kubánskej metropoly Havany. Mo-
derná univerzita a Námestie revolú-
cie v kontraste s UNESCO chránenou 
štvrťou Havana vieja. Svetoznáme 
a  najmä rušné nábrežie s  promená-
dou Malecón s  vyhliadkou na pev-
nosť El Morro, chrániace ústie zálivu. 
Rezidenčná štvrť Vedado, Kolumbov 
pamätník, koloniálne El Capitolio 
(Kapitol) – replika amerického vzo-
ru, bývalý prezidentský palác a Gran 
Teatro, Central Park. Pešia prechádz-
ka uličkami starého mesta, námestie 
sv. Františka s  katedrálou a čulým 
ruchom. Uvidíme aj kubánske ženy 
v  typickom bielom oblečení pose-
dávajúce a  fajčiace cigary, hudobní-
kov, tanečníčky. Veľkolepé námestie 
Plaza de Armas, Palác Villanueva, El 
Templete, múzeum rumu, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridi-
ta a  Bodeguita del Medio. Zažijeme 
veľmi zaujímavú hodinovú jazdu na 
starých amerických autách. Možnosť 
večernej návštevy známeho kabaretu 
(za poplatok).

3. DEŇ
Presunieme sa do oblasti Piňar del Rio, 
ktorá je známa masívnymi vápencový-
mi útvarmi – mogotmi, s množstvom 
krasových útvarov a  jaskýň a  predo-
všetkým najlepších tabakových plan-
táží na svete! Navštívime tabakovú 
fabriku – zistíme, podľa čoho sa po-
zná tá pravá cigara pre pánov a dámy 
a ktoré cigary sú najkvalitnejšie. Cesta 
nás povedie do údolia Viňjales so za-
stávkou na vyhliadke „Los Jasmines“, 
odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa 
na starovekých lodičkách podzemnou 
riekou v útrobách jaskyne. Nesmieme 
vynechať známu kubánsku maľbu na 
skale Mural of the Prehistory. Návrat 
do Havany.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do starého koloniálneho mesta Tri-
nidad, so zastávkou v  Guama na 
krokodílej farme a  v  dedinke Taino. 
Zastavíme sa v nádhernom mesteč-
ku Cienfuegos, známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho 
historického centra, kde si pozrieme 
park Jose Martího, hlavné námestie 
obkolesené reprezentatívnymi stav-
bami a  architektonickými skvostami 
z 19. a 20. storočia, mestské divadlo 
a významný Palacio de Valle.

5. - 6. DEŇ
Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko sa teší patronátu UNESCO od 
roku 1988. Návšteva miestneho mú-
zea, pestrofarebné uličky plné hráčov 
domina, baseballu a konských povo-
zov bez jediného auta. Ochutnáme 
lahodný kokteil z  cukrovej trstiny 
z  miestnych plantáží údolia Valle de 
los Ingenios. Majiteľ bývalej koloniál-
nej farmy na jej spracovanie, Manaco 
Iznaga, sledoval svojich robotníkov 
z vysokej strážnej veže. Pokračovanie 
do Santa Clary, miesta posledného 
odpočinku národného hrdinu „Che“ 
Guevaru. Vykoľajený vlak označujúci 
rozhodujúce momenty Kubánskej re-
volúcie. Varadero.

7. - 9. DEŇ*/7. - 10./12. DEŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na Varadere, pohodlie all 

Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

Kuba

KUBA | AMERIKA

SILVESTER  |  VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  PRE RODINY

KUBA – „OSTROV SLOBODY“. NÁVŠTEVA STRATENÉHO RAJA REVOLÚCIE! POČAS KOMFORTNÉHO OKRUHU SPOZNÁTE NAJZNÁMEJŠIE MIESTA OSTRO-
VA, MNOŽSTVO UNESCO CHRÁNENÝCH PAMIATOK, STAVBY Z ČIAS KOLONIÁLNEJ ÉRY. ZRELAXUJETE NA NAJZNÁMEJŠÍCH PLÁŽACH OSTROVA A OSVIE-
ŽITE SA V ČISTÝCH VODÁCH ATLANTICKÉHO OCEÁNU A KARIBSKÉHO MORA.

TO NAJLEPŠIE 
ALL INCLUSIVEKUBA

KLIMATICKÝ DIAGRAM KUBA – VARADERO

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 22 22 24 25 26 27 28 28 27 27 25 23

Zrážky (mm) 64 69 46 54 98 182 106 100 144 181 88 60

inclusive hotela, najkvalitnejší kubán-
sky rum, ľadové mojito, cuba libre, ho-
diny salsy, výučba španielčiny, večerné 
show, šnorchlovanie, potápanie, fakul-
tatívne výlety, miestne trhy. Dosýta si 
vychutnáte dokonalý oddych.

10. - 11. DEŇ*/11. - 14. DEŇ
Záverečný deň na oddych, transfer na 
letisko, odlet do Európy.

* SILVESTROVSKÝ TERMÍN

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestnu dopravu 
klimatizovaným mikrobusom. 3x ubytovanie v  Havane v  kvalitnom 4* hoteli 
s polpenziou, obedy počas výletov, 2x ubytovanie v Trinidade a 4x (Silvester), 
5x/7x ubytovanie na Varadere v 4* hoteloch s all inclusive. 

Možnosť upgrade na 5* hotel Melia Varadero bez doplatku (mimo silvestrovského 
termínu, v závislosti od voľných kapacít v hoteli – negarantované). Slovensky/česky 
hovoriaci sprievodca počas okruhu, anglicky/česky hovoriaci delegát počas pobytu. 
Vstupné do pamiatok a múzeí podľa programu. Jazda na starých amerických autách.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy cca 25 CUC. Príplatok za jednolôžkovú izbu v závislosti 
od termínu. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky - Silvester 490 EUR, ostatné termíny 530 EUR. Vstupná tu-
ristická karta 22 EUR. 

POZNÁMKA
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť počas sviatkov zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

TERMÍNY A CENY

79ECUB15 / 7F9CUB15 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R. *
15.11. - 26.11.2014 12 1 888 EUR 1 269 EUR

28.12.2014 - 07.01.2015 (Silvester) 11 2 290 EUR 1 659 EUR

23.02. - 06.03.2015 (Jarné prázdniny) 12 1 880 EUR 1 269 EUR

26.03. - 08.04.2015 (Veľká noc) 14 1 950 EUR 1 269 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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AMERIKA | MEXIKO, KUBA

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  ALL INCLUSIVE

10. DEŇ
Staré koloniálne mesto Trinidad. Zasta-
víme sa v nádhernom mestečku Cienfu-
egos, známe aj prívlastkom „Perla juhu“. 
Park Jose Martího, hlavné námestie ob-
kolesené reprezentatívnymi stavbami 
a architektonickými skvostami, mestské 
divadlo a významný Palacio de Valle.

11. DEŇ
Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko sa teší patronátu UNESCO. Náv-
števa miestneho múzea, pestrofarebné 
uličky plné hráčov domina, baseballu 
a konských povozov bez jediného auta. 

Pokračovanie do Santa Clary, miesta 
posledného odpočinku národného hr-
dinu „Che“ Guevaru. Vykoľajený vlak 
označujúci rozhodujúce momenty Ku-
bánskej revolúcie. Varadero.

12. - 15. DEŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na Varadere. Dosýta si 
vychutnáte dokonalý oddych. Predpo-
sledný deň voľno do transferu Rozlúčka 
s nádherným „ostrovom slobody“. Od-
let do Európy. Prílet do Európy posled-
ný deň zájazdu.

MEXIKO – PLÁŽE AKO ZO SNA, MANGROVNÍKOVÉ HÁJE A POZOSTATKY PRADÁVNYCH MOCNÝCH CIVILIZÁCIÍ. STÁLE ŽIVÉ TRADÍCIE, PÔVODNÁ KULTÚRA, 
TANEC A HUDBA, POLOSTROV YUCATÁN A KRÁSNA MAYSKÁ RIVIÉRA. TOTO VŠETKO V KOMBINÁCIÍ S PRÍRODNÝMI KRÁSAMI KUBY, RYTMAMI SALSY, 
DOBRÉHO JEDLA A ČISTÝCH VÔD KARIBIKU I ATLANTIKU.

1. – 2. DEŇ
Odlet z Európy do Cancúnu. Prvý do-
tyk s  príjemnými vlnami tyrkysových 
vôd Karibiku. Oddych na piesočnatých 
plážach.

3. DEŇ
V  ranných hodinách sa vydáme do 
mesta Mérida, koloniálneho mesta 
s francúzskym šarmom. Založil ho 
v roku 1952 dobyvateľ Francisco de 
Montejo. Na začiatku 20. storočia mala 
Mérida údajne najviac milionárov na 
svete – o niekdajšej prosperite dodnes 
svedčia veľkolepé pláže, parky a sochy. 
Cestou navštívime jednu z  najznámej-
ších mayských pamiatok - Chichen 
Itzá, považovanú za univerzitu mayskej 
kultúry. Toto archeologické nálezisko 
odhaľuje mayské znalosti matematiky, 
architektúry a astronómie. Chrám le-
biek, Chrám Jaguára, observatórium, Ti-
síc stĺpcov a posvätná studňa. Možnosť 
kúpania v cenote. Ubytovanie v Meride.

4. DEŇ
Cestou do Uxmal navštívime Eco Museo 
de Cacao. Uxmal - mayské mesto, jedna 
z najväčších a najzaujímavejších arche-
ologických lokalít Mayov. Monumentál-
ne stavby - Guesserova pyramída, Dom 
guvernéra, Dvor mníšok, či Dom koryt-
načiek. Cez Valladolid sa presunieme až 
na nádhernú Mayskú Riviéru, opäť do 
pohodlia all inclusive hotela.

5. – 6. DEŇ
Voľný program na úchvatných plá-
žach Riviera Maya. Fakultatívne mož-
nosť návštevy niektorého z okolitých 
tematických parkov – Xel-Ha, jeden 
z najväčších prírodných parkov sveta 
s jedinečným šnorchlovaním či Xcaret 
- eko-archeologický park s množstvom 
atrakcií a vynikajúcou nočnou show 
zobrazujúcou celú históriu prostredníc-
tvom tanca.

7. - 8. DEŇ
Transfer na letisko v Cancúne. Prelet na 
Kubu. Prehliadka kubánskej metropoly 
Havany. Moderná univerzita a Námestie 

revolúcie v kontraste s UNESCO chrá-
nenou štvrťou Havana vieja. Svetozná-
me a najmä rušné nábrežie s promená-
dou Malecón s  vyhliadkou na pevnosť 
El Morro. Rezidenčná štvrť Vedado, 
Kolumbov pamätník, koloniálne El Ca-
pitolio (Kapitol) – replika amerického 
vzoru, bývalý prezidentský palác a Gran 
Teatro, Central Park. Pešia prechádz-
ka uličkami starého mesta, námestie 
sv. Františka s  katedrálou a čulým ru-
chom. Uvidíme aj kubánske ženy v ty-
pickom bielom oblečení posedávajúce 
a  fajčiace cigary. Veľkolepé námestie 
Plaza de Armas, Palác Villanueva, 
El Templete, múzeum rumu, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridita 
a Bodeguita del Medio. Zažijeme veľmi 
zaujímavú hodinovú jazdu na starých 
amerických autách.

9. DEŇ
Presunieme sa do oblasti Piňar del Rio, 
ktorá je známa masívnymi vápencový-
mi útvarmi – mogotmi, s  množstvom 
krasových útvarov a  jaskýň a  predo-
všetkým najlepších tabakových plantáží 
na svete! Navštívime tabakovú fabriku.
Cesta nás povedie do údolia Viňjales so 
zastávkou na vyhliadke „Los Jasmines“, 
odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa 
na starovekých lodičkách podzemnou 
riekou. Nesmieme vynechať známu 
kubánsku maľbu na skale Mural of the 
Prehistory.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Miestnu dopravu klima-
tizovaným mikrobusom. 5x ubytovanie v Mexiku s all inclusive, 1x ubytovanie s pol-
penziou v Meride, 3x ubytovanie v Havane v kvalitnom 4* hoteli s polpenziou, obedy 
počas výletov, 1x ubytovanie v Trinidade, 3x ubytovanie na Varadere v 4* hoteloch 
s all inclusive. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca počas okruhu, anglicky/česky 
hovoriaci delegát počas pobytu. Výlety, vstupné do pamiatok a múzeí podľa progra-
mu. Jazda na starých amerických autách. Prelet Cancún - Havana.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy cca 25 CUC na Kube. Príplatok za jednolôžkovú izbu. Fakul-
tatívne výlety (najmä vstupy do tematických parkov). Nápoje a stravu neuvedenú 
v programe.  

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupná turistická karta na Kubu 22 EUR. 

POZNÁMKA
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť počas sviatkov zatvorené.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

TO NAJKRAJŠIE 
Z KARIBIKUMEXIKO A KUBA

Mexiko

Vinales

Havana Varadero

Trinidad
Cienfugeos

Kuba

Cancún

Playa del Carmen
Uxmal

Merida

Chichén 
Itzá

Santa Clara

KLIMATICKÝ DIAGRAM

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Zrážky 300 280 215 100 85 75 55 40 90 100 150 295

Teplota 32 32 32 33 32 31 31 31 32 33 32 32

TERMÍNY A CENY

79EMEX14 / 7F9MEX14 POČET DNÍ OSOBA

09.11. - 23.11.2014 15 2 538 EUR

02.03. - 16.03.2015 15 2 590 EUR
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Mexiko
Belize

Guatemala
Honduras

CancúnMerida
Uxmal

Mexico City
Tulum

Chichén 
Itzá Playa

MEXIKO | AMERIKA

SILVESTER  |  VEĽKÁ NOC  |  S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY V CENE  |  PRE RODINY  |  ALL INCLUSIVE

STÁLE ŽIVÉ TRADÍCIE A PÔVODNÁ KULTÚRA. HLBOKÁ DŽUNGĽA, PLÁŽE AKO ZO SNA, MANGROVNÍKOVÉ HÁJE A POZOSTATKY PRADÁVNYCH MOCNÝCH 
CIVILIZÁCIÍ. NEUVERITEĽNÉ STAVBY KOMPLEXU CHICHEN ITZA, ČI KÚPANIE A POTÁPANIE V PÔVODNÝCH MAYSKÝCH CENOTÁCH. POLOSTROV YUCATÁN SĽU-
BUJE ZÁBAVU A MNOŽSTVO ZÁŽITKOV PRE KAŽDÉHO, A TO VŠETKO V BLÍZKOSTI JEDINEČNÝCH KARIBSKÝCH PLÁŽÍ Z POHODLIA ALL INCLUSIVE HOTELA.

1 – 3. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Cancúnu. 
Privítame sa so sprievodkyňou, trans-
ferom sa presunieme do pohodlia all 
inclusive hotela. Zažijeme prvý dotyk 
s príjemnými vlnami tyrkysových vôd 
Karibiku, oddýchneme si na piesoč-
natých plážach. Fakultatívne mož-
nosť návštevy ostrova Isla Mujeres, či 
top nákupných centier a promenády 
moderného Cancúnu, ktorý bol ešte 
pred 50 rokmi len bielym miestom na 
mape.

4. DEŇ
V  ranných hodinách sa vydáme do 
mesta Mérida, koloniálneho mesta 
s francúzskym šarmom. Založil ho 
v roku 1952 na rozvalinách bývalého 
mayského mesta dobyvateľ Francisco 
de Montejo. Na začiatku 20. storočia 
mala Mérida údajne najviac milioná-
rov na svete – o niekdajšej prosperi-
te dodnes svedčia veľkolepé pláže, 
parky a sochy. Cestou navštívime 
jednu z najznámejších mayských pa-
miatok - Chichen Itzá, považovanú 
za univerzitu mayskej kultúry. Toto 
archeologické nálezisko odhaľuje 
mayské znalosti matematiky, archi-
tektúry a astronómie. Dokumentuje 
ich aj množstvo významných stavieb: 
chrám Kukulcán alebo ihrisko na lop-
tovú hru „života a smrti“ (kapitán 
víťazného družstva bol obetovaný 
bohom), Chrám lebiek, Chrám Ja-
guára, observatórium, Tisíc stĺpcov 
a posvätná studňa. Možnosť kúpania 
v cenote. Ubytovanie v Meride.

5. DEŇ
Cestou do Uxmal navštívime Eco Mu-
seo de Cacao. Uxmal - trikrát stava-
né - mayské mesto, jedna z najväčších 
a najzaujímavejších archeologických lo-
kalít Mayov. Obdivovať budeme monu-
mentálne stavby: Guesserova pyramída, 
Dom guvernéra, Dvor mníšok, či Dom 
korytnačiek. Cez Valladolid sa presu-
nieme až na nádhernú Mayskú Riviéru, 
opäť do pohodlia all inclusive hotela.

6. - 8./10.* DEŇ
Voľný program na úchvatných plá-
žach Riviera Maya. Plávanie v mori pri 
východe slnka, sladké ničnerobenie, 
obed v rámci all inclusive balíka, skve-
lá tequila, prechádzka po piesku pri 
západe slnka, večerný drink v bare, 
tanečná zábava pri skvelej kapele tra-
dičných hudobníkov mariaches, ktorí 
sú obzvlášť užitoční, ak sa urazí Vaša 
partnerka - nechajte jej zahrať sere-
nádu a odpustí Vám čokoľvek. Fakul-
tatívne možnosť návštevy niektorého 
z okolitých tematických parkov – Xel-
-Ha, jeden z najväčších prírodných 
parkov sveta s jedinečným šnorchlo-
vaním či Xcaret - eko-archeologický 
park s množstvom atrakcií a vynikajú-
cou nočnou show zobrazujúcou celú 
históriu prostredníctvom tanca.

9. - 10./11. - 12.* DEŇ
Posledný deň nás čaká rozlúčka s to-
uto nádhernou krajinou, posledné 
chvíle voľna. Transfer na letisko, odlet 
do Európy.

* SILVESTROVSKÝ TERMÍN

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Transfer BA – letisko - BA. Všetky miestne trans-
fery. Ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch s all inclusive v Cancúne a na Riviera 
Maya, 1x ubytovanie v Méride s polpenziou. Služby česky/slovensky hovoriaceho 
sprievodcu počas okruhu, služby česky/slovensky hovoriaceho delegáta počas 
pobytu. Vstupné do pamiatok a múzeí.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a vstupy nezahrnuté v programe (predovšetkým do tematic-
kých parkov). Príplatok za jednolôžkovú izbu.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 500 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOST SKUPINY
16 osôb.

OBJAVOVANIE YUCATÁNU 
ALL INCLUSIVEMEXIKO

KLIMATICKÝ DIAGRAM MEXIKO – CANCÚN

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 24 25 26 27 29 29 29 29 28 27 26 25

Zrážky (mm) 136 46 53 38 88 138 57 110 225 221 132 96

TERMÍNY A CENY

7F9MEX02 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R. *
28.12.2014 - 08.01.2015 (Silvester) 12 2 198 EUR 1 399 EUR

28.02. - 08.03.2015 (Jarné prázdniny) 9 1 798 EUR 1 039 EUR

28.03. - 05.04.2015 (Veľká noc) 9 1 798 EUR 1 039 EUR

02.05. - 10.05.2015 9 1 798 EUR 1 039 EUR

* pri ubytovaní s 2 plne platiacimi osobami
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SEVERNÁ AMERIKA | NEW YORK

VEĽKÁ NOC  |  SHOPPING  |  KULTÚRNE PAMIATKY  

1. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste 
z letiska nás určite prekvapí obrov-
ské množstvo žltých taxíkov. Po New 
Yorku ich jazdí viac ako 13 000. Prvé 
prieskumy „Veľkého jablka“.

2. DEŇ
Kolekcia naj mrakodrapov: Flatiron 
Building - žehlička, v mnohých pub-
likáciách uvádzaná ako najvyššia bu-
dova svojej doby, no nebola dokon-
ca nikdy ani najvyššou budovou NY. 
V čom teda spočíva jej unikátnosť? 
Empire State Building - v  minulosti 
považovaná za ôsmy div sveta, vy-
hliadka na 86. poschodí, z  ktorého 
vidieť Manhattan ako na dlani. Držala 
status najvyššej budovy sveta bez-
konkurenčných 40 rokov. Rockefeller 
Center - zažite pravú zábavu v štýle 
Love in the city v niektorom z barov 
okolo Rockefellerovho centra alebo 
Radio City. St. Patrick’s Cathedral 
a zelené pľúca mesta – Central Park, 
ktorý sa tiahne v dĺžke 4,1 km, 51 blo-
kov od 59. po 110. ulicu. Obklopuje ho 
hustý les, pričom nad korunami mo-
hutných stromov sa čnejú vysokánske 
domy. Jedným z nich bola i budova 
Dakota, pred ktorou bol zavraždený 
John Lennon.

3. DEŇ
Socha Slobody na Ellis Island je jedi-
nečným symbolom amerického sna, 
slobody a demokracie, ktorá ma-
jestátne stojí v newyorskom prístave. 
Pre milióny ľudí, ktorí prišli do Ame-
riky s nádejou na lepší život, je sym-
bolom otvorenosti tejto krajiny. Po-
chodeň, ktorú drží newyorská dáma 
v ruke, bola prvou vecou, ktorú uvi-
deli, keď sa blížili k brehom Ameriky. 
Fakultatívne výletná plavba na Ellis 
Island. Broadway – ulica pretínajúca 
štvrť Manhattan z juhu na sever, ktorá 
je známa veľkým počtom význam-
ných divadiel. Wall Street – centrum 
svetového fi nančníctva s najdôležitej-
šou budovou - Newyorskou burzou 

cenných papierov. Každý pracovný 
deň mení majiteľov akcií v  hodno-
te cca 35 miliárd dolárov. Socha 
G. Washingtona - na schodisku pred 
Federal Hall označuje miesto, kde 
prvý americký prezident zložil prísa-
hu. Ground zero - plastika zemského 
glóbusu a večný oheň pripomínajú-
ci pamiatku 11. septembra. Battery 
Park – javisko pouličných jamajských 
hudobníkov, akrobatov, živých sôch, 
predavačov dáždnikov a „pravých“ 
rollexiek. Brooklyn Bridge – prvý 
a najslávnejší most New Yorku.

4. DEŇ
Návšteva vybraných štvrtí – China 
Town, Little Italy - záruka pravej ta-
lianskej kuchyne a kávy. SoHo – ke-
dysi prázdne priemyslové ulice SoHo 
dnes lemujú galérie, lokály, kaviarne, 
reštaurácie a drahé butiky. Greenwich 
Village - dedina slávnych mien.

5. DEŇ
Návšteva galérií, múzeí alebo nákupy. 
Na rušnej Herald Square na Broadway 
je najväčší obchodný dom na svete 
Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu 
doslova a do písmena všetko – oble-
čenie, doplnky, kozmetiku, športový 
tovar, kožuchy, bytové doplnky, ná-
bytok. V blízkosti Ground Zero, kde 
stáli newyorské dvojičky, má otvo-
rené ďalší nákupný raj – Century 21 
so záplavou značkového oblečenia 
za diskontné, polovičné i  štvrtinové 

NEW YORK – HLAVNÉ MESTO SVETA. „BIG APPLE“, AKO HO NAZÝVAJÚ NEWYORČANIA, SKRÝVA JEDINEČNÉ MÚZEÁ, MIMORIADNE PRÍLEŽITOSTI NA NÁ-
KUPY A ATMOSFÉRU, KTORÁ VÁS POHLTÍ. V JEDNOTLIVÝCH ŠTVRTIACH MESTA SA MIEŠAJÚ KULTÚRY CELÉHO SVETA. IKONICKÉ MRAKODRAPY, SOCHA 
SLOBODY A NIKDY NEUTÍCHAJÚCI NOČNÝ ŽIVOT. ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA SCHUTI ZAHRYZNETE!

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu na trase Viedeň/resp. Budapešť - New York 
(s prestupom) a späť, transfer z Bratislavy na letisko a späť, privátny transfer 
letisko – hotel – letisko v New Yorku, 5x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v cen-
tre New Yorku,  4-dňovú prehliadku New Yorku, služby sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vybavenie vstupného formulára ESTA do USA (14 EUR), miestnu dopravu v New 
Yorku, vstupy a fakultatívne výlety (muzikálové predstavenie na Broadway, vy-
hliadková plavba loďou). Príplatok za jednolôžkovú izbu na vyžiadanie.  

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 470 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

ceny. Parfumy, kozmetika, doplnky, 
topánky, dámske, pánske i detské ob-
lečenie, športové potreby. Ak zatúži-
te po bielizni Victoria´s Secret, Calvin 
Klein, džínsoch Levi´s, po dostup-
ných origináloch od Manola Blahnika, 
môžete ich mať. Nákupy si vychutná-
te aj v SoHo, na známych módnych 
adresách East Village a Lower East 
Side. Vuitton, Fendi, Prada a 5. ave-
nue. Prípadne návšteva múzeí podľa 
Vášho výberu: Metropolitan Museum 
of Art - otvorené v r. 1870, v  súčas-

nosti sa radí medzi najväčšie múzeá 
na svete. Guggenheim Museum - se-
dem poschodovú kužeľovú budovu 
navrhol vynikajúci americký architekt 
Frank Lloyd Wright, Guggenheimove 
múzeum zamerané na umelecké diela 
19. a 20. storočia. 

6. - 7. DEŇ
Uvoľnenie izieb - check out z hotela. 
Individuálny program. Transfer na le-
tisko, prílet do Viedne/Budapešti.

BIG 
APPLENEW YORK

TERMÍNY A CENY

7F9USL01 POČET DNÍ OSOBA

01.04. - 07.04.2015 (Veľká noc) 7 1 298 EUR

01.05. - 07.05.2015 7 1 298 EUR

New York

Washington

USA

K anada

KLIMATICKÝ DIAGRAM USA - NEW YORK

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 0 1 6 11 17 22 25 24 20 14 9 3

Zrážky (mm) 89 84 105 110 113 94 111 106 100 91 115 99
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 NEW YORK | SEVERNÁ AMERIKA

VEĽKÁ NOC  |  SHOPPING  |  VHODNÉ PRE DETI OD 7 ROKOV  

1. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste z le-
tiska nás prekvapí veľké množstvo žl-
tých taxíkov. Po New Yorku ich jazdí 
viac ako 13 000. Ubytovanie v hoteli. 

2. DEŇ
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. Za-
čneme kolekciou naj mrakodrapov. Le-
gendárna Empire State Building držala 
status najvyššej budovy sveta bezkon-
kurenčných 40 rokov! Komplex Rocke-
feller center a jeho vyhliadka Top Of 
The Rock. Tu, medzi 67. a 70. podlažím 
nájdete odpoveď na otázku, o čom ten 
New York vlastne je. Čakanie v rade si 
môžeme spríjemniť spoločnou fotkou 
v štýle svetoznámej „Rockefeller beam“, 
na ktorej si robotníci vychutnávajú svo-
ju desiatovú prestávku vo vzduchu 
69. poschodia. Potom si môžeme uro-
biť prestávku my, a to v  najväčšom 
Legoshope. Nasleduje Central Park, 
zelené pľúca mesta. Alebo dáme pred-
nosť „staromódnej“ jazde drožkou či 
miestnej ZOO? Bezkonkurenčné det-
ské ihrisko Heckscher s množstvom 
striekacích atrakcií. TOP hitom bude 
návšteva 10-metrovej sklenenej kocky, 
non-stop otvoreného Apple store pl-
ného úžasných „i“-vecičiek, z ktorých 
sú „hotoví“ nielen teenageri. Pri parku 
sa nachádza aj F.A.O. Schwarz, vlajková 
loď všetkých hračkárstiev. A nakoniec 
slávna Broadway! Ulica známa veľkým 
počtom divadiel. Kto nebude veľmi 
unavený môže si večer spestriť vystú-
pením v jednom z nich (napr. Leví kráľ, 
Mary Poppins, Blue Men´s Group). Na 
galavečer sa ideálne naladíte napríklad 
v Ellen´s Stardust Dinner, večerou v štý-
le 50-rokov so spievajúcimi čašníkmi!

3. DEŇ
Socha Slobody na Ellis Island v new-
yorskom prístave je symbolom ame-
rického sna, slobody a demokracie. 
20-minútová okružná plavba trajektom 
Staten Island ferry je zdarma a ponú-
ka okrem výhľadu na Sochu Slobody 
aj krásnu panorámou mrakodrapov 

dolného Manhattanu. Po návrate sme-
rujeme do China Town s kľukatými ulič-
kami posiatymi množstvom rodinných 
reštaurácií a klasických obchodíkov. 
Legendárna je aj miestna zmrzlináreň 
s tými najneuveriteľnejšími príchuťa-
mi. Battery Park – javisko pouličných 
jamajských hudobníkov, akrobatov, ži-
vých sôch, break-dancerov, kúzelníkov, 
predavačov dáždnikov a „pravých“ rol-
lexiek. Nenechajte si ujsť ani prechádz-
ku po Brooklyn Bridge, prvom a  naj-
slávnejšom moste New Yorku. Pokiaľ sa 
metrom odveziete až na Coney Island, 
máte poruke celú kopu nefalšovaných 
amerických zážitkov: najlepší a najstar-
ší hot-dog Nathan´s Famous, slávnu 
horskú dráhu „Cyklón“, kolotoč z roku 
1922 a možnosť zhliadnuť zápas base-
ballovej mini-ligy.

4. DEŇ
Návšteva múzea moderného umenia 
(MoMA), ktoré bravúrne zvláda priblí-
žiť moderné diela deťom (už od 4 r.) 
- každý víkend sa tu konajú prehliadky 
pre deti podľa vekových kategórií. In-
trepid – námorné, vzdušné a  vesmír-
ne múzeum, láka návštevníkov svo-
jím pavilónom raketoplánov. Jedným 
z „prominentov“ je tu aj Enterprise, 
prvá vesmírna loď NASA. Mužskú časť 
výpravy určite uchváti zbierka kom-
pletne zrekonštruovaných 30 lietadiel, 
ponorka Growler a lietadlo Concord. 
Na výber však máte aj Guggenheimo-

NEW YORK – HLAVNÉ MESTO SVETA. „BIG APPLE“ SKRÝVA ATMOSFÉRU, KTORÁ VÁS POHLTÍ. V JEDNOTLIVÝCH ŠTVRTIACH MESTA SA MIEŠAJÚ KULTÚRY 
CELÉHO SVETA, A PRE VAŠE DETI BUDÚ PRVOU LEKCIOU GLOBÁLNEHO POROZUMENIA. BUDÚ NADŠENÉ AJ Z IKONICKÝCH MRAKODRAPOV, SOCHY 
SLOBODY A HLAVNE PRÍLEŽITOSTÍ NA NÁKUPY TÝCH NAJHITOVEJŠÍCH VECIČIEK. ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA SPOLU SCHUTI ZAHRYZNETE!

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer BA – letisko - BA, privátny transfer le-
tisko – hotel – letisko v New Yorku, 4x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v centre 
New Yorku, 3-dňovú prehliadku New Yorku so slovensky hovoriacim sprievod-
com CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vybavenie ESTA formulára (14 EUR), miestnu dopravu v New Yorku, vstupy a fa-
kultatívne výlety (predstavenie na Broadway, plavba loďou na Ellis Island). Prípla-
tok za jednolôžkovú izbu. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 470 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

vo múzeum, Metropolitné múzeum 
umenia, Múzeum prírodnej histórie so 
známymi kostrami dinosaurov. Nákupy, 
nákupy, nákupy! Na rušnej Herald Squ-
are na Broadway je najväčší obchod-
ný dom na svete, Macy´s. Nájdete tu 
za dobrú cenu doslova a do písmena 
všetko. V  blízkosti Ground Zero má 
otvorené ďalší nákupný raj, Century 
21 so záplavou značkového oblečenia 
za polovičné až štvrtinové ceny. Ak 
zatúžite po bielizni Victoria´s Secret, 
Calvin Klein, džínsoch Levi´s, po ori-
gináloch od Manola Blahnika, môžete 
ich mať! Na Piatej Avenue sa zatúlate 
k Vuittonovi, Fendimu či do „diabol-
skej“ Prady. Najlepšie obchody s oble-
čením pre deti sa nachádzajú na Ma-

dison Avenue, medzi 80. a 90. ulicou. 
V  podvečer sa nezabudnite vrátiť na 
Times Square, svetlené stovkami bli-
kajúcich neónov. Na „križovatke sveta“ 
nájdete ohromujúce hračkárstvo Toys 
„R“ US otvorené až do polnoci. Vlastne 
nejde o hračkárstvo, ale akýsi zábavný 
park. Vaše deti vás budú milovať, ak im 
dovolíte jazdu na kolese Ferris Wheel. 
Posledné výstrelky módy nájdete aj 
v neďalekom Abercombie & Fitch, 
malé slečny budú nadšené ponukou 
American Girl Palace.

5. - 6. DEŇ
Check out z  hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, prílet do 
Viedne.

RODINNÝ 
KOKTEJL ZÁBAVYNEW YORK

TERMÍNY A CENY

7F9USL02 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.

02.04. - 07.04.2015 (Veľká noc) 6 1 198 EUR 959 EUR

New York

Washington

USA

K anada

KLIMATICKÝ DIAGRAM USA - NEW YORK

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 0 1 6 11 17 22 25 24 20 14 9 3

Zrážky (mm) 89 84 105 110 113 94 111 106 100 91 115 99
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JUŽNÁ AMERIKA | KOSTARIKA

NÁRODNÉ PARKY  |  VSTUPY A TRANSFERY V CENE  |  S POBYTOM PRI MORI  |  VHODNÉ AJ PRE RODINY

COSTA RICA, TEDA BOHATÉ POBREŽIE, TAK JU NAZVAL KOLUMBUS. FASCINUJÚCE JE VŠAK AJ VNÚTROZEMIE. AKTÍVNE VULKÁNY, UNIKÁTNY DAŽĎOVÝ 
PRALES, TROPICKÉ PLÁŽE A JEDINEČNÁ FAUNA A FLÓRA! SKVELÁ KOMBINÁCIA PESTREJ PALETY ZÁŽITKOV, KTOREJ VO SVETE ŤAŽKO HĽADAŤ ALTER-
NATÍVU. DIVADLO TEČÚCEJ LÁVY JE NEOPAKOVATEĽNÉ, STRETNUTIA S ENDEMICKÝMI TVORMI MIMORIADNE A PLÁŽE NEZABUDNUTEĽNÉ.

1.- 2. DEŇ
Odlet z Viedne/Budapešti do San 
José, nocľah a presun do Národného 
parku Arenal. Len málo miest na Kosta-
rike vzbudzuje väčší rešpekt a obdiv, 
ako vulkán Arenal. Táto impozantná 
sopka je prírodným fenoménom, ktorý 
priťahuje turistov najmä vďaka svojej 
stabilnej a spoľahlivej sopečnej činnos-
ti. Niekedy je lávu vidieť stekať po stra-
nách sopky, a ak matka príroda dovolí, 
môžete mať šťastie a vidieť aj veľkolepé 
erupcie. Jeho najvyššia časť však býva 
často pokrytá mrakmi. Doprajeme si aj 
liečivý relax v termálnych prameňoch 
Tabacón. 

3. DEŇ
Výlet loďkou na safari tropického pra-
lesa a  močarín Cano Negro. Možnosť 
pozorovania tropických druhov vtákov, 
opíc, leguánov, leňochodov, aligátorov 
a korytnačiek. 

4. DEŇ
Transfer do Monteverde. Mesto Mon-
teverde sa nachádza na južnom konci 
hmlového pralesa, vzniklo na začiatku 
50-tych rokov na podnet skupiny kva-
kerov z USA, ktorých sem pritiahol pa-
cifi zmus. Títo usadlíci sa dnes venujú 
produkcii mlieka a kvalitných syrov.

5. DEŇ
Dobrodružstvo v hmlovom pralese 
Selvatura. Až 3 kilometre chodníkov 
a 8 mostov v korunách stromov, či zip 
line svištiaca vzduchom Vás dostanú 
do varu! V motýlej záhrade sa predvá-
dza viac než 50 rôznych druhov motý-
ľov a záhrada kolibríkov je potešením 
pre všetkých milovníkov fotografova-
nia, a veľkolepou show pre každého, 
kto má rád prírodu. Skvosty dopĺňa 
veľká súkromná zbierka hmyzu, vlast-
níctvo svetoznámeho entomológa 
Dr. Richarda Whittena.

6.-7. DEŇ
Prvotriedny relax na pláži v letovisku 
Tamarindo. Okolo Vás len šumenie 
mora a absolútna pohoda. Pláže Playa 

Grande aj Playa Langosta sú známe 
ako miesta hniezdenia korytnačiek 
kožnatiek veľkých, najväčších koryt-
načiek sveta, dosahujúcich dĺžku až 
takmer dva metre a hmotnosť až 
540 kilogramov. Na rozdiel od iných 
morských korytnačiek nemajú na 
chrbte tvrdý pancier, ale pevnú gu-
movitú kožu. Sem prichádzajú klásť 
vajíčka od októbra do marca. Pre kaž-
dého z návštevníkov je to nezabud-
nuteľné divadlo. Možnosť prehliadky 
neďalekej džungle počas plavby lo-
ďou medzi mangrovníkmi. V  týchto 
krehkých ekosystémoch žije množ-
stvo vtákov, cicavcov aj plazov.

8. DEŇ
Záverečné dopoludnie na Vašej pláži, 
návrat do San José, nocľah. 

9. –10. DEŇ
Ak zvýši čas, prehliadka hlavného 
mesta Kostariky San José - hlavných 
pamätihodností, vládnych budov, 
parkov a námestí. Transfer na letisko 
a návrat do Európy.

VEDELI STE, ŽE
názov Kostarika pochádza z  pôvodného španielskeho prepisu Costa Rica, čo 
v preklade doslova znamená „Bohaté pobrežie“. Autorom tohto pomenovania je 
jej objaviteľ Kryštof Kolumbus. Je posledným exotickým rajom na zemi a mnohí 
ju nazývajú aj Švajčiarskom Strednej Ameriky. Nájdete v nej nedotknuté tropické 
pralesy, štvortisícové hory, pobrežie dvoch oceánov, nekonečne dlhé a  široké 
piesočné pláže lemované kokosovými pralesmi.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti. Transfer BA-
letisko-BA. 8x ubytovanie v kvalitných 4* hoteloch s raňajkami, miestne transfe-
ry. Vstupné poplatky do NP Arenal a termálnych kúpeľov, 1x večera. Dobrodruž-
stvo v korunách stromov hmlového pralesa, vstupné do záhrady motýľov a ko-
libríkov. Lodný výlet do Cano Negro. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Príplatok za jednolôž-
kovú izbu 385 EUR.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 550 EUR. Miestna odletová taxa cca 26 USD.

POZNÁMKA
Letecké spojenie na Kostariku môže vyžadovať prestup v USA. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

VULKÁNY A PLÁŽEKOSTARIKA

TERMÍNY A CENY

7F9CRL01 POČET DNÍ OSOBA

22.02. - 03.03.2015 (Jarné prázdniny) 10 2 195 EUR

KLIMATICKÝ DIAGRAM KOSTARIKA - SAN JOSÉ

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 19 19 20 21 22 22 21 21 21 21 20 19

Zrážky (mm) 9 5 12 44 222 282 208 252 325 326 139 40

Nikaragua

San José

Tichý oceán

ArenalMonte Verde

Tamarindo
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PERU , BOLÍVIA, CHILE | JUŽNÁ AMERIKA

VEĽKÁ NOC  |  MIESTNE PRELETY A TRANSFERY V CENE  |  NÁRODNÉ PARKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY

me sa vo výške takmer 3 700 m.n.m.! 
Dvojdňový výlet terénnymi džípmi 
s nocľahom v komfortnom hoteli posta-
venom zo soli! Modré nebo v neuveri-
teľnom kontraste so žiariacou belobou 
pláne. Hra na očné klamy – odtiaľto mô-
žete poslať domov tie najzvláštnejšie 
fotografi e! Povrchová ťažba soli a  ob-
rovské kaktusy na ostrove Isla de pesca-
do. Farebné Laguna colorada a Laguna 
verde, množstvo plameniakov a poza-
die sopky Licancabur – dokonalé pano-
rámy, ktorých sa nebudete vedieť naba-
žiť. Kúpanie v  termálnych prameňoch! 
Prekročenie bolívijsko–čilskej hranice: 
víta nás asfalt a zelená oáza, mestečko 
San Pedro de Atacama. Púšť Atacama – 
najsuchšie miesto na zemeguli.

14.-17. DEŇ
Presun do Calamy a odlet do hlavné-
ho mesta Chile, Santiaga. Prehliadka 
mesta: prezidentský palác a vyhliadka 
z vrcholu Cerro San Cristóbal. Výlet 
do prímorských letovísk Viňa del Mar 
a Valparaíso, „Klenot Pacifi ku“. Neuve-
riteľná sústava lanoviek, pomáhajúca 
obyvateľom zdolať kopcovitý terén. 
Centrum a okolie historického námor-
ného prístavu sú zapísané v UNESCO. 
Letecký návrat domov.

OKRUH PO TROCH NÁDHERNÝCH JUHOAMERICKÝCH KRAJINÁCH, KDE UVIDÍTE VŠETKO PODSTATNÉ. MAGICKÁ A NAJVÄČŠIA SOĽNÁ PÚŠŤ SVETA SALAR 
DE UYUNÍ PÔSOBÍ AKO FATAMORGÁNA. MACCHU PICCHU – NAJFASCINUJÚCEJŠIE MIESTO SVETA? JAZERO TITICACA, LEGENDÁRNY OSTROV SLNKA 
A PLÁVAJÚCE OSTROVY KMEŇA UROS. NÁROČNÉ PRESUNY ABSOLVUJEME LETECKY A V CHILE KONČÍME PRI POHÁRI SKVELÉHO VÍNA!

1.-2. DEŇ
Letecky do Južnej Ameriky. Lima, hlav-
né mesto Peru. „Mesto kráľov“ založené 
španielskymi kolonizátormi v 16.storočí, 
dnes piata najväčšia metropola konti-
nentu. Historické centrum mesta chrá-
nené UNESCO preslávili predovšetkým 
hlavné námestie, koloniálne budovy 
a okolité sakrálne stavby. Západ slnka 
do Pacifi ku budeme sledovať z príjem-
nej promenády romantického „Parku 
lásky“ v štvrti Mirafl ores. 

3.-4. DEŇ
Letecký presun do Cuzca, hlavné-
ho mesta inckej ríše. Pôvodné jemné, 
precízne postavené kamenné diela sú 
roztrúsené po celom meste. Krásna ka-
tedrála, arcibiskupský palác, hlavné ná-
mestie a trhovisko. Obrys mesta v tvare 
pumy: pevnosť Sascayhuamán (hlava), 
kúpele Tambo Machay, skalný komplex 
Quenqo s amfi teátrom a „červená“ 
pevnosť Puca Pucara. Navštívime trh 
Pisaq v slávnom Posvätnom údolí a po-
zrieme si pevnosť Ollaytaytambo. Cesta 
panoramatickým vláčikom údolím Uru-
bamba do mestečka Aquas Calientes 
na úpätí Macchu Picchu.

5. DEŇ
Vstávame na brieždení, aby sme kom-
plex Macchu Picchu, stratené a na-
šťastie znovuobjavené posvätné cen-
trum Inkov uprostred hôr, kráľovské 
a kultové sídlo „ríše Slnka“, videli pres-
ne v ten najmagickejší moment. Prvý 
novozvolený div sveta! Priestor zlože-
ný zo 140 stavieb v klasickom inckom 
architektonickom štýle – chrámov, 
parkov, rezidencií a obranných útočísk, 
poprepájaných kamennými chodníkmi 
a schodmi. Fascinujúce pohľady, prí-
chuť jedinečnosti, a  pre zdatných aj 
možnosť výstupu na vrch Huyana Pic-
chu. Návrat do Cuzca.

6. DEŇ
Voľný čas v malebnom Cuzcu – mož-
nosť navštíviť miestne múzeá, vychut-
nať si miestne kaviarne a reštaurácie či 
využiť čas na nákupy.

7.-8. DEŇ
Presun peruánskou vysočinou k najvyš-
šie položenému jazeru sveta s funkčnou 
lodnou obchodnou prepravou – Titi-
caca. Nadmorská výška 3821 m.n.m. 
Známe plávajúce ostrovy kmeňa Uros 
vyrobené z  plávajúcich zväzkov trsti-
ny. Plavba na člne z rákosia. Pobrežné 
mesto Puno – „hlavné mesto folklóru“, 
bohaté na kultúrne a umelecké tradí-
cie. Pri troche šťastia zažijeme hudbu 
a tanec priamo v uliciach. Ochutnáte 
lahodné lamie steaky? Presun do Co-
pacabana – nachádzame sa v Bolívii!

9.-10. DEŇ
Titicaca tentokrát z juhu – lodný výlet 
na legendárny Ostrov Slnka (Isla del 
Sol). Palác Inkov Pilkokaina. Kráľov-
ské schodisko a posvätná fontána. Pre 
zdatnejších záujemcov trek naprieč 
ostrovom s  nádhernými výhľadmi 
(9 km v nadmorskej výške 4 000 m.
n.m.). Pokračovanie po pevnine do 
najvyššie položeného hlavného mesta 
sveta, La Paz. Štvrť Los Andes s mul-
tietnickým charakterom a umeleckými 
remeselníkmi. Trh čarodejníc, čiže Mer-
cado de las Brujas. Kostol sv. Františka 
a pôvabné námestie Plaza Murillo. Dych 
vyrážajúca vyhliadka Killi Killi. Mesačné 
údolie a jeho krásne hlinené útvary. 

11.-13. DEŇ
Letecký presun do mestečka Uyuní, za-
budnutého na okraji nezabudnuteľnej 
soľnej púšte Salar de Uyuní. Nachádza-

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu s odletom z Viedne/Budapešti. Transfer BA – letis-
ko – BA. Miestne prelety Lima – Cuzco, La Paz – Uyuní, Calama – Santiago. Miest-
ne transfery, terénny džíp v soľnej púšti. Vláčik na Macchu Picchu. Lodný výlet na 
ostrovy Uros a Ostrov slnka. Ubytovanie v kvalitných 3*/4* hoteloch s raňajkami. 
Plná penzia počas výletu v soľnej púšti. Vstupy do NP. Slovensky/česky hovoriaci 
sprievodca.

CENA NEZAHŔŇA
Jedlá a nápoje nad rámec uvedený v programe. Prepitné. Miestne odletové poplatky 
a taxy (spolu cca 60 USD). Vstupné do pamiatok a múzeí. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu 560 EUR. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR.

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

PERU, BOLÍVIA A CHILEPERLY JUŽNEJ AMERIKY

TERMÍNY A CENY

7F9PER16 POČET DNÍ OSOBA

25.03.-10.04.2015 (Veľká noc) 17 3 985 EUR

KLIMATICKÝ DIAGRAM CHILE - SANTIAGO DE CHILE

Mesiac I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Teplota (°C) 21 20 18 15 12 9 9 10 12 15 17 20

Zrážky (mm) 10 10 10 10 50 40 80 40 20 10 10 10

Lima Cuzco

Machu Picchu

Puno

Copacabana
La Paz

Salar de Uyuni

San PedroCalama

Santiago

Argentína
Čile

Paraguaj

Uruguaj

Bolívia

Brazília
Peru
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ÁZIA

SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 27.02.2015  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA SERENA bola postavená 
v r. 2007. Kapacita lode je 3 780 pasa-
žierov a 1 100 členov posádky. Celkovo 
má 17 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: SAMSA-
RA SPA wellness a fi tnes centrum, 
kaderníctvo, kozmetika, 5 víriviek, 
4 bazény, z toho 1 so zaťahovacou 
strechou, tobogan, multifunkčné 
športové ihrisko, vonkajšia bežecká 
dráha, divadlo, kasíno, disko, inter-
netová kaviareň, knižnica, obchodné 
centrum, detský klub, videoherňa, 
5 reštaurácie a 13 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, minibarom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 hod.kajutový servis a osobný kaj-
utový stevard. Typy kajút: vnútorné 
kajuty, kajuty s oknom, kajuty s bal-
kónom a suity. K dispozícii sú aj bez-
bariérové kajuty. Všetky majú kapaci-
tu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK

FAKULTATÍVNE VÝLETY

BALÍK 4 VÝLETOV 
ZA ŠPECIÁLNU CENU 233 EUR
Budúcnosť Dubaja a Burj Khalifa, 
Plavba k ománskym fjordom, 
Abu Dhabi v r. 2030 a Veľká mešita, 
Mystický Muscat

MUSCAT
To najkrajšie z Muscatu 
a pevnosť Nakhl 84 EUR. 
Mystický Muscat 54 EUR. 
Divoká príroda Ománu 
a jazda na terénnom aute 104 EUR.

KHASAB
Plavba tradičnou loďkou „dhow“ 
k Ománskym fjordom 69 EUR .

ABU DHABI 
Ferrari world zážitkový park 89 EUR. 
Prehliadka mesta Abu Dhabi 52 EUR.

DUBAJ
Budúcnosť Dubaja 
a Burj Khalifa 94 EUR. 
Let hydroplánom 169 EUR. 
Plávanie s delfínmi vo vodnom parku 
hotela Atlantis 222 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

NA VLASTNEJ KOŽI PREŽIJETE KONTRAST MEDZI ROZĽAHLOU PÚŠŤOU A MODERNOU ARCHITEKTÚROU, KTORÁ UDÁVA TRENDY BUDÚCNOSTI. ČAKÁ NA VÁS 
NAJVYŠŠIA BUDOVA SVETA BURJ KHALIFA, SVETOZNÁMY HOTEL BURJ AL ARAB V TVARE PLACHETNICE, NAKHL - NAJVYŠŠIA PEVNOSŤ V OMÁNE I PLAVBA TRA-
DIČNOU DREVENOU LOĎKOU „DHOW“ K OMÁNSKYM FJORDOM KHASAB. KAŽDÝ DEŇ VÁS BUDE PO DNI PLNOM SKVELÝCH ZÁŽITKOV ČAKAŤ VAŠA LUXUSNÁ LOĎ.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA COSTA SERENA ****

SKVOSTY 
EMIRÁTOV

Dubaj

Abu Dhabí

Muscat

Khasab

SAE Omán

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Dubai (SAE) nalodenie večer

2. deň: Dubai (SAE) 10:30

3. deň: Muscat (Omán) 08:30

4. deň: Muscat (Omán) 14:00

5. deň: Khasab (Omán) 08:00 16:00

6. deň: Abu Dhabi (SAE) 09:00 18:00

7. deň: Dubai (SAE) 08:00

8. deň: Dubai (SAE) vylodenie doobeda

TERMÍNY

A 
12. december 2014, 09. január, 16. január, 23. január a 30. január 2015, 

06. február, 13. február a 20. február 2015

B 06. marec, 13. marec, 20. marec a 27. marec 2015

C 02. január 2015

D 19. december 2014

E 26. december 2014

F 27. február 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 130 EUR/osoba, nápoje, prepitné 
(platba na lodi) 59,50 EUR/dospelá osoba, 29,75 EUR/dieťa 4-14 r., fakultatívne 
výlety, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY PRI PLAVBE SO SLOVENSKÝM SPRIEVODCOM
Servisné poplatky cca 330 EUR/osoba.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti meniť 
na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu predaja, 
takže platné ceny vami vybranej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu. 

7F5FCC01 A B C D E F*

Základné lôžko/vnútorná kajuta 499 549 549 599 899 1 098

Základné lôžko/kajuta s oknom 599 649 649 769 1 069 1 198

Základné lôžko/kajuta s balkónom 899 949 949 1 099 1 449 1 298

Základné lôžko/suita 1 199 1 249 1 249 1 399 1 749 RQ**

3./4. lôžko dospelá osoba 249 274 439 299 449 918

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov - paušál 0 0 159 0 269 599

TERMÍNY A CENY

*  Garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube vrátane leteckej dopravy z Viedne do 
Dubaja a späť, transferov letisko – prístav – letisko.

** RQ = ceny na vyžiadanie.
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AFRIKA

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA MSC ARMONIA ***+

SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 17.01 A 28.02.2015  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY A LETENKA V CENE  

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC ARMONIA bola postavená v roku 
2001 a na jeseň 2014 prešla kompletnou 
rekonštrukciou. Loď poskytuje pohodlie 
a kvalitné služby na 9 palubách. Kapaci-
ta lode po rekonštrukcii bude 2680 osôb 
a medzi novinky bude patriť vodný park 
s fontánami a nové luxusné obchody. 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA 
SPA (sauna, masáže, Thalasso terapie, 
turecké kúpele, štúdio krásy), 2 bazény, 
2 vírivky, fi tnes centrum, multifunkčné 
ihrisko, minigolf, bežecká dráha, inter-
netová kaviareň, knižnica, videoherňa, 
detské kluby, divadlo, kasíno, diskotéka, 
nákupné centrum, kongresové centrum, 
4 reštaurácie a 8 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú vy-
bavené SAT TV, mini barom, telefónom, 
trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, 
sušičom na vlasy, kozmetikou. 24 h kaj-
utový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty, kajuty s ok-
nom, kajuty s balkónom a suity. K dis-
pozícii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, káva a  čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
V cene letecká doprava Viedeň - Las 
Palmas - Viedeň a transfery letisko - 
prístav - letisko. 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

CASABLANCA
Casablanca a Rabat 125 EUR.

FUNCHAL
Pico dos Barcelos 45 EUR.

V každom prístave počas plavby je 
možný výber z  niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné. 

CENA ZAHŔŇA 
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, 
nápoje vodu, kávu a čaj v bufetovej 
reštaurácii, leteckú dopravu z/do Viedne 
vrátane transferov letisko-prístav-letisko, 
vybrané služby na lodi, prístavné poplatky.

CENA NEZAHŔŇA 
nápoje (možnosť nápojových balíkov), 
prepitné (platba na lodi) 59,50 EUR/dosp.
os., 29,75 EUR/dieťa 3-14r., fakultatívne vý-
lety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v  eurách na 
osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú ak-
tuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky 
lodných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia 
jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, preto platné ceny vami vy-
bratej plavby vám budú oznámené v čase 
jej výberu.

OSTROVY VEČNEJ JARI – AJ TAK SA NAZÝVAJÚ KANÁRSKE OSTROVY V ATLANTICKOM OCEÁNE. VŠETKY SÚ SOPEČNÉHO PÔVODU, NO SVOJÍM CHA-
RAKTEROM SA CELKOM ODLIŠUJÚ. VYHĽADÁVANÉ SÚ PRE SVOJU TEPLÚ KLÍMU, NÁDHERNÉ PLÁŽE A EXOTICKÉ PROSTREDIE. NAJVÄČŠÍM OSTROVOM 
JE TENERIFFE, NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍM GRAN CANARIA A NAJTEPLEJŠÍM OSTROVOM JE  FUERTEVENTURA.

KANÁRSKE
OSTROVY

ITINERÁR - TRASA S MAROKOM  PRÍCHOD ODCHOD

1. deň:
Odlet z Viedne do Las Palmas, transfer do prístavu 

Las Palmas/Gran Canaria (Španielsko).
20:00

2. deň: na mori 

3. deň: Casablanca (Maroko) 07:00

4. deň: Casablanca (Maroko) 14:00

5. deň: Agadir (Maroko) 09:00 18:00

6. deň: Arrecife/Lanzarote (Španielsko) 09:00 19:00

7. deň: Santa Cruz/Tenerife (Španielsko) 08:00 21:00

8. deň:
Las Palmas/Gran Canaria (Španielsko), transfer 

z prístavu na letisko Las Palmas, odlet do Viedne. 
07:00 

TERMÍNY – TRASA S MAROKOM    

A 
29. november 2014, 13. december 2014, 10. január a 24. január 2015, 

07. február a 21. február 2015

B 07. marec a 21. marec 2015, 04. apríl 2015  

D 27. december 2014 

ITINERÁR  –  TRASA S MADEIROU PRÍCHOD ODCHOD

1. deň:
Odlet z Viedne do Las Palmas, transfer do prístavu 

Las Palmas/Gran Canaria (Španielsko).
20:00

2. deň: Puerto del Rosario/Fuerventura (Španielsko) 08:00 18:00 

3. deň: na mori 

4. deň: Funchal (Madeira) 09:00

5. deň: Funchal (Madeira) 14:00

6. deň: Santa Cruz/La Palma (Španielsko) 08:00 18:00

7. deň: Santa Cruz/Tenerife (Španielsko) 08:00 21:00

8. deň:
Las Palmas/Gran Canaria (Španielsko), transfer 

z prístavu na letisko Las Palmas, odlet do Viedne.
07:00 

TERMÍNY – TRASA S MADEIROU   
A  06. december 2014, 03. január, 17. január a 31. január 2015, 14. február 2015

B 14. marec 2015, 28. marec 2015  

C 20. december 2014 

E 17. január 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

F 28. február 2015 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

Funchal
Madeira

Santa Cruz 
de La Palma
La Palma

Santa Cruz 
de Tenerife
Tenerife

Las Palmas
Gran Canaria

Puerto del Rosairo
Fuerteventura

Agadir

Santa Cruz 
de Tenerife
Tenerife

Las Palmas
Gran Canaria

Casablanca

Arrecife
Lanzarote

Maroko

7F5FMS04 A 7F5FMS05 A B C D E* F*

Základné lôžko/vnútorná kajuta 849 899 949 1 099 1 068 1 128

Základné lôžko/kajuta s oknom 999 1 049 1 099 1 249 1 168 1 248

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 249 1 299 1 349 1 499 1 298 1 398

Základné lôžko/suita 1 899 1 949 1 999 2 149 RQ** RQ**

3./4. lôžko dospelá osoba 579 599 609 659 878 898

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov - paušál 439 559 559 559 699 699

TERMÍNY A CENY

*  Garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube.
** RQ = ceny na vyžiadanie.

TRASA S MADEIROUTRASA S MAROKOM
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AFRIKA

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER  |  VEĽKA NOC

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
NORWEGIAN SPIRIT bola postavená 
v  roku 1998 a  rekonštruovaná v  roku 
2011. Kapacita lode je 2 018 pasažie-
rov a 962 členov posádky. Celkovo má 
13 palúb (z toho 10 pre pasažierov). 
Vybavenie lode: Spa & fi tnes, 2 bazé-
ny (1 detský s 2 toboganmi), 4 vírivky, 
basketbalové ihrisko, vonkajšia bežecká 
dráha, vonkajšia promenáda, divadlo, 
disko, kasíno, konferenčné miestnosti, 
knižnica, internetová kaviareň, obchody, 
galéria, kaderníctvo, kozmetika, detské 
kluby a animácie, videoherňa, golfový 
simulátor, 11 reštaurácií a 9 barov. 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybave-
né regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom, 
kúpeľňou so sprchou a  WC, sušičom 
na vlasy. 24 hod. kajutový servis a pre 
suity osobný kajutový stevard. Typy 
kajút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s balkónom a suity. K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
počas obedov a večerí, počas raňajok 
aj džús).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

CASABLANCA
Čarovný Marakéš 139 USD. 

FUNCHAL 
Funchal a botanické záhrady 59 USD.
Panoramatická prehliadka mesta 44 USD. 

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Výlet k sopke Pico de Teide 49 USD.

ARRECIFE 
Okruh ostrovom Lanzarote 59 USD.

MALAGA
Granada a Alhambra 189 USD.
Prehliadka Malagy 49 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné. 

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, po-
kiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lod-
ných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia 
jednotlivých spoločností a v závislosti 
od stavu predaja, takže platné ceny 
vami vybranej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

NAVŠTÍVTE MÚZEÁ A STAROBYLÉ KOSTOLY, ZAPOJTE SA DO RUŠNÉHO NOČNÉHO ŽIVOTA ALEBO OCHUTNAJTE MIESTNE ŠPECIALITY V SLNKOM ZA-
LIATEJ MALAGE, RODISKU PABLA PICASSA. MYSTICKÉ OSTROVY LANZAROTE A TENERIFE, POZNAMENANÉ VULKANICKOU ČINNOSŤOU, VÁS OČARIA 
JEDINEČNÝMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI A PLÁŽAMI. CENTRUM MADEIRY - FUNCHAL SA VYZNAČUJE KRÁSNOU ROZMANITOU FLÓROU A FAUNOU. 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA NORWEGIAN SPIRIT ****

NA TRASE MAROKO 
A KANÁRSKE OSTROVY

Barcelona

Malaga

Casablanca

Santa Cruz 
de Tenerife
Tenerife

Funchal
Madeira

Arrecife
Lanzarote

Maroko

Španielsko

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Barcelona (Španielsko) 19:00

2. deň: na mori 

3. deň: Casablanca (Maroko) 08:00 23:00 

4. deň: na mori

5. deň: Funchal (Madeira) 09:00 17:00

6. deň: Santa Cruz (Tenerife) 09:00 17:00

7. deň: Arrecife (Lanzarote) 09:00 17:00

8. deň: na mori 

9. deň: Malaga (Španielsko) 09:00 19:00

10. deň: Barcelona (Španielsko) 05:00

TERMÍNY 

A  05. január, 15. január a 25. január 2015 

B 06. december 2014

C
16. december 2014, 04. február, 14. február a 24. február 2015, 

06. marec a 16. marec 2015

D 26. november 2014, 26. marec 2015 

E 16. apríl 2015 

F 06. apríl 2015 

G 26. december 2014 

7F5FNC01 A B C D E F G

Základné lôžko/vnútorná kajuta 569 599 679 729 899 929 1 129

Základné lôžko/kajuta s oknom 669 699 699 909 999 1 059 1 239

Základné lôžko/kajuta s balkónom 859 919 929 1 119 1 339 1 239 1 649

Základné lôžko/suita 2 149 1 959 2 429 2 189 2 949 2 709 3 939

3./4. lôžko dospelá osoba 369 389 419 439 469 549 599

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 169 179 199 239 259 279 299

TERMÍNY A CENY

CENA ZAHŔŇA
10x ubytovanie v kajute s plnou penziou (v cene voda, káva a čaj počas obedov 
a večerí, počas raňajok aj džús), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/noc/osoba nad 
3 roky, fakultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.
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7F5FCA01 A

Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 998  

Základné lôžko/kajuta s oknom 2 169

Základné lôžko/kajuta s balkónom 2 339 

3. / 4. kajute s oknom - paušál 1 759 

3. / 4. kajute s balkónom - paušál 1 789 

AMERIKA

SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 02.01.2015  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY A PREPITNÉ V CENE

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CARNIVAL GLORY bola postavená 
v roku 2003 a rekonštruovaná v roku 
2012. Kapacita lode je 2980 pasažie-
rov a 1150 členov posádky. Celkovo 
má 16 palúb (z toho 13 pre pasažie-
rov). K vybaveniu lode patrí: SPA 
CARNIVAL wellness centrum (sauny, 
parný kúpeľ, masáže, vírivky, relaxač-
ná miestnosť, salón krásy), bazény 
a vírivky, tobogán, Serenity areál len 
pre dospelých, multifunkčné športové 
ihrisko, minigolf, kino pod hviezdami, 
divadlo, disko, živá hudba, karaoke, 
kasíno, konferenčné miestnosti, kniž-
nica, internetová kaviareň, duty free 
obchody, kaderníctvo, kozmetika, 
detské kluby a animácie, videoherňa, 
zdravotnícke centrum, 7 reštaurácií 
a 12 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s  balkónom, suity. K  dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
V cene letecká doprava z/do Viedne, 
transfer z/do Bratislavy, transfery 
v Miami letisko - hotel - prístav - le-
tisko.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

COZUMEL
Mayské ruiny v Tulum 96 USD.
Pozorovanie podmorského 
sveta z ponorky 99 USD.

BELIZE
Dobrodružstvo na vznášadle 
a okruh mestom Belize 89 USD.
Šnorchlovanie na bariérovom 
útese 69 USD.

ROATAN
Záhrady ostrova 
a oddych na pláži West Bay 69 USD. 
Objavte ostrov Roatan 59 USD. 
Oddych na privátnom ostrove Maya 
Cay vrátane obeda 74 USD.

GRAND CAYMAN
Kajmany na mori a na súši 62 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné. 

ZAŽITE LUXUSNÚ VÝLETNÚ PLAVBU Z MIAMI CEZ MEXIKO NA KAJMANSKÉ OSTROVY NA LODI CARNIVAL GLORY. V JEDNOTLIVÝCH PRÍSTAVOCH MÔŽETE 
ZAŽIŤ DOBRODRUŽSTVO, RELAX I POZNÁVANIE MIESTNEJ KULTÚRY. MAYSKÉ RUINY V TULUM, PLÁVANIE S DELFÍNMI, ŠNORCHLOVANIE V TYRKYSOVOM 
MORI, DOBRODRUŽSTVO NA LANOVEJ DRÁHE V KORUNÁCH STROMOV. PLAVBU NA LODI VÁM SPRÍJEMNA VEČERNÉ SHOW, ANIMÁCI I DIVADLO.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA CARNIVAL GLORY ****

KARIBSKÝ
KOKTEJL 

TERMÍNY A CENY

ITINERÁR   PRÍCHOD ODCHOD

1. deň:
Transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, 

odlet do Miami. Transfer do hotela.

2. deň:

Miami/Florida (USA) raňajky v hoteli. 

Transfer do prístavu. Nalodenie 

na výletnú loď CARNIVAL GLORY.

16:00

3. deň: na mori, plavba do Mexika 

4. deň: Cozumel (Mexiko) 08:00 17:00

5. deň: Belize (Belize) 08:00 17:00

6. deň: Roatan (Honduras) 07:00 15:00

7. deň: Grand Cayman (Kajmanské ostrovy) 10:00 18:00

8. deň: na mori, plavba do Miami

9. deň:
Príchod do Miami. 

Transfer na letisko, odlet do Viedne.
08:00

10. deň: Prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

TERMÍN

A 02. január – 11. január 2015

CENA ZAHŔŇA 
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, voda, ľadový čaj, káva a čaj v bufetovej 
reštaurácii, prístavné poplatky, prepitné na celú dĺžku plavby, vybrané služby 
na lodi, leteckú dopravu z/do Viedne, transfer z/do Bratislavy, transfer letisko 
- hotel - prístav - letisko, ubytovanie s raňajkami pred plavbou v Miami, služby 
slovenského sprievodcu 

CENA NEZAHŔŇA 
Víza do USA, v prípade biometrických pasov schválený Esta formulár, fakultatív-
ne výlety, nápoje, platené služby na lodi, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 
16 účastníkov.

Miami

Cozumel

Roatan

USA

Mexiko

Belize

Honduras

Kajmanské 
ostrovy
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PLNÁ PENZIA  |  VIANOCE  |  SILVESTER  |  NAJVÄČŠIA PLACHETNICA NA SVETE

ZAŽITE NEZABUDNUTEĽNÚ PLAVBU NA NAJVÄČŠEJ PLACHETNICI NA SVETE. ČAKAJÚ NA VÁS POKOJNÉ A ROMANTICKÉ PLÁŽE ĎALEKO OD TURISTIC-
KÉHO RUCHU. PLACHETNICA ROYAL CLIPPER ODPOČÍVA V NÁDHERNÝCH ZÁTOKÁCH A NA NAJKRAJŠÍCH PLÁŽACH, KAM SA OBROVSKÉ VÝLETNÉ LODE 
JEDNODUCHO NEMAJÚ ŠANCU DOSTAŤ. KAŽDÝ DEŇ NA INOM MIESTE, NA INOM OSTROVE, NASIAKNETE VÔŇOU SLNKA, EXOTIKY A HISTÓRIE. 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Plachetnica ROYAL CLIPPER bola po-
stavená v r. 2000 a je zapísaná v Guin-
nessovej knihe rekordov ako najväčšia 
plachetnica na svete s plochou plachiet 
5 202 m2. Jej kapacita je 227 pasažie-
rov a 106 členov posádky. K vybaveniu 
plachetnice patrí: reštaurácia, piano 
bar, tropical bar, panoramatický salón, 
3 malé bazény, Captain Nemo Lounge 
(masáže, kozmetika, fi tnes, sauna), bu-
tik, knižnica, skákací mostík, ošetrovňa. 

UBYTOVANIE
Luxusné kajuty sú vybavené klimatizá-
ciou, TV, DVD prehrávačom, trezorom, 
telefónom, kúpeľňou so sprchovacím 
kútom (alebo vaňou), WC, sušičom na 
vlasy, suity aj minibarom. 24 hod. kaju-
tový servis a pre suity osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné bez okna, 
kajuty s oknom, owners suity s oknom 
a deluxe suity s balkónom. Všetky s ka-
pacitou maximálne 3 osoby a suity ma-
ximálne pre 2 osoby.  

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný snack bez ná-
pojov.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne. Viac infor-
mácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

GRENADA
Túra k vodopádom 40 EUR. 
Korenia Grenady 40 EUR.

TOBAGO CAYS 
Objavte južné Grenadíny 60 EUR.

FORT DE FRANCE
Po stopách Napóleonovej Jozefíny 
a okruh južným Martinikom 69 EUR. 

V každom prístave počas plavby je možný 
výber z niekoľkých fakultatívnych výletov. 
Uvedené ceny sú orientačné.

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou 
a polnočný snack bez nápojov, vybrané 
služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Prístavné poplatky 195 EUR/osoba, do-
pravu do/z prístavu, prepitné (platba 
na lodi) cca 56 EUR/osoba, fakultatívne 
výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, po-
kiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lod-
ných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia 
jednotlivých spoločností a v závislos-
ti od stavu predaja, takže platné ceny 
vami vybranej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

AMERIKA

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA ROYAL CLIPPER *****

OSTROVY 
KARIBIKU 

ITINERÁR TRASA A

1. deň: Bridgetown (Barbados)

2. deň: Rodney Bay (Sv. Lucia)

3. deň: Cabrits & Roseau (Dominika)

4. deň: Antigua (Antigua)

5. deň: Basseterre (Sv. Krištof a Nevis)

6. deň: ostrovy Iles des Saintes (Guadeloupe)

7. deň: Fort de France (Martinique)

8. deň: Bridgetown (Barbados)

TERMÍNY TRASA A  

A 06. december 2014, 03. január 2015

B
22. november 2014, 20. december 2014, 17. január a 31. január 2015, 

14. február a 28. február 2015, 14. marec 2015

ITINERÁR TRASA B

1. deň: Bridgetown (Barbados)

2. deň: Captain´s best (Sv. Vincent a Grenadíny)

3. deň: Grenada (Grenada) 

4. deň: Tobago Cays (Sv. Vincent a Grenadíny)

5. deň:  St.Vincent / Bequia (Sv. Vincent a Grenadíny)

6. deň: Fort de France (Martinique)

7. deň: Marigot Bay & Soufriere (Sv. Lucia)

8. deň: Bridgetown (Barbados)

TERMÍNY TRASA B

A 13. december 2014, 10. január 2015

B
29. november 2014, 24. január 2015, 07. február a 21. február 2015, 

07. marec a 21. marec 2015

C 27. december 2014

TERMÍNY A CENY
7F5FST01 A 7F5FST02 A B C

Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 650 1 780 1 905 

Základné lôžko/kajuta s oknom 1 750 1 885 2 015 

Základné lôžko/kajuta s oknom štandard 1 980 2 110 2 240 

Základné lôžko/deluxe suita s balkónom 3 645 3 780 3 910 

Základné lôžko/owner´s suita s oknom 3 980 4 085 4 190 

Garantovaná jednolôžková kajuta 2 130 2 185 2 235 

3.lôžko v kajute 510 560 615 

Martinique

BarbadosGrenadines

Grenada

Tobago Cays

St. Vincent

St. Lucia

Antigua

Martinique

Barbados
St. Lucia

Dominica

St. Kitts

Iles des Saintes

TRASA  BTRASA  A
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AMERIKA

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA MAGICA bola postavená 
v r. 2004. Kapacita lode je 3 780 pasa-
žierov a 1 100 členov posádky. Celko-
vo má 17 palúb (z toho 14 pre pasažie-
rov). K vybaveniu lode patrí: wellness 
a fi tnes centrum, kaderníctvo, koz-
metika, 6 víriviek, 4 bazény z toho 
1 so zaťahovacou strechou, tobogan, 
multifunkčné športové ihrisko, von-
kajšia bežecká dráha, divadlo, kasíno, 
disko, internetová kaviareň, knižnica, 
obchodné centrum, detský klub, vi-
deoherňa, 4 reštaurácie a 11 barov.

UBYTOVANIE
Štýlové klimatizované kajuty sú vy-
bavené SAT TV, minibarom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 hod. kajutový servis a  pre suity 
osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kaj-
uty s balkónom a suity. K dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia. 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne. Viac infor-
mácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

CATALINA ISLAND 
Nádherný ostrov Saona a jeho 
prírodné bazény all inclusive 74 EUR.

TORTOLA
Okruh ostrovom 
a oddych na pláži 59 EUR.

MARTINIQUE 
Botanické záhrady ostrova 64 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

NÁŠ TIP 
Plavbu môžete začať/ukončiť i v prí-
stave La Romana na Dominikánskej 
republike. Odporúčame predĺžiť si 
pobyt v niektorom z all inclusive ho-
telov v letovisku Punta Cana: 
4* Occidental Grand od 65 EUR.
5* Now Larimar od 80 EUR.

Uvedené ceny ubytovania v  Punta 
Cane sú orientačné na osobu a  noc 
s  all inclusive službami. Kalkulácia 
závisí od počtu nocí a  termínu. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

PREŽITE KARIBSKÝ SEN! KAŽDÝ DEŇ SA ZOBUDÍTE NA INOM OSTROVE. TROPICKÝ RAJ LÁKA OKREM NÁDHERNÝCH PLÁŽÍ S BIELYM PIESKOM AJ SVOJÍM 
BOHATÝM PODMORSKÝM SVETOM, ROZMANITOU KUCHYŇOU, TABAKOVÝMI PLANTÁŽAMI A KARIBSKÝM RUMOM. POČAS TEJTO UNIKÁTNEJ PLAVBY 
NAVŠTÍVITE AŽ ŠESŤ OSTROVOV ZA OSEM DNÍ.

PERLY KARIBIKU
LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA COSTA MAGICA ****

La Romana

Catalina Island

Dominikánska 
Republika

St. MaartenTortola
Antigua

Guadeloupe

Martinique

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Pointe Á Pitre (Guadeloupe) 24:00

2. deň: Philipsburg (St. Maarten) 13:00 18:00

3. deň: La Romana (Dominikánska republika)* 13:00 07:00

4. deň: Catalina Island (Dominikánska republika) 09:00 17:00

5. deň: Tortola (Britské panenské ostrovy) 09:00 18:00

6. deň: St. Johns (Antigua) 09:00 18:00

7. deň: Fort de France (Martinique) 09:00 22:00

8. deň: Pointe Á Pitre (Guadeloupe) 11:00

*nalodenie/vylodenie je možné aj v prístave La Romana v Dominikánskej republike.

TERMÍNY TRASA A  

A
03. január, 10. január, 14. január, 24. január a 31. január 2015, 

07. február, 14. február, 21. február a 28. február 2015, 07. marec 2015

B 14. marec a 21. marec 2015

C 13. december a 20. december 2014

D 27. december 2014

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 130 EUR/osoba, nápoje, prepitné (plat-
ba na lodi) 8,50 EUR/dosp. os./deň, 4,25 EUR/dieťa 4-14 r./deň, fakultatívne výlety, 
komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu 
vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti meniť 
na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu predaja, tak-
že platné ceny vami vybranej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu. 

7F57CC02 A B C D

Základné lôžko/vnútorná kajuta 499 599 599 899

Základné lôžko/kajuta s oknom 599 749 769 1 069

Základné lôžko/kajuta s balkónom 849 1 119 1 139 1 439

Základné lôžko/suita 1 099 1 389 1 459 1 759

3./4. lôžko dospelá osoba 249 299 299 449

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 0 269

TERMÍNY A CENY
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AMERIKA

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA  |  WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC DIVINA bola krstená v máji 2012. 
Kapacita lode je 3 502 pasažierov 
a 1 751 členov posádky. Celkovo má 18 
palúb (z toho 14 pre pasažierov). K vy-
baveniu lode patrí: MSC AUREA SPA 
(sauny, turecké kúpele, vírivky, masáže, 
fi tnes centrum), 4 bazény (z toho 1 so 
zaťahovacou strechou), 12 víriviek, mul-
tifunkčné športovisko, vonkajšia bežec-
ká dráha, bowling, vonkajšia promená-
da, divadlo, disko, kino pod hviezdami, 
4D kino, kasíno, konferenčné miestnosti, 
knižnica, internetová kaviareň, obchody, 
galéria, kaderníctvo, kozmetika, detské 
kluby a animácie, videoherňa, formula 
1 simulátor, 5 reštaurácií a 15 barov. 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybave-
né regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom, 
kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom na 
vlasy, kozmetikou. 24 hod. kajutový ser-
vis a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty, kajuty s ok-
nom, kajuty s balkónom a suity. K dis-
pozícii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva, čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne. Viac infor-
mácií dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

FALMOUTH 
Plávanie s delfínmi a vodopády 
Dunn´s River Falls 118 EUR.
To najlepšie z Montego Bay 44 EUR.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné.

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou pen-
ziou (v cene voda, káva, čaj v  bufe-
tovej reštaurácii), vybrané služby na 
lodi, prístavné poplatky.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, pre-
pitné (platba na lodi) 84 USD/dospe-
lá osoba, 42 USD/dieťa 3-17 r., fakul-
tatívne výlety, komplexné cestovné 
poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, po-
kiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lod-
ných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia 
jednotlivých spoločností a v závislosti 
od stavu predaja, takže platné ceny 
vami vybranej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu. 

NASTÚPTE V MIAMI, NAJZNÁMEJŠOM MESTE FLORIDY. ZAŽITE JAMAJKU, OSTROV PLNÝ HUDBY, REGGAE ŠTÝLU A EXOTICKEJ ATMOSFÉRY. ODDÝCHNITE 
SI NA KAJMANSKÝCH OSTROVOCH, POVAŽOVANÝCH ZA RAJ KARIBIKU. NA OSTROVE COZUMEL NA VÁS MAYSKÉ RUINY VDÝCHNU TROCHU ZÁHADNEJ 
HISTÓRIE A BAHAMY ZASE UKÁŽU SVOJE PRÍRODNÉ PLÁŽE, ALE AJ BÁJNU ATLANTÍDU. 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA

NA MSC DIVINA ****

VÝCHODNÝ 
A ZÁPADNÝ KARIBIK

Philipsburg

Great Stirrup Cay

USA
Bahamy

St. Maarten

Portoriko

Miami

San Juan

Miami Great Stirrup Cay

Kajmanské ostrovyCozumel

Falmouth

USA

Mexiko

Jamajka

Bahamy
TERMÍNY A CENY

7F5FMS07 A 7F5FMS08 A B C D E

Základné lôžko/vnútorná kajuta 429 489 539 709 909

Základné lôžko/kajuta s oknom 549 599 649 819 949

Základné lôžko/kajuta s balkónom 689 739 799 929 1 189

Základné lôžko/Aurea suita 1 499 1 549 1 599 1 769 2 079

3./4. lôžko dospelá osoba 149 169 179 239 309

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 119 119 119 119

ITINERÁR – TRASA VÝCHODNÝ KARIBIK  PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Miami/Florida (USA) 19:00

2. deň na mori

3. deň na mori 

4. deň Philipsburg (St. Maarten) 09:00 18:00

5. deň San Juan (Portoriko) 08:00 17:00

6. deň na mori 

7. deň Great Stirrup Cay (Bahamy) 08:00 17:00

8. deň Miami/Florida (USA) 07:00 

TERMÍNY – TRASA VÝCHODNÝ KARIBIK 

A 
18. október 2014, 01. november a 29. november 2014, 13. december 2014, 

24. január 2015, 07. február 2015  

B 21. február 2015, 07. marec 2015 

C 21. marec 2015 

E 27. december 2014 

ITINERÁR - TRASA ZÁPADNÝ KARIBIK PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Miami/Florida (USA) 19:00

2. deň: na mori 

3. deň: Falmouth (Jamajka) 09:00 17:00

4. deň: George Town (Kajmanské ostrovy) 08:00 16.00

5. deň: Cozumel (Mexiko) 10:00 18:00

6. deň: na mori 

7. deň: Great Stirrup Cay (Bahamy) 08:00 17:00

8. deň: Miami/Florida (USA) 07:00

TERMÍNY  - TRASA ZÁPADNÝ KARIBIK

A 
25. október 2014, 22. november 2014, 06. december 2014, 

17. január a 31. január 2015

B 28. február 2015

C 14. marec a 28. marec 2015

D 20. december 2014

TRASA  VÝCHODNÝ KARIBIK TRASA  ZÁPADNÝ KARIBIK
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VYDAJTE SA NA PLAVBU SNOV PO MALEBNÝCH OSTROVOCH V KARIBIKU. RELAXUJTE NA KRÁSNYCH BIELYCH PLÁŽACH, OBJAVUJTE PESTROFAREBNÉ 
KORALOVÉ ÚTESY A ZAPLÁVAJTE SI S DELFÍNMI V BLANKYTNOM MORI. PRE DOBRODRUHOV SÚ PRIPRAVENÉ ŠPECIÁLNE VÝLETY AKO JAZDA NA KONI 
POZDĹŽ POBREŽIA, KANOISTIKA, PARASAILING, LANOVÉ DOBRODRUŽSTVO V KORUNÁCH STROMOV, 4X4 DŽÍP SAFARI A MNOHÉ INÉ AKTIVITY. 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CARNEVAL VALOR bola postave-
ná v r. 2004. Kapacita lode je 2974 
pasažierov a 1150 členov posádky. 
Celkovo má 16 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K vybaveniu lode patrí: 
NAUTICA SPA s fi tnes centrom, 3 ba-
zény, vírivky, tobogán, nákupná ga-
léria, knižnica, internetová kaviareň, 
bežecká dráha, divadlo, kasíno, salón 
krásy, detský bazén, videoherňa, det-
ské kluby a  animácie, 4 reštaurácie 
a 9 barov. 

UBYTOVANIE
Štýlové klimatizované kajuty sú vy-
bavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 hodinový kajutový servis a pre suity 
osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kaj-
uty s balkónom, suity (niektoré s pria-
mym vstupom do SPA). K dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný bufet (v cene 
voda, káva, čaj, limonáda v bufetovej 
reštaurácii). 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Možná letecká doprava Viedne, Bu-
dapešti alebo z Prahy. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

ST. THOMAS 
Potápanie v Coral World Park 69 USD.

BARBADOS 
Okruh ostrovom, plantážová usadlosť 
St. Nicholas Abbey a ochutnávka 
rumu 65 USD. 

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

NÁŠ TIP 
Pobyt v San Juane si môžete predĺžiť 
v niektorom z hotelov v letovisku: 
3* Quality Inn El Portal 45 EUR.
4* Doubletree by Hilton 60 EUR.

Uvedené ceny ubytovania sú orien-
tačné na osobu a  noc bez stravy. 
Kalkulácia závisí od počtu nocí a ter-
mínu. Viac informácií dostanete vo 
vašej CK.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, po-
kiaľ nie je uvedené inak, a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lod-
ných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia 
jednotlivých spoločností a v závislosti 
od stavu predaja, takže platné ceny 
vami vybratej plavby vám budú ozná-
mené v čase jej výberu.

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  SILVESTER  |  VEĽKÁ NOC  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY A PREPITNÉ V CENE

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA  CARNIVAL VALOR  ****

JUŽNÝ 
KARIBIK

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: San Juan/Portoriko (USA) 22:00

2. deň:  St. Thomas (Americké panenské ostrovy) 07:00 17:00

3. deň: na mori     

4. deň: Bridgetown (Barbados) 08:00  17:00 

5. deň: Castries (St. Lucia) 08:00 17:00

6. deň: Basseterre (St. Kitts) 08:00 17:00

7. deň: Phillipsburg (St. Maarten) 07:00 18:00

8. deň: San Juan/Portoriko (USA) 07:00

San Juan

Portoriko
St. MaartenSt. Thomas

Barbados
St. Lucia

St. Kitts
7F5FCA02 A B C D E F

Základné lôžko/vnútorná kajuta 461 511 577 609 654 800

Základné lôžko/kajuta s oknom 523 508 623 600 723 854

Základné lôžko/kajuta s balkónom 700 654 800 707 892 1 085

Základné lôžko/suita 1 023 908 1 123 1 008 1 239 1 393

3./4. lôžko 307 346 546 407 553 592

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, polnočný bufet, nápoje vodu, kávu, čaj, 
limonádu v bufetovej reštaurácii, prístavné poplatky, prepitné, vybrané služby na 
lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, víza do USA, nápoje, fakultatívne výlety, komplexné ces-
tovné poistenie.

TERMÍNY A CENY

TERMÍNY ROK 2014 

B
02. november, 09. november, 16. november, 23. november a 30. november 2014, 

07. december a 14. december 2014

E 21. december 2014 

F 28. december 2014

TERMÍNY ROK 2015

A 
11. január, 18. január a 25. január 2015, 01. február, 08. február, 22. február 2015, 

30. august 2015, 06. september, 13. september, 20. september a 27. september 2015

B 15. február 2015, 15. marec 2015 

C 17. máj a 24. máj 2015, 16. august a 23. august 2015 

D
04. január 2015, 01. marec, 08. marec, 22. marec a 29. marec 2015, 

05. apríl, 12. apríl, 19. apríl a 26. apríl 2015

E
03. máj, 10. máj a 31. máj 2015, 07. jún, 14. jún, 21. jún a 28. jún 2015, 

05. júl, 12. júl, 19. júl a 26. júl 2015, 02. august a 09. august 2015 
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AMERIKA

WELLNESS   |   ANIMÁCIE   |   VEĽKÁ NOC   |   PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CORAL PRINCESS je jednou z mála 
výletných lodí špeciálne vybudova-
ných preplávať Panamský prieplav. 
Postavená bola v roku 2002 a rekon-
štruovaná v roku 2013. Kapacita lode 
je 1970 pasažierov a 900 členov po-
sádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 
12 pre pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: Lotus spa wellness centrum 
(sauny, masáže, kozmetika, kaderníc-
tvo), fi tnes centrum, 3 bazény, 5 víri-
viek, bežecká dráha, divadlo, večerné 
show, disko, kasíno, animácie, knižni-
ca, internet, galéria a aukčná sieň, ob-
chody, 5 reštaurácií a 9 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vyba-
vené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, trezo-
rom, kúpeľňou so sprchou a WC, su-
šičom na vlasy, kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a  pre suity osobný 
kajutový stevard. Typy kajút: vnútor-
né bez okna, kajuty s oknom, kajuty 
s  balkónom a suity. K  dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká z  Viedne. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

ARUBA
Poldenný okruh ostrovom 
a relax na pláži 55 USD. 
Výlet ponorkou 99 USD.
Motýlia farma a továreň na 
spracovanie Aloe 55 USD.
Ostrov De Palm, vodný park 
a šnorchlovanie vrátane obeda 79 USD.

CARTAGENA 
To najlepšie z Cartageny a pevnosť 
Las Bovedas 59 USD. 
Kláštor La Popa, múzeum zlata 
a nákupy 49 USD.

LIMON
Národný park Tortuguero vrátane 
obeda 179 USD. 
Daždový prales Veragua 129 USD. 
Kávové dobrodružstvo 94 USD.
Výlet do San Jose s obedom 99 USD.

OCHO RIOS
Vodopády a pláže 79 USD. 
Eko-dobrodružstvo 65 USD. 
Jaskyňa a vodopády 79 USD.
Rafting na rieke Martha Brae 75 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

HLAVNÝM CIEĽOM VAŠEJ PLAVBY LUXUSNOU LOĎOU Z MIAMI NAPRIEČ MEXICKÝM ZÁLIVOM A KARIBSKÝM MOROM BUDE KOSTARIKA, JEDEN Z POSLED-
NÝCH RAJOV NA ZEMI. VYCHUTNAJTE SI TROPICKÉ DAŽĎOVÉ PRALESY, NÁRODNÉ PARKY A REZERVÁCIE, AKTÍVNE SOPKY, DIVOKÉ RIEKY A ROZMANITÉ 
PRÍRODNÉ PLÁŽE.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA CORAL PRINCESS ****

KARIBIK
A PANAMSKÝ PRIEPLAV

CENA ZAHŔŇA
11x ubytovanie v kajute s plnou penziou, polnočný bufet (v cene voda, káva, čaj 
v bufetovej reštaurácii), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky. 

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/deň, fakulta-
tívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti 
meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu pre-
daja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň Fort Lauderdale/Florida (USA) 16:00

2. deň na mori

3. deň na mori

4. deň Aruba (Malé Antily) 08:00 19:00

5. deň na mori

6. deň Cartagena (Kolumbia) 07:00 14:00

7. deň Panamský prieplav* 06:00 15:30

7. deň Colon (Panama) 17:00 20:00

8. deň Limon (Kostarika) 07:00 18:00

9. deň na mori

10. deň Grand Cayman (Kajmanské ostrovy) 07:00 17:00

11. deň na mori

12. deň Fort Lauderdale/Florida (USA) 07:00

* loď pláva určitú časť Panamského prieplavu. Vylodenie možné tendrami

TERMÍNY A CENY

Fort Lauderdale
(Miami)

Kajmanské 
ostrovy

Limon

Panamský prieplav
Cartagena

Aruba

USA

Kolumbia

Kostarika Colon

TERMÍNY

A 01. december a 12. december 2014

B 09. november a 20. november 2014

C 03. január a 14. január 2015

D
25. január 2015, 05. február, 16. február a 27. február 2015, 

10. marec a 21. marec 2015, 01. apríl 2015

E 23. december 2014

7F5FPC01 A B C D E

Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 109 1 143 1 368 1 447 1 522 

Základné lôžko/kajuta s oknom 1 185 1 218 1 481 1 560 1 597 

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 484 1 518 1 781 1 860 1 897 

Základné lôžko/suita 2 572 2 643 2 906 2 985 3 622 

3./4. lôžko 697 731 806 847 997 
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AMERIKA

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 

NA GOLDEN PRINCESS **** 

WELLNESS   |   ANIMÁCIE   |   PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
GOLDEN PRINCESS bola postave-
ná v  roku 2001 a  rekonštruovaná 
v  roku 2009. Kapacita lode je 2550 
pasažierov a  1100 členov posádky. 
Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K  vybaveniu lode patrí: 
Lotus spa wellness centrum (sauny, 
masáže, bazén, 2 vírivky, salón krásy), 
fi tnes centrum, 3 bazény, 7 víriviek, 
kino pod hviezdami, bežecká dráha, 
areál len pre dospelých, minigolf, di-
vadlo, večerné show, disko, kasíno, 
animácie, knižnica, internet, galéria 
a aukčná sieň, kaderníctvo, kozmeti-
ka, obchody, 6 reštaurácií a 14 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s  balkónom, suity. K  dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY 

MONTEVIDEO
Okruh mestom a múzeum 
uruguajského futbalu 69 USD.

PUERTO MADRYN 
Prírodná rezervácia tučniakov Punta 
Tombo 199 USD.

PORT STANLEY
Okruh ostrovom a návšteva miesta 
vojny o Falklandy 79 USD.
Pozorovanie kolónie 
tučniakov 199 USD.

USHUAIA
Dobrodružná plavba 
kanálom Beagle 65 USD.
Výlet na „koniec sveta“ 129 USD.

PUNTA ARENAS
Otway Sound a prírodná rezervácia 
Magellan tučniakov  75 USD.
Expedícia do Antarktídy 2 999 USD.

VALPARAISO 
Santiago de Chile 
a Vila del Mar 159 USD.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

VYDAJTE SA PO STOPÁCH ZNÁMYCH MOREPLAVCOV FERDINANDA MAGELLANA A JAMESA COOKA NA DOBRODRUŽNÚ PLAVBU KRÁSAMI JUŽNEJ 
AMERIKY. NAVŠTÍVITE AJ NAJJUŽNEJŠIE MESTO SVETA - USHUAIA, KTORÉ JE VSTUPNOU BRÁNOU DO OHŇOVEJ ZEME. VĎAKA FAREBNÝM DOMČEKOM, 
KRÁSNEMU PRÍSTAVU A V SCENÉRII VYSOKÝCH VRCHOLOV POHORIA ÁND PATRÍ K NAJKRAJŠÍM MESTÁM JUŽNEJ AMERIKY.

Z ARGENTÍNY 
DO CHILE

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Buenos Aires (Argentína) nalodenie poobede

2. deň: Buenos Aires (Argentína) 18:00

3. deň: Montevideo (Uruguaj) 08:00 17:00

4. deň: na mori

5. deň: Puerto Madryn (Argentína) 08:00 18:00

6. deň: na mori 

7. deň: Port Stanley (Falklandské ostrovy) 08:00 18:00

8. deň: na mori (plavba mysom Horn) 17:00 18:00

9. deň:
Ushuaia - Ohňová zem (Argentína),

plavba kanálom Beagle
07:00 16:00

10. deň:
Punta Arenas (Čile),

plavba Magellanovou úžinou 
07:00 19:00

11. deň: plavba kanálmi a fjordami Čile 16:00 17:00

12. deň: na mori 

13. deň: Puerto Montt (Čile) 08:00 17:00

14. deň: na mori

15. deň: Valparaiso/Santiago de Chile (Čile)  vylodenie doobeda

TERMÍNY 

A  17. január 2015, 14. február 2015

B 31. január 2015

C 28. február 2015 

D 06. január 2015 (Plavba na 11 nocí, aktuálnu trasu dostanete vo vašej CK.)

CENA ZAHŔŇA 
14x (resp. 11x) ubytovanie v kajute s plnou penziou (voda, ľadový čaj, káva a čaj v bu-
fetovej reštaurácii), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky. 

CENA NEZAHŔŇA 
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/deň, fakulta-
tívne výlety, komplexné cestovné poistenie

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti 
meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu pre-
daja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu. 

7F5FPC02 A B C D

Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 293 1 319 1 394 1 604

Základné lôžko/kajuta s oknom 1 443 1 469 1 544 1 724

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 967 1 993 2 068 2 076

Základné lôžko/suita 2 493 2 519 2 519 2 369

3./4. lôžko 880 906 906 925

TERMÍNY A CENY

Buenos Aires

Stanley

Ushuaia

Mys Horn

Punta Arenas

Puerto Montt

Valparaiso

Puerto Madryn

Montevideo
Argentína

Falklandy

Čile

Uruguaj
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Los Angeles

Ensenada

Cabo San Lucas

Puerto Vallarta

Mexiko

USA

AMERIKA

WELLNESS  |  ANIMÁCIE  |  PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE  |  VIANOCE  |  SILVESTER

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
CROWN PRINCESS bola postavená 
v roku 2006 a rekonštruovaná v roku 
2011. Kapacita lode je 3080 pasažie-
rov a  1200 členov posádky. Celkovo 
má 19 palúb (z toho 15 pre pasažie-
rov). K  vybaveniu lode patrí: Lotus 
spa wellness centrum (sauny, masá-
že, bazén, 2 vírivky, salón krásy), fi t-
nes centrum, 2 bazény, 4 víriviky, kino 
pod hviezdami, bežecká dráha, areál 
len pre dospelých, minigolf, divadlo, 
večerné show, disko, kasíno, animá-
cie, knižnica, internet, galéria a aukč-
ná sieň, kaderníctvo, kozmetika, ob-
chody, 6 reštaurácií a 14 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s  balkónom, suity. K  dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY 

PUERTO VALLARTA 
Pirátske dobrodružstvo 79 USD. 
Koloniálny San Sebastian, ochutnávka 
tequily s obedom 79 USD. 
Plávanie s delfínmi 169 USD. 
Lanové dobrodružstvo v korunách 
stromov 129 USD.

CABO SAN LUCAS 
Jazda na koni po pobreží 69 USD. 
4x4 púštne safari 99 USD. 
Jaskyňa Santa Maria 
a šnorchlovanie 69 USD. 
Plavba pobrežím El Arco 69 USD.

ENSENADA
Okruh mestom 
a mexický folklór 39 USD. 
Vinárska oblasť Guadalupe 35 USD.

LOS ANGELES 
Panoramatická prehliadka mesta 55 USD. 
Filmové štúdiá Universal 59 USD. 
Výlet na Long Beach 35 USD. 

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

VYDAJTE SA NA PLAVBU LUXUSNOU LOĎOU Z MEKKY FILMOVÉHO PRIEMYSLU LOS ANGELES DO TAJOMNÉHO A KULTÚRNYM I KOLONIÁLNYM BOHAT-
STVOM ZNÁMEHO MEXIKA. ČAKAJÚ NA VÁS AJ DLHÉ PIESOČNATÉ PLÁŽE, ÚCHVATNÉ PRÍRODNÉ SCENÉRIE SKALNÝCH ÚTVAROV EL ARCO A ROZMA-
NITÁ EXOTICKÁ KUCHYŇA.

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA

NA CROWN PRINCESS **** 

LOS ANGELES 
A MEXIKO

CENA ZAHŔŇA 
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou (voda, ľadový čaj, káva a čaj v bufetovej 
reštaurácii), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky. 

CENA NEZAHŔŇA 
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/deň, fa-
kultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie, víza do USA alebo schválený 
Esta formulár v prípade biometrických pasov. 

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú 
aktuálne ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu po-
čas jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Los Angeles (Kalifornia/USA) nalodenie poobede

2. deň: na mori 

3. deň: na mori

4. deň: Puerto Vallarta (Mexiko) 08:00 16:00

5. deň: Cabo San Lucas (Mexiko) 08:00 17:00

6. deň: na mori 

7. deň: Ensenada (Mexiko) 12:00 19:00

8. deň: Los Angeles (Kalifornia/USA)  vylodenie doobeda

TERMÍNY 

A 29. november 2014, 06. december a 13. december 2014

B 15. november 2014

C 22. november 2014

D
14. február, 21. február a 28. február 2015, 

07. marec a 14. marec 2015, 11. apríl 2015

E 21. marec a 28. marec 2015 

F 20. december 2014

G 27. december 2014

7F5FPC03 A B C D E F G

Základné lôžko/vnútorná kajuta 515 553 590 627 655 814 889

Základné lôžko/kajuta s oknom 589 627 665 702 777 964 1 039

Základné lôžko/kajuta s balkónom 777 815 852 964 1 039 1 339 1 414

Základné lôžko/suita 964 1 003 1 040 1 152 1 180 1 639 1 714

TERMÍNY A CENY
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WELLNESS  |  ANIMÁCIE

AFRIKA 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď COSTA CLASSICA prešla 
v lete 2014 rekonštrukciou a v decem-
bri 2014 vypláva pod novým menom 
COSTA neoCLASSICA. Elegantné 
izby, dôraz na detail a príjemné far-
by  robia z lode jednu z najelegant-
nejších menších lodí vo fl otile lodnej 
spoločnosti Costa Crociere. Átrium 
bude vyzdobené sochami talianskych 
umelcov, divadlo Colosseo talianskou 
mozaikou a bude vhodné pre večer-
nú zábavu, ako aj pre profesionálne 
prezentácie a konferencie. Príjem-
nú atmosféru a gurmánske zážitky 
poskytne reštaurácia Tivoli či bufet 
pod šírym nebom La Trattoria. Večer 
ale i cez deň je k dispozícii 7 barov 
s kvalitnou ponukou nápojov z ce-
lého sveta. Ak zatúžite po vzruchu 
a rytme, navštívte diskotéku Galileo 
s výhľadom na more. Milovníkov špor-
tu i relaxu poteší moderne vybavené 
fi tness a wellness centrum, dva bazé-
ny, vírivky vrátane lehátok a vonkajšia 
bežecká dráha. Kapacita lode bude 
1 680 cestujúcich 617 členov posádky. 

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. 

Typy kajút: vnútorné kajuty, kajuty 
s  oknom, kajuty s  balkónom a suity. 
K  dispozícii sú aj bezbariérové kaju-
ty. Všetky majú kapacitu maximálne 
4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Možná letecká z Viedne, viac infor-
mácii dostanete vo vašej CK 

FAKULTATÍVNE VÝLETY

MAHE 
Objavte Mahe a Seychelly 104 EUR.

NOSY BE 
Výlet na Nosy Tanikely atol 
a ostrov Komba 104 EUR.

DIEGO SUAREZ 
Návšteva národného parku 
Amber Mountains 109 EUR.

TAMATAWE 
Ivoloina národný park 
a lemuria ZOO 64 EUR.

ST. DENIS 
Vulkány a vodopády Réunionu 101 EUR.

V  každom prístave počas plavby je 
možný výber z niekoľkých fakultatív-
nych výletov. Uvedené ceny sú orien-
tačné.

POČAS PLAVBY LUXUSNOU LOĎOU VÁS ČAKAJÚ NÁDHERNÉ OSTROVY INDICKÉHO OCEÁNU MAURÍCIUS, SEYCHELY, RÉUNION A MADAGASKAR. NÁD-
HERNÉ PLÁŽE S BIELYM, MIESTAMI I ČIERNYM PIESKOM, VODOPÁDY, BOHATÁ FAUNA A FLÓRA VÁS BUDÚ SPREVÁDZAŤ NA KAŽDOM KROKU. HORNATÝ 
RÉUNION NEČAKANE VÁS PREKVAPÍ KRÁSNYMI HORAMI A POHODOU SKUTOČNÉHO RAJA. 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA

NA COSTA NEOCLASSICA ***+

KRÁSY INDICKÉHO 
OCEÁNU

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Port Louis (Maurícius) 21:00

2. deň: na mori 

3. deň: na mori 

4. deň: Mahe (Seychely) 09:00 

5. deň: Mahe (Seychely)

6. deň: Mahe (Seychely) 13:00

7. deň: na mori 

8. deň: Nosy Be (Madagaskar) 09:00 19:00

9. deň: Diego Suarez (Madagaskar) 08:00 18:00

10. deň: na mori 

11. deň: Tamatave (Madagaskar) 08:00 18:00

12. deň: na mori 

13. deň: St. Denis (Réunion) 07:00 19:00

14. deň: Port Louis (Maurícius) 08:00

15. deň: Port Louis (Maurícius) vylodenie doobeda

TERMÍNY

A  26. január 2015 

B 09. február a 23. február 2015 

C 12. január 2015 

Mahe
Seychely

Diego Suarez

St. Denis

Tamatave

Port Louis

Madagaskar

Maurícius

CENA ZAHŔŇA 
14x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané služby na lodi.

CENA NEZAHŔŇA 
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 215 EUR/osoba, prepitné (platba na lodi) 
8,50 EUR/dosp.os./noc, 4,25 EUR/dieťa 4- 14r./noc, nápoje, fakultatívne výlety, kom-
plexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti 
meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu pre-
daja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu. 

TERMÍNY A CENY
7F5FCC07 A B C

Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 019 1 049 1 089

Základné lôžko/kajuta s oknom 1 399 1 499 1 399

Základné lôžko/suita 2 249 2 349 4 499

3./4. lôžko dospelá osoba 569 629 569

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 379 419 379
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WELLNESS   |   ANIMÁCIE   |   PRÍSTAVNÉ POPLATKY V CENE 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
PACIFIC / OCEAN PRINCESS bola 
postavená v roku 1999. Kapacita lode 
je 670 pasažierov a  373 členov po-
sádky. Celkovo má 11 palúb (z toho 
9 pre pasažierov). K  vybaveniu lode 
patrí: Lotus spa wellness centrum 
(sauny, masáže, salón krásy), fi tnes 
centrum, 2 bazény, 2 víriviky, bežec-
ká dráha, minigolf, divadlo, večerné 
show, disko, kasíno, animácie, kniž-
nica, internet, galéria a  aukčná sieň, 
kaderníctvo, kozmetika, obchody, 
4 reštaurácie a 8 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú 
vybavené SAT TV, mini barom, telefó-
nom, trezorom, kúpeľňou so sprchou 
a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
Dvadsaťštyrihodinový kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, 
kajuty s  balkónom, suity. K  dispozí-
cii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE 
Plná penzia (v cene voda, ľadový čaj, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy ale-
bo z Budapešti. Viac informácií do-
stanete vo vašej CK.

FAKULTATÍVNE VÝLETY

PAPEETE
Okruh ostrovom a múzeum Paula 
Gauguina 149 USD. 
To najlepšie z Papeete 89 USD. 
Neobjavené Tahiti 119 USD. 
Údolie Papenoo 
s vodopádom 119 USD.

HUAHINE
Farma perál a vanilková plantáž 89 USD. 
Plavba lagúnami vrátane 
pikniku 159 USD.

BORA BORA 
Plavba loďou s preskleným 
dnom 59 USD. 
Výlet ponorkou 239 USD. 
Vodné safari s potápaním 
v helme 119 USD.

MOOREA 
Pozorovanie delfínov a veľrýb 109 USD. 
Lagúny a koralové útesy 99 USD.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné.

VYDAJTE SA NA PLAVBU SNOV PO MALEBNÝCH OSTROVOCH FRANCÚZSKEJ POLYNÉZIE. RELAXUJTE NA KRÁSNYCH BIELYCH PLÁŽACH. NÁJDETE TU 
I TROPICKÉ LESY A POHORIA STRÁCAJÚCE SA V MRAKOCH, PRUDKÉ ÚTESY A PLÁŽE Z ČIERNEHO ČADIČOVÉHO PIESKU. FRANCÚZSKA POLYNÉZIA JE 
DOMOVOM VZÁCNYCH ČIERNYCH PERÁL A INŠPIRÁCIU K SVOJIM DIELAM TU ČERPAL AJ SVETOZNÁMY MALIAR PAUL GAUGUIN. 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA

NA PACIFIC PRINCESS**** A OCEAN PRINCESS ****

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

TAHITI
A POLYNÉZIA

Moorea

Papeete

Raiatea

Bora Bora

Huahine

Tahiti

Rangiroa

TERMÍNY A CENY

CENA ZAHŔŇA 
10x ubytovanie v kajute s plnou penziou (voda, ľadový čaj, káva a čaj v bufetovej 
reštaurácii), vybrané služby na lodi, prístavné poplatky. 

CENA NEZAHŔŇA 
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba na lodi) 12 USD/osoba/deň, fa-
kultatívne výlety, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak a sú aktuálne 
ku dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho platnosti 
meniť na základe rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu pre-
daja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám budú oznámené v čase jej výberu.

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) nalodenie poobede

2. deň: Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) 17:00

3. deň: Huahine (Francúzska Polynézia) 08:00 17:00

4. deň: na mori

5. deň: Rangiroa (Francúzska Polynézia) 08:00 17:00

6. deň: na mori

7. deň: Raiatea (Francúzska Polynézia) 06:00 23:00

8. deň: Bora Bora (Francúzska Polynézia) 08:00

9. deň: Bora Bora (Francúzska Polynézia) 17:00

10.deň: Moorea (Francúzska Polynézia) 08:00 17:00

Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) 20:00

11.deň: Papeete (Tahiti/Francúzska Polynézia) vylodenie doobeda

* poradie prístavov a časy príchodov/odchodov sa môžu meniť. Viac informácií 

dostanete vo vašej CK

TERMÍNY – PACIFIC PRINCESS  

A  08. november, 18. november a 28. november 2014, 08. december 2014

B 18. december a 28. december 2014  

TERMÍNY – OCEAN PRINCESS  

C 27. január 2015, 06. február a 16. február 2015

7F5FPC04 A B C

Základné lôžko/vnútorná kajuta 899 1 099 1 506 

Základné lôžko/kajuta s oknom 999 1 199 1 581 

Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 202 1 499 1 949 

Základné lôžko/suita 1 578 1 999 2 406 

3./4. lôžko 730 790 809
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ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná spo-

ločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri 
vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, ktorá 
s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, alebo oso-
ba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že na strane objednávateľa 
vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto prípade sú všetky 
osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní zájazdu spoločne 
a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej 
zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kan-
celáriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú 
zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná 
zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstará-
vateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávateľom ustanovenia 
v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú v rozpore s popisom alebo 
s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene objed-
návateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. b/ zákona 
č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky písomné do-
klady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, 
a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny 
- podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady a informácie, ktoré poskyt-
ne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných 
písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej 
súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí 
s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný vzťah uzavretý 
bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, elektronic-
kej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných podmienok 
vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez 
priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom 
defi novaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena 

zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ nárok 
len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na ich poskyt-
nutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ si môže vybrať 
tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obstarávateľom inak. Ak nie je uvedené 
v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním 
pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu a splne-

ním ostatných podmienok poskytnutia služieb.
4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo 

všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpí-
saní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ povinný zaplatiť 
najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je 
objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto obstaráva-
teľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považuje ten 
deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obstarávateľ 
oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný uhradiť 
všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto ustanovením 
nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových a iných 

poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu zvýšenia 

ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať príslušným 
skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe 
písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uvedenú 
najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob zvýšenia. 
Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení 
o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi známe, ako 

i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok podľa 

čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení, 

pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čer-
pania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou zmluvou a prehlásenie, 
že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. 
Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje do práv a povinností pô-
vodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo ob-
jednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade 
neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto 
podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, 
v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si 
účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých ná-
kladov, minimálne však 30 EUR na osobu  (s výnimkou vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena 
zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde poplatok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f ) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej úpadku, 

ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celého 
zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä po-

skytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všetkých 
príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nesplnenia si 
tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nespráv-
nych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ nezod-
povedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci 
zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových a iných predpisov 
krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade 
potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže 
obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povinností 
objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr 
v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať správ-
nosť údajov v nich uvedených.

f ) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať obstarávateľa.
g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami v SR 

alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné ces-
tovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné právne 
predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom narušovaní 
programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskytnutie, čím ob-
jednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb v doprav-
nom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne zaistiť 
sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom personá-
lu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim apod. Pri 
neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa za neúčasť 
objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú ad-

resu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.
V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej zmlu-

vy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez 
zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 
48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, 
pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené 
náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, 
zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a príchodu 
za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej ako 10%, ob-
starávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi alebo prevedie 
zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 10 účastníkov 
(„výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednávateľovi oznámenie 
najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych 

dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, ktoré 
obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpečiť, pričom 
v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytovanie 
v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zaprí-

činených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poru-
chami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými 
zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predo-
všetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú 
za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v pobočke 
obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno poplatky 
(uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 46 dní 
a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 29 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 dní 
pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia čerpania 
služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. 
storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť 
v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré je kal-
kulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov 
sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade zrušenia jednej 
zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným objednávateľom na 
základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, alebo 
na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu za 
nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zmenu 
je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia 
storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi 

právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne pria-
mo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písomný záznam. Objednáva-
teľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju reklamáciu 
bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli vôbec čerpané, 
odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne 
poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade opráv-
nenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi objedna-
nými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb alebo 
odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávateľom alebo 
treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vyna-
ložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedo-
statky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady 
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poško-
denie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými 
pre leteckú dopravu.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenciálnu 

možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhradné plne-
nie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, vrátenie 
zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol 

poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou prípa-

dov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných podmien-

kach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvore-
nia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejnených v katalógu, 
cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami a neručí za správnosť 
údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ  spracúva osobné údaje  
objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu. 
Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať obstarávateľa  
o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a 
povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane poskytnutia týchto 
údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy 
výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. V 
prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov 
v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona 
o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych 
osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené 
v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponukových 
katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače a vychádzajú zo 
skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46 
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16 
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

Dunajská 18
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1 
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945 
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19 
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55 
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2 
934 82 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1 
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34 
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52 
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4 
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116 
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23 
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7 
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261 
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
Vajanského ul. 1
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6 
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
Nám. Slobody 2 
093 01 Vranov nad Topľou 
057/442 10 60
vranov@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11 
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9 
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25 
054/472 6273
spirit@spirit-travel.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/2064 8220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24, OC Aupark 
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526   
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905 368 372
alvia@alvia.sk 

CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

LEVICE
DEKAMPO
Sv. Michala 2
036/622 2219
dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
047/433 1395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

LF TRAVEL
Holubyho 27,OC Plus
0915 841 996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
046/542 2577
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/654 6454
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/762 1629
carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
056/672 6619
kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/744 6082
predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/551 1352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk
   
   

ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/540 2581
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 3
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

Nájdete nás 
na facebooku
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