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Orient
TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 140

Superior Sea View 160

St. Regis Suite 310

Ocean Suite 430

Dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

Dieťa 5-12 r. bez nároku na lôžko 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky. Za doplatok 
polpenzia (obedy 
alebo večere) v oléa. 
s kreditným bonusom 
do sontaya, turquoiz 
a 55th&5.

reštaurácie
oléa (celodenná), 
Drawing room,  
55th&5 (steak house), 
turquoiz (rybacia), 
sontaya (juhoázijská).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Ostrov Saadiyat (27 km) je novou výkladnou 
skriňou emirátu Abu Dhabi a bezpochyby 
jeho najprogresívnejšou top adresou, 
nazývanou aj Louvre Abu Dhabi.

Medzinárodné letisko Abu Dhabi 20 min, 
Dubaj 90 min.

Priamo na ostrove Saadiyat, na nádhernej 
bielej piesočnatej pláži s pozvolným 
vstupom do mora. Abu Dhabi cca 10 km, 
Abu Dhabi Mall 8 km, zdarma shuttle bus 
do Yas Mall, mešity a na ostrov Yas.

LED SAT TV, iPod dokovacia stanica, Wi-Fi 
(bez poplatku), minibar, trezor, sedací kút, 
písací stôl, balkón alebo terasa, klimatizácia. 
Butler service (24 hodín).

Superior (55 m2, výhľad na mesto alebo 
hotel), Superior Sea View (55 m2, výhľad 
na more), St. Regis Suite (85 m2, obývacia 
časť, výhľad na more), Ocean Suite  
(105 m2, výhľad na more, oddelená spálňa).

Šport: 4 vonkajšie a 1 vnútorný bazén,  
St. Regis Atletic club: technogym so spining 
štúdiom, 2 tenisové kurty, 2 squashové 
kurty. Za poplatok 18-jamkové golfové 
ihrisko Saadoyat Beach Golf Course.
Deti: Sand Casle (od 1 - 12 rokov).
Spa: Designové spa Iridium, balíjské 
značkové kúry a masáže, horúce kamene, 
sauna. Za poplatok masáže a kaderník.

The St. Regis Saadiyat 
Island Resort *****+

Zľava až Do

15 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 140

Superior Sea View 160

St. Regis Suite 310

Ocean Suite 430

Dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

Dieťa 5-12 r. bez nároku na lôžko 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Waldorf Astoria  
Ras Al Khaimah ***** 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový komplex (otvorený  
v auguste 2013) postavený v tradičnom 
arabskom štýle, patrí do svetoznámej 
hotelovej siete Hilton s tradičnou kvalitou 
a exkluzivitou služieb Waldorf, situovaný 
na jednej z najkrajších pláží v Emirátoch. 
Hotel získal niekoľko svetových prestížnych 
hoteliérskych ocenení.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 min.

Priamo na nádhernej 350 m dlhej 
súkromnej pláži s bielym pieskom, centrum 
Ras Al Khaimah cca 25 minút, centrum 
Dubaja cca 1 hodinu jazdy autom.

346 luxusne a štýlovo zariadených izieb 
a suít s koloritom Waldorf s nádherným 
výhľadom na záliv, golfové ihrisko alebo 
pohorie Hajar, minibar, MP3 prehrávač,  
HD-TV (plazma), trezor, rádio, Wi-Fi.

Classic room (56-60 m2), Deluxe Golf 
view balcony room (76-81 m2), Deluxe 
Sea view balcony room (76-81 m2), 
Junior suite sea view (84-90 m2), Junior 
suite sea view balcony (84-90 m2).

Šport: Fitnes centrum, tenisové kurty, 
vodné športy na pláži, golf.
Deti: Detský klub (2-12 rokov), bazén, 
ihrisko, opatrovateľská služba (za poplatok), 
detské stoličky, detské postieľky.
Spa: Waldorf Astoria Spa s oddychovými 
miestbnosťami, saunou, rôznymi 
procedúrami, masážami  
a skrášľujúcimi procedúrami.

Zľava až Do

15 %
Do 31.10.2015

stravovanie
raňajky v reštaurácii 
Marjan, za doplatok 
obedy alebo večere.  

reštaurácie
Marjan (arabská),  
al Fayrouz (stredo- 
morská), Qasr al Bahar 
(bistro), cigar Bar, 
Lexington Grill  
(grilované špeciality),  
umi (japonská), 
17squared (lounge, night 
club), azure (talianska), 
Peacock alley, camelia.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic room 120

Deluxe Golf view balcony room 140

Deluxe Sea view balcony room 170

Junior suite sea view 200

Junior suite sea view balcony 225

1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 6-12 r. bez nároku na lôžko 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Skyline View 180

Deluxe Palm Sea View 200

Premiere 265

King Deluxe Suite 430

Premiere Suite 480

1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 6-12 r. bez nároku na lôžko 25

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky, za doplatok 
obedy alebo večere.

reštaurácie
Brunch, social  
(pod značkou známeho 
michelinského kuchára 
Heinza Becka), Mezzerie 
(all day dinning), Palm 
avenue (záhradná), 
serafina (bar s talianskym 
renesančným dekórom)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort situovaný na 
ikonickom palmovom ostrove, je súčasťou 
hotelovej siete Hilton a pýši sa excluzívnou 
ponukou služieb pod značkou Waldorf.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 45 km.

Priamo na nádhernej súkromnej pláži  
s bielym pieskom a krištáľovo čistým 
morom. Centrum Dubaja je vzdialené  
cca 20 min. autom.

Luxusne s vkusom zariadené priestranné 
klimatizované izby a suity s nádherným 
výhľadom na Dubai Skyline alebo na 
Arabský záliv, HD-TV, obývacia časť, balkón 
so sedením, Wi-Fi za poplatok. Pre rodiny 
sú k dispozícii prepojené izby.

Deluxe Skyline View, Deluxe Palm Sea 
View, Premiere (od 55 m2), King Deluxe 
Suite a Premiere Suite (od 100 m2), 
vybavenie rovnaké ako v izbách, navyše 
kávovar.

Šport: fitnes centrum, tenisové kurty, vodné 
športy na pláži, bazénový komplex
Deti: detský klub Coco´s (2-12 rokov), 
bazén, opatrovateľská služba (za poplatok), 
detské stoličky, detské postieľky
Spa: Waldorf Astoria Spa s oddychovými 
miestbnosťami, saunou, rôznymi 
procedúrami a masážami.

Waldorf Astoria  
The Palm *****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic room 120

Deluxe Golf view balcony room 140

Deluxe Sea view balcony room 170

Junior suite sea view 200

Junior suite sea view balcony 225

1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 6-12 r. bez nároku na lôžko 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Skyline View 180

Deluxe Palm Sea View 200

Premiere 265

King Deluxe Suite 430

Premiere Suite 480

1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 6-12 r. bez nároku na lôžko 25

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky v reštaurácii 
Marjan, za doplatok 
obedy alebo večere.

reštaurácie
Bushman�s restaurant 
(austrálsky gril),  
Mai Bar (wrapy,  
čerstvé šťavy), 
crescendo 
(medzinárodná), 
Mekong (ázijska), 
the Beach House 
(mediteránska).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Jedinečný rezort postavený v ázijskom štýle na 
Palmovom ostrove. Leží na bielej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora.

Medzinárodné letisko Dubai cca 45 min.

Na východnej strane Palmového ostrova,  
cca 3 km od Aquaventure, 11 km od  
Mall of Emirates so Ski Dubai a 22 km  
od obchodného centra The Dubai Mall. 

LED SAT TV, iPod dokovacia stanica, Wi-Fi 
(bez poplatku), minibar, trezor, obývací priestor, 
balkón alebo terasa, klimatizácia.

Deluxe Lagoon View (52 m2, výhľad na 
lagúnu, 2. poschodie), Premiere Lagoon 
Access (47 m2, vstup cez terasu do bazéna), 
Deluxe Lagoon Access (52 m2, výhľad 
na lagúnu, priamy vstup do bazéna), One 
Bedroom Beach Pool Villa (85 m2, priamo 
pri pláži, privátny bazén), One Bedroom Over 
Water Villa (106 m2, postavená nad vodou, 
spojená spálňa s obývaciou miestnosťou, výhľad 
na more a mesto), Two Bedroom Beach Pool 
Villa (206 m2, priamo pri pláži,  
2 spálne, privátny bazén).

Šport: 3 bazény, plavecký bazén,  
2 fitness centrá, 2 tenisové kurty, potápanie 
a vodné športy.
Deti: Tuk Tuk Kids Club (od 2 - 12 rokov) - 
herňa, umelecká výroba, stavanie pieskových 
hradov, Chill Teens Club (od 13 - 19 rokov):  
air hockey, biliard, tématické noci - DJ,  
virtuálne hry, play station.
Spa: Anantara Spa: balijské značkové kúry 
a masáže, liquid-sound bazén, hammam, 
vírivky. Za poplatok ayurvéda a salón krásy.

Anantara Dubai The Palm 
Resort and Spa *****+

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Lagoon View 190

Premiere Lagoon Access 210

Deluxe Lagoon Access 220

One Bedroom Over Water Villa 780

 Dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 210

Club 290

Junior Suite 450

Executive Suite 490

Club Junior Suite 550

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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The Ritz- 
Carlton, Dubai *****

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
splendido (talianska), 
amaseena (beduínska), 
La Baia Lounge (tapas), 
Blue Jade (ázíjská),
caravan restaurant,
Grill restaurant.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel legendárnej siete sa nachádza  
na 350 m dlhej pláži Jumeirah.

Medzinárodné letisko v Dubai  
vzdialené 35 km. 

Priamo na pláži Jumeirah, v pešej 
vzdialenosti od Marina Walk, cca 20 km  
od centra, Emirates Golf Club cca 5 km.

LCD TV SAT, DVD prehrávač, Wi-Fi, minibar 
(nealkoholické nápoje, pivo, čokoláda 
bez doplatku), trezor, sedací kút, balkón / 
terasa, klimatizácia. Klienti z Club a Suite 
majú prístup do Club Lounge (raňajky, 
poobedňajšie občerstvenie, čaj, Hors d´ouvres 
a koktajly v hotelom vymedzenom čase).

Deluxe (50 m2, výhľad do záhrad alebo 
na bazén), Club Room (50 m2, vstup 
do klubovej časti), Junior Suite (90 m2, 
obývacia časť, výhľad na more), Executive 
Suite (108 m2, 2 kúpeľne, 2 balkóny, výhľad 
do záhrad a na bazén), Club Junior Suite 
(90 m2, vstup do klubovej časti), Royal 
Suite, Emirates Suite, Presidential Suite.

Šport: Bazén, fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty s umelým osvetlením, za doplatok 
vodné športy, golf (Emirates Golf Club).
Deti: Detský bazén, Ritz Kidz interaktívny 
detský klub (od 4 - 12 rokov).
Spa: Ritz-Carlton Spa mix európskeho 
a balijského wellness. 

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Lagoon View 190

Premiere Lagoon Access 210

Deluxe Lagoon Access 220

One Bedroom Over Water Villa 780

 Dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 210

Club 290

Junior Suite 450

Executive Suite 490

Club Junior Suite 550

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Madinat Jumeirah 
Al Qasr ******

reštaurácie
MJ´s (steak house), 
Pai thai (thajská), 
Pierchic (rybia), 
segreto (talianska), 
Zheng He´s (moderná 
čínska), al Hambra 
(španielska), al Muna 
(arabská), arboretum 
(medzinárodná), Honyaki 
(sushi a sashimi).

stravovanie
raňajky v arboretum, 
za doplatok večere  
v al Muna, arboretum 
alebo Khaymat al Bahar.

Palác je centrálnou časťou komplexu Madinah 
Jumeirah a je navrhnutý podľa vzoru šejkovej 
letnej rezidencie. 
 
Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 km.

Priamo na známej piesočnatej pláži 
Jumeirah, v blízkosti Dubai Media City, 
Dubai Internet City a umelého ostrova Palm 
Jumeirah, 10 min od nákupného strediska.

SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar, sedací kút, 
písací stôl, sušič vlasov, klimatizácia,  
balkón alebo terasa.

Arabian Deluxe (55 m2, výhľad na rezort), 
Ocean Deluxe (55 m2, výhľad na oceán), 
Arabian Executive room (55 m2, klubové 
služby, výhľad na rezort), Ocean Executive  
(55 m2, výhľad na more, klubové služby), 
Junior Ocean Suite (80 m2, open plan 
obývacia časť, výhľad na more), Junior 
Arabian Suite (80 m2, open plan obývacia 
časť, výhľad na rezort), Arabian Suite  
(105 m2, oddelená obývacia miestnosť, výhľad 
na rezort), Ocean Suite (105 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na oceán), v ponuke 
aj Presidential Suite a Royal Suite.

Šport: Najväčší bazén v oblasti, vnútorný 25 m 
plavecký bazén, bazén pre začiatočníkov,  
Quay healthclub (posilňovňa s dôrazom 
na kardio tréning), PBI Tenisové centrum 
(akadémia Petra Burwasha).
Deti: Sindbad detský klub (od 4 - 12 rokov), 
Wild Wadi Water park.
Spa: Talise Spa, tradičné aj alternatívne 
procedúry, masáže, ošetrenie tváre a tela, joga.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Arabian Deluxe 290

Ocean Deluxe 311

Premium Leisure Club Arabian Deluxe 347

Premium Leisure Club Ocean Deluxe 383

Arabian Junior Suite 406

1. a 2. dieťa do 4 r.  bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 4-12 r.  bez nároku na lôžko 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Arabian S/House Arabian Deluxe 288

Gulf S/House Arabian Deluxe 323

Gulf S/House Ocean Deluxe 359

Arabian S/House Arabian Suite 418

1. a 2. dieťa do 4 r.  bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 4-12 r.  bez nároku na lôžko 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky v arboretum 
alebo Khaymat al Bahar.

reštaurácie
toscana (talianska),  
Pai thai (thajská), Pierchic 
(ryby a morské plody), 
segreto (talianska), 
Zheng He´s (čínska), 
BarZar (brasserie), the 
agency (medzinárodná), 
the noodle house 
(ázijská), shoo Fee  
Ma Fee (marocká).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel je postavený ako oáza v púšti.  
Exkluzívne samotne stojace dvojposchodové 
budovy sú obklopené exotickými záhradami.
 
Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 km.

Priamo na známej piesočnatej pláži Jumeirah, 
v blízkosti Dubai Media City, Dubai Internet City 
a umelého ostrova Palm Jumeirah, 10 min od 
nákupného strediska.

SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar, sedací kút,  
písací stôl, sušič vlasov, klimatizácia,  
balkón alebo terasa.

Arabian Summerhouses usadené medzi 
vodné plochy, záhrady a park, Arabian Deluxe 
(60 m2, prízemie, výhľad do záhrad), Arabian 
Suite (130 m2, na poschodí, oddelená obývacia 
miestnosť s jedálňou, výhľad na rezort),  
Gulf Summerhouses záhradné pavilóny  
s veľkolepým arabským štýlom, Arabian 
Deluxe (60 m2, prízemie a prvé poschodie), 
Ocean Deluxe (60 m2, arabský štýl, priestranná 
obývacia časť), Ocean Suite (120 m2,  
oddelená obývacia miestnosť, výhľad na oceán).

Šport: Najväčší bazén v oblasti,  
vnútorný 25 m plavecký bazén,  
bazén pre začiatočníkov, Quay healthclub 
(moderná posilňovňa s dôrazom na kardio 
tréning), 5 tenisových kurtov, 2 squashové 
kurty, PBI Tenisové centrum (akadémia Petra 
Burwasha), Emirates Golf Club, Montgomerie 
Golf Course. 
Deti: Sindbad detský klub (od 4 - 12 rokov),  
Wild Wadi Water park.
Spa: Talise Spa (tradičné aj alternatívne  
procedúry, masáže, ošetrenie tváre a tela, joga).

Madinat Jumeirah  
Dar Al Masyaf ******

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Arabian Deluxe 290

Ocean Deluxe 311

Premium Leisure Club Arabian Deluxe 347

Premium Leisure Club Ocean Deluxe 383

Arabian Junior Suite 406

1. a 2. dieťa do 4 r.  bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 4-12 r.  bez nároku na lôžko 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Arabian S/House Arabian Deluxe 288

Gulf S/House Arabian Deluxe 323

Gulf S/House Ocean Deluxe 359

Arabian S/House Arabian Suite 418

1. a 2. dieťa do 4 r.  bez nároku na lôžko zdarma

1. a 2. dieťa 4-12 r.  bez nároku na lôžko 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
olives (stredomorská), 
tagine (marocká), 
celebrities 
(medzinárodná 
s francúzskym 
akcentom),  
the Beach Bar & Grill.

Hotel sa nachádza pozdĺž známej 
pláže Jumeirah. Táto oáza záhrad 
a meandrov umelej riečky poskytuje prístrešie 
pre oddych a relaxáciu.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 km.

Na známej pláži Jumeirah, s výhľadom  
na umelý ostrov The Palm. Centrum  
cca 20 km, shuttle bus do aquaparku 
Aquaventure alebo do mesta zdarma.

LCD SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi  
(bez poplatku), minibar, trezor, obývací 
priestor, balkón alebo terasa, klimatizácia. 
Palace Gold Club - privátna lounge 
s vlastným check in, oddelená miestnosť 
na raňajky, teplé a studené nealkoholické 
nápoje počas dňa, alkoholický Sunset 
Coctail medzi 18:00 - 20:00 h.

Superrior Deluxe Club (45 m2, s výdľadom 
na more), Palace Gold Club (45 m2, vstup 
do privátneho Gold Clubu), Palace Executive 
Suite (100 m2, oddelená spálňa), Palace Gold 
Club Suite (100 m2, vstup do privátneho  
Gold Clubu).

Šport: Vyhrievaný bazén, fitnes centrum,  
 3 tenisové kurty. Golfové ihriská Montomerie 
alebo Emirates Golf Club (za poplatok).
Deti: Detský klub KidsOnly (4 - 11 rokov) 
zdarma od 10:00 -12:30 h, 14:30 - 17:00 h 
a 18:00 - 22:00 h. 
Spa: One&Only Spa - 2 000 m2, autentický 
hamam, sauna, vírivky, parný kúpeľ, fitnes 
centrum. Za poplatok masáže, kaderník.

The Palace at One & Only 
Royal Mirage ******

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superrior Deluxe Club 291

Palace Gold Club 341

Palace Executive Suite 489

Palace Gold Club Suite 612

dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

dieťa 6-11 r. bez nároku na lôžko 22

dieťa 12-16 r. na prístelke 111

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Seaview 201

One Bedroom Suite 338

Speciality Suite 468

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky.

reštaurácie
sultanah 
(medzinárodná), 
shahrazad (tradičná 
marocká), capri court 
(talianska), al tanoor 
(arabská), Bait al Bahr 
(rybacia), samba  
(latino americká),  
tapas & sablah  
(tapas a pizza).

Luxusný hotel renomovanej siete Shangri-La 
sa rozprestiera na pomedzí azúrového mora 
a dramatickej scenérie majestátnych hôr. 
Hotel Al Husn (Palác) je najluxusnejší z trojice 
hotelov, z ktorých Al Jissah Resort pozostáva.

Medzinárodné letisko v Muscate cca 60 km. 

Priamo na pláži zálivu Barr Al Jissah, 
medzinárodné letisko cca 60 km, historické 
centrum Muscatu cca 10 km.

LCD TV SAT, DVD prehrávač, Wi-Fi  
(bez poplatku), iPod dokovacia stanica, 
minibar (bez doplatku nealkoholické nápoje, 
pivo, čokoláda), trezor, sedací kút, písací 
stôl, balkón alebo terasa, klimatizácia. 

Deluxe Sea View (48 m2, balkón 8 m2, 
výhľad na more), One Bedroom Suite  
(116 m2, oddelená obývacia miestnosť, 
výhľad na more), Speciality Suite  
(174 m2), jedáleň, oddelená obývacia 
miestnosť, balkón 24 m2 s výhľadom  
na more).

Šport: 3 bazény, fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty s umelým osvetlením. 
Deti: Detský bazén, pozorovanie delfínov 
a veľrýb.
Spa: Značkové spa centrum Chi, masáže, 
sauna a parná sauna.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Shangri-La’s Barr Al Jissah  
Resort & Spa Al Husn ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superrior Deluxe Club 291

Palace Gold Club 341

Palace Executive Suite 489

Palace Gold Club Suite 612

dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

dieťa 6-11 r. bez nároku na lôžko 22

dieťa 12-16 r. na prístelke 111

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Seaview 201

One Bedroom Suite 338

Speciality Suite 468

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Hotel patriaci sieti Ritz-Carlton je umeleckou 
kombináciou miestnych tradícií so štýlom 
Art deco. Vytvára tak jedinečnú zmes 
arabského umenia a kultúry.

Medzinárodné letisko v Muscate cca 40 km.  

Priamo na 1 km dlhej panenskej  
súkromnej pláži.

LCD TV SAT, DVD prehrávač, Wi-Fi  
(bez poplatku), minibar (nealkoholické 
nápoje bez doplatku), trezor, sedací kút, 
písací stôl, balkón alebo terasa, klimatizácia.  

Deluxe Gardenview (40 m2, na  
2 - 3. poschodí, výhľad do záhrad), Deluxe 
Seaview (40 m2, výhľad na more), Bustan 
Lagoon (40 m2, prízemie s terasou 16m2, 
priamy vstup do bazéna), Executive suite 
Sea View (80 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, výhľad na more, lokaj).

Šport: 5 bazénov, z toho infinity pool  
(50 m), najmodernejšia posilňovňa 
s oddelenou aerobik miestnosťou, 
doplnkový program ako plachtenie, 
windsurfing, kajaky a šnorchlovanie, 
tenisové kurty. 
Deti: Klub Ritz Kids inšpirovaný 
spoločnostou Jean Michel Cousteau 
- Ocean Future Society. Rôzne hry,  
ale aj vzdelávanie k enviromentálnej 
zodpovednosti.
Spa: Masáže, sauna a parná sauna.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
china Mood 
(ázijská), al Khiran 
terace restaurant 
(medzinárodný bufet), 
Beach Pavilone 
(záhradná rybacia).

Al Bustan Palace,  
A Ritz-Carlton Hotel ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Gardenview 341

Deluxe Seaview 489

Bustan Lagoon 612

Executive Suite Seaview zdarma

1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko 22

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 85

Ishtar Superior 105

dieťa 2-12 r. 43

Prístelka dospelý 60

Príplatok za polpenziu 44

Príplatok za plnú penziu 82

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

reštaurácie
7 reštaurácii:  
the obelisk hlavná 
reštaurácia (stravovanie 
formou bufetu),  
jordánska a arabská, 
akkad Pool Grill, ashtur 
Pizza, sunset terrace, 
thajská reštaurácia  
the codes 

stravovanie
raňajky formou 
bufetových stolov. 
Možnosť doobjednať 
polpenziu.

Kempinski Ishtar ******

Luxusný hotelový rezort známej značky 
s výbornými službami postavený podľa 
babylonských chrámov na pobreží  
Mŕtveho mora.

Medzinárodné letisko v Ammáne cca 70 km.

Priamo na pláži pri Mŕtvom mori.

345 moderne zariadených izieb s kúpeľňou 
a príslušenstvom v hlavnej budove, sušičom 
vlasov, rádiom, DVD, LCD TV, telefónom, 
Wi-Fi zdarma, klimatizáciou, minibarom 
(softdrinky), príslušenstvom na prípravu kávy 
a čaju, balkónom alebo terasou.  

Superior (40 m2), Ishtar Superior  
v časti “Village” rozmiestnené v domčekoch 
a rodinné izby, suity (väčšia rozloha,  
dve spálne).

Šport a zábava: Tenisové kurty, akcie 
pre uzavretú spoločnosť v “Citrónovom 
salóniku” v privátnej časti hotela, výlety  
do hlavného mesta, Petry a Aqaby.
Spa: Exkluzívne “Anantara Spa”  
na 3 poschodiach s 20 miestnosťami, 
hammam, parný kupeľ, sauna (oddelené pre 
mužov a ženy), meditačné miestnosti, joga.

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Gardenview 341

Deluxe Seaview 489

Bustan Lagoon 612

Executive Suite Seaview zdarma

1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko 22

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 85

Ishtar Superior 105

dieťa 2-12 r. 43

Prístelka dospelý 60

Príplatok za polpenziu 44

Príplatok za plnú penziu 82

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.



16

OrientS
o

M
A

 B
A

Y
E

G
Y

P
t

reštaurácie
Bamboo shoot 
(panázijská)
the view 
(medzinárodný bufet)
al Mar  
(BBQ a šalátový bar).

stravovanie
Polpenzia.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Postavený v štýle maurskej pevnosti je 
obklopený množstvom bazénov, vodopádov 
a lagún zvažujúcich sa k jeho vlastnej 
piesočnatej pláži.

Medzinárodné letisko v Hurghade cca 45 km.

Priamo na 400 m dlhej piesočnatej pláži,  
20 km od Hurghady, 2 km od Cascade  
Golf Club.

LCD SAT TV, pracovný stôl, obývací kút, 
minibar, sušič vlasov, trezor,  
Wi-Fi , klimatizácia. 

Sea View (39 m2), Junior Suite (45 m2, 
prístup do Laguna club lounge), Deluxe 
Sea View Suite (75 m2, panoramatický 
výhľad na more, 1spálňa a obývacia 
miestnosť), Presidental Suite (145 m2, 
spálňa, obývacia miestnosť s jedálňou), 
Laguna Club Lounge (klubové služby: 
oddelený check in/out, raňajky,  
nápoje a občerstvenie v klubovej  
miestnosti, zdarma vstup do posilňovne, 
vírivky a sauny).

Šport: 3 vonkajšie bazény, jeden
vyhrievaný, 4 tenisové kurty, squash, 
potápanie, šnorchlovanie, kitesurfing. 
Deti: Detský bazén, lazy river (lenivá rieka), 
detský klub The Kimo Kids Club (aj výbava 
pre bábätka, ako ohrievače fliaš, detská 
vanička a pod.).
Spa: Spa centrum Les Thermes Marins des 
Cascades (2 000 m2 vrátane plne vybavenej 
posilňovne, vírivky, suchej a parnej sauny  
a hydro terapeutického vybavenia).

Kempinski  
Soma Bay *****

Zľava až Do

15 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden view 99

Sea view 128

Junior Sea View Suite 158

Deluxe Sea View Suite 188

dieťa do 6 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 69

Suite 169

príplatok za all inclusive 40

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.
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stravovanie
• Polpenzia
• All inclusive:  
raňajky, obedy  
a večere formou 
bufetových stolov,  
1x za pobyt à la carte 
reštaurácia, minibar 
(voda a nealko 
nápoje), alkoholické 
a nealkoholické  
nápoje v baroch.

reštaurácie
eagle (medzinárodný 
bufet), nineteen  
(neskoré raňajky,  
à la carte obed, 
poobedňajší čaj),  
amaya (indická) 
Makaitukai (ázijská)  
nino´s (talianska),  
sofra (orientálna),  
Le Grill (BBQ).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rozľahlý hotelový komplex pre oddaných 
golfistov, ako aj klientov hľadajúcich pokoj 
a relax. Hotel disponuje iba 83 izbami  
a 10 suitami.

Medzinárodné letisko v Hurghade cca 31 km.

Priamo pri golfovom ihrisku, v lokalite 
Madinat Makadi, ktorá zahŕňa niekoľko 
hotelov,  Aqua park, 145 obchodov, banku , 
marínu, vlastný souk a potápačské centrum. 
Hotel je cca 2 km od piesočnatej hotelovej 
pláže (shuttle bus) s barom a reštauráciou. 
Shuttle bus do centra Hurghady (cca 6 Eur).

LCD SAT TV, Wi-Fi, sedací kút,  
písací stôl, trezor, minibar, kávovar,  
sušič vlasov, klimatizácia.

Superior (46m2, 12m2 terasa), Suite 
(82m2, 50m2 terasa, bazén, výhľad na more 
alebo na golfové izhrisko).

Šport: Golfové ihrisko by John Sanford, 
18 jamiek, 9-jamkové Executive inrisko, 
klubová miestnosť, profesionálny obchod, 
individuálne a skupinové kurzy, potápanie, 
surf a katamarán centrum, jazda na koni 
a na ťavách, centrum vodných športov, 
tenisové kurty (hotel Jaz Makadi Star), 
squash (hotel Makadi Oasis), posilňovňa 
s výhľadom na more, šnorchlovanie.
Deti: Madinate Makadi Water park  
s 50 topogánmi, 19 m šmykľavka  
s voľným pádom.
Spa: Makadi Spa (29 masážnych 
miestností, 4 200 m2 spa a welness 
centrum).

Steigenberger  
Makadi *****

Zľava až Do

15 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden view 99

Sea view 128

Junior Sea View Suite 158

Deluxe Sea View Suite 188

dieťa do 6 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 69

Suite 169

príplatok za all inclusive 40

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.
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Luxusný boutique hotel je kombináciou 
vidieckeho útočiska a živého mestského 
ruchu, pravou oázou vyberaného 
vkusu. Jedinečnú atmosféru dotvára 
nádherná záhrada, púštne duny, či vlastná 
farma s olivovým hájom. 

Medzinárodné letisko v Marakéši 25 km. 

Len 23 km od centra mesta s historickými 
pamiatkami, pôvabnými  úzkymi uličkami 
mediny a nočnými podnikmi. 

15 suít v hlavnej budove a 3 súkromné 
apartmány situované na farme. Suity sú 
zariadené komfortne v marockom štýle, 
s pripojením na internet zdarma. Každá má 
krb, balkón alebo terasu s výhľadom na 
pohorie Atlas, do púšte alebo do záhrady.

Junior suity (50 - 80 m2) spálňa, 
obývačka, niektoré s terasou. Deluxe suity 
(70 m2) spálňa, obývacia izba, súkromná 
terasa (80 m2). Rodinná suita (85 m2) 
2 elegantne zariadené izby s manželskou 
posteľou, oddelenými lôžkami,  
obývačkou a terasou. 

Šport: Veľký infinity bazén, fitnes, tenis, 
požičovňa bicyklov, jazda na koni, golf, 
výlety do púšte. 
Spa: Hammam, meditácie, joga, vírivka.
Iné: Škola varenia, otvorené kino  
(podľa sezóny), pravidelná hotelová doprava  
do Marakéša.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Grace Marrakech *****

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
Gourmet (ponúka 
kulinársky zážitok 
vďaka fúzii marockej 
a stredomorskej 
kuchyne) a „kuchyňa 
na farme“ (autentické 
prostredie marockej 
dediny ponúka zážitok 
z tradičného spôsobu 
prípravy jedál).

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 265

Palm Suite 321

Senior Suite 431

Garden Suite 482

Penthouse Suite 693

1 dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 75

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy v dvojlôžkovej izbe.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 141

Deluxe Suite 190

Rodinná Suite 218

1 - 2 deti od 2 do 12 r. v izbe rodičov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Hotel postavený v berberskom štýle 
a patriaci do medzinárodnej renomovanej 
hotelovej siete Beachcomber. Neďaleko 
sa nachádza golfové ihrisko a hotel je 
situovaný v záhrade o rozlohe 231 ha.

Medzinárodné letisko Marakéš 12 km.

Od mesta Marakéš je vzdialený 15 km.

Ubytovanie v 135 suitách a vilkách. Každá 
je zariadená klimatizáciou, trezorom, 
telefónom, minibarom, prístrojom na varenie 
kávy a čaju, SAT TV, pripojením na internet, 
sušičom vlasov, kúpeľňou.

Junior Suite (72 m2), Palm Suite  
(86 m2), Senior Suite (126 m2), Garden 
Suite (124 m2), Luxury Family Suite 
(198 m2), Penthouse Suite (214 m2), 
Presidential Suite (310 m2), Prince Villa 
(741 m2).

Šport: Tenis, stolný tenis, squash, fitnes 
centrum, golf, joga, pilates.
Deti: Detský klub pre deti od 3 - 12 rokov, 
stráženie detí (na vyžiadanie).
Spa by Clarins: Skrášľovací salón, sauna, 
hammam, masáže (3 500 m2).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Beachcomber  
Royal Palm *****+

stravovanie
Bez stravy.

reštaurácie
ai ain (marocká 
kuchyňa), Le caravane 
(medzinárodná 
kuchyňa), L´olivier 
(moderná kuchyňa, 
ľahké jedlá).

Zľava až Do

15 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 265

Palm Suite 321

Senior Suite 431

Garden Suite 482

Penthouse Suite 693

1 dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 75

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy v dvojlôžkovej izbe.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 141

Deluxe Suite 190

Rodinná Suite 218

1 - 2 deti od 2 do 12 r. v izbe rodičov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky.

reštaurácie
so Good (francúzska  
s marockými prvkami),  
La caravane 
(medzinárodná - 
marocké, francúzske, 
talianske a čínske 
špeciality), La nasse 
(ázijská), L´arganier 
(stredomorská - šaláty, 
jedlá z grilu).

Hotel sa nachádza od centra mesta Agadir 
1,5 km (ľahko dosiahnuteľné po plážovej 
promenádes možnosťou nákupov a zábavy).

Medzinárodné letisko Agadir 26 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska 
Agadir.

Ubytovanie v 273 izbách. K vybaveniu izieb 
patrí kúpeľňa, sušič vlasov, telefón, SAT TV, 
možnosť pripojenia na internet, minibar, 
trezor a klimatizácia.

Classic (30 m2, moderne zariadené), 
Superior (30 m2, zariadené v marockom 
štýle s výhľadom na bazén)  
a Luxury (30 m2, balkón s výhľadom na 
more), Prestige Suite (60 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na bazén),  
Villa (150 m2, 2 spálne, obývacia 
miestnosť, jedáleň, privátny bazén, priamo 
na pláži).

Šport: Tenis, fitnes centrum, večer živá 
hudba, vodné športy z lokálnej ponuky, 
diskotéka, golf.
Deti: Detský klub pre deti od 4 - 12 
rokov, vonkajšie a vnútorné detské ihrisko, 
stráženie detí (na vyžiadanie).
Spa: Vnútorný bazén, hamam,  
masáže, solárium, sauna a rôzne 
skrášľovacie procedúry. 

Sofitel Royal  
Bay Agadir *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 132

Superior 145

Luxury 157

Prestige Suite 348

Villa 712

1. dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe.



Orient

Karibik
TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 132

Superior 145

Luxury 157

Prestige Suite 348

Villa 712

1. dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe.
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stravovanie
Bez stravy. Klienti 
ubytovaní v izbách club 
city view a s prístupom 
do club Lounge: 
kontinentálne raňajky 
v club Lounge, nápoje, 
ľahké občerstvenie 
a chuťovky. 

reštaurácie
DiLido Beach club 
(na pláži), Bistro 
one Lr (moderná 
americká, inšpirovaná 
francúzskou).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Kompletne zrekonštruovaný hotel z 50-tych 
rokov podľa návrhu architekta Morrisa 
Lapidusa s moderným dizajnom. K dispozícií 
lobby bar v štýle Art deco, krásny bazén 
na vyvýšenej terase s výhľadom na more, 
masážny bazén, fantastický kúpeľný program. 

Letisko v Miami je vzdialené približne 16 km.

Priamo na pláži na Lincoln Road, v blízkosti 
Ocean Drive.

375 svetlých a elegantne zariadených izieb. 
Postele veľkosti King alebo dve oddelené 
postele, mramorová kúpeľňa, sušič vlasov, 
TV, Wi-Fi, telefón, klimatizácia, minibar, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, trezor. 

Partial Ocean View (cca 35 m2, čiastočný 
výhľad na oceán, možnosť doplatku prístupu 
do Club Lounge), Lanai Pool View  
(cca 37 m2, balkón alebo terasa, výhľad na 
bazén), Oceanfront Balcony (cca 35 m2, 
balkón, výhľad na oceán), Junior Suite 
City View (cca 65 m2, spálňa s manželskou 
posteľou veľkosti King, oddelený obývací 
priestor a výhľad na mesto), Club City 
View (cca 35 m2, na 9. a 10. poschodí 
s prístupom do Club Lounge, výhľad na 
mesto), Oceanfront Suite (cca 74 m2, 
balkón, výhľad na more).

Šport: Fitnes centrum, vodné športy na 
pláži (parasailing, šnorchlovanie, kajaky 
a pod.), požičovňa bicyklov, golf. 
Deti: Ritz Kids program pre deti  
(od 5 - 12 rokov), rôzne aktivity pre deti. 
Spa: La Maison de Beauté Carita (1 500 m2, 
14 miestností na procedúry, luxusné relaxačné 
salóniky, kozmetický salón používajúci výrobky 
Prada Beauty, bazén, vírivka a sauna), masáže 
a kozmetické procedúry.

The Ritz - Carlton,  
South Beach ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Partial Ocean View 184

Lanai Pool View 205

Oceanfront Balcony 255

Junior Suite City View 262

Club City View 266

1. dieťa do 11 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Wonderful Studio 235

Spectacular Studio 246

Fantastic Suite 251

Oasis Suite 296

1. dieťa do 17 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.
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stravovanie
Bez stravy.

reštaurácie
Mr. chow (ázijské 
špeciality), soleá 
(španielska),  
the Dutch (morské plody),  
Wet Bar & Grille  
(na pláži), Living room 
(bar), Grove (bar),  
Wall (nočný klub).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Obľúbený apartmánový hotel v štýle Art deco 
v srdci Sounth Beach. 3 reštaurácie, 6 barov 
a nočný klub „Wall“ ponúkajú prvotriedne 
kulinárske zážitky a zábavu po celý deň. 

Letisko v Miami je vzdialené cca 18 km.

Na slávnej promenáde „Board Walk“, len 
pár blokov od Lincoln Road a Ocean Drive. 

Mramorová kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, 2 TV s plochou obrazovkou, CD/DVD 
prehrávač, telefón, Wi-Fi, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, klimatizácia, balkón.

Wonderful Studio (cca 52 m2, na nižších 
poschodiach s bočným výhľadom na more), 
Spectacular Studio (cca 52 m2, na vyšších 
poschodiach s čiastočným výhľadom na more), 
Fantastic Suite (cca 70 - 105 m2, s oddelenou 
obývacou izbou/spálňa a kuchynský kút), 
Oasis Suite (cca 107 m2, oddelená spálňa, 
balkón, výhľad na more, obývacia izba, ďalšia 
izba s rozkladacou pohovkou a TV, kuchyňa 
s práčkou/sušičkou). 

Šport: Fitnes centrum SWEAT, basketbal, 
tenis, vodné športy, bicykle, kolieskové 
korčule, golf.
Spa: Bliss Spa (679 m2, na troch 
poschodiach, 7 miestností na procedúry, 
nechtový salón s manikúrou a pedikúrou, 
masáže), občerstvenie, butik, posilňovňa 
„Swing“. 

W South Beach *****

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Partial Ocean View 184

Lanai Pool View 205

Oceanfront Balcony 255

Junior Suite City View 262

Club City View 266

1. dieťa do 11 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Wonderful Studio 235

Spectacular Studio 246

Fantastic Suite 251

Oasis Suite 296

1. dieťa do 17 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.
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reštaurácie
Dune (francúzska 
a ázijská kuchyňa), 
courtyard terrace, 
Pool terrace café.

stravovanie
raňajky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Známy svojou sofistikovanou eleganciou. 
Kedysi bol súkromným majetkom 
Huntingtona Hartforda II, zakladateľa  
a majiteľa ostrova Paradise, ktorý chcel 
vybudovať nové Monte Carlo. Ocean Club 
bol luxusnou kulisou aj v 2 filmoch  
o Jamesovi Bondovi a to Thunderball (1965) 
a Casino Royal (2006).

Medzinárodné letisko Linden Pindling 
(Nassau). 

Na súkromnom ostrove, priamo na pláži,  
v blízkosti Nassau a letoviska Atlantis.

LCD SAT TV, CD/DVD prehrávač, iHome pre 
iPod a iPad, minibar, obývací kút, Wi-Fi, 
trezor, kúpeľňa, sušič vlasov, klimatizácia, 
ovocie a šampanské s jahodami každé 
popoludnie.

Crescent Wing: Luxury Beachfront
(51 m2, panoramatický výhľad na pláž  
a oceán), Luxury Beachfront Suite (102 m2, 
salón s obývacím a jedálenským kútom).
Hartford Wing: Garden and Ocean  
(33 m2, patio alebo terasa, výhľad do 
záhrady alebo na oceán), Garden and Ocean 
Suites (77 m2, salón s jedálenským kútom), 
Garden Cottages (80 m2, 2 spálne, salón 
s jedálenským kútom, záhradka), Villas 
residencies (3-izbová vila, 4-izbová vila).

Šport: Bazén, vodné športy, tenisový kurt, 
joga, fitnes, golf Ocean club Golf Course 
(18-jamkové ihrisko), kasíno, potápanie. 
Spa: Spa centrum (najluxusnejšie kúpele  
v Karibiku, masáže, vodopády, vírivka,  
v záhrade japonský čajový ceremoniál). 
Deti: Klub Kids Only (od 4 rokov), plážové  
a bazénové hry, škola varenia.

One&Only  
Ocean Club ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 297

Ocean View 402

Luxury Beach Front 565

1. dieťa do 12 rokov 45

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Village Deluxe 199

Caribbean Village Grand Luxe 305

Ocean Village Club 420

V cene je ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort známej siete 
Sandals uprostred tropickej záhrady.

Transfer z medzinárodného letiska Grantley 
Adams cca 15 min.

Priamo na pláži St. Lawrence Gap.

280 izieb s príslušenstvom, manželská 
posteľ, žehlička/žehliaca doska, klimatizácia, 
stropný ventilátor, iPod-/MP3 stanica,  
SAT-TV, telefón, príslušenstvo na prípravu 
kávy/čaju, balkón alebo terasa. 

Caribbean Village Deluxe (na 1. alebo
2.posch.), Caribbean Village Grand Luxe
(na 3. alebo 4. posch.), Crystal Lagoon
Luxury (s výhľadom na lagúnu),
Ocean Village Club Level Suite
(na 2.-5. posch.) so službami Concierge
a výhľadom do záhrady, lagúny alebo
na more.

Šport: 3 bazény, tenis, windsurfing, 
požičiavanie kajakov, potápanie za poplatok 
(pre držiteľov licencie PADI zdarma),  
Red Lane® Fitness Centre.
Spa: Exkluzívne Red Lane® Spa (masáže  
a procedúry za poplatok).

reštaurácie
11 reštaurácií:  
karibská, talianska, 
francúska French-style 
patisserie café de Paris,  
soy sushi Bar, Butch’s 
chophouse (v štýle 
newyorského steakhouse), 
indická Bombay club, 
Merry Monkey english 
Pub, morské špeciality 
shopners seefood gril, 
pizzeria Dinos, 
5 barov, Piano Lounge

stravovanie
all inclusive

Sandals  
Barbados *****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 297

Ocean View 402

Luxury Beach Front 565

1. dieťa do 12 rokov 45

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Village Deluxe 199

Caribbean Village Grand Luxe 305

Ocean Village Club 420

V cene je ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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Sandals Grande Antigua
Resort & Spa *****

stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
Kimonos (ázijská), sushi 
bar (japonská), Bayside 
(bufetová), Mario´s 
(talianska), eleanor´s 
(karibská), Barefoot 
by the sea (rybacia), 
ok corral (tex-mex), 
courtyard bistro 
(snack), Bella napoli.

Hotel je all inclusive rezortom siete Sandals. 
Jeho karibská architektúra plná romantických 
terás, priečelí a arkád spolu s tyrkysovou farbou 
lagúny, radí tento rezort k jedným  
z najromantickejších. Hotel je určený  
len pre páry.

Letisko St. John cca 30 min.

Na bielej pláži v Dickenson Bay, ostrov Antiqua 
má až 365 pláží. 

Mediterranean Village (európsky štýl)  
a Caribbean Grove (karibská dedinka pozdĺž 
pláže), LCD TV, CD prehrávač, sedací kút, 
písací stôl, sušič vlasov, trezor, minibar, 
kávovar, klimatizácia.

Caribbean Premium**** (34 m2, na prízemí pri 
hlavnom bazéne, terasa s výhľadom do záhrady 
alebo na bazén), Caribbean Grande Luxe 
Poolside**** (34 m2, sedací kútik, pri bazéne), 
Mediterranean Club Level Suite***** (42 m2, 
prízemie až 2. poschodie, terasa alebo balkón 
s výhľadom do záhrady na bazén alebo more, 
služby club level), Mediterranean Walkout 
Club Level Suite***** (51 m2, priamy vstup  
a výhľad do záhrady, služby Club Level).  
Club Level: VIP check-in, minibar  
(denne alkoholické a nealkoholické nápoje), 
privátne párty.

Šport: 5 bazénov, 5 víriviek, fitnes centrum, 
tenisové kurty, stolný tenis, herňa, plážový 
volejbal, vodné športy, potápačské centrum, 
kanoe a katamarány, večerné programy.
Spa: Red Lane® Spa centrum (masáže, 
ošetrenia tváre a tela).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Premium 235

Caribbean Grande Luxe Poolside 250

Mediterra. Club Level Suite 356

Mediterra. Walkout Club Level Suite 365

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Deluxe 225

Caribbean Luxury Ocean View 257

Caribbean Penthouse Club Level 310

Grande Rondoval Butler Suite 482

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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Hotel je postavený v koloniálnom štýle 
s panoramatickým výhľadom na more, 
vulkanické pohorie a historické mestečko 
Ft. Rodney. Je určený len pre dospelé osoby 
a patrí do známej hotelovej siete Sandals.

Medzinárodné letisko Hewanorra 55 km.

Priamo na 3 km dlhej piesočnatej pláži 
v stredisku Rodney Bay. Hlavné mesto 
Castries je od hotela vzdialené 9 km.
 
301 izieb, každá má telefón, LCD TV, trezor, 
chladničku, kávovar, klimatizáciu, stropný 
ventilátor, sušič vlasov a Wi-Fi za poplatok.

Caribbean Deluxe (30 m2, prízemie, výhľad  
do záhrady), Caribbean Luxury Ocean 
View (30 m2, balkón alebo terasa s výhľadom 
na more a do záhrady, izby na prízemí až 
2 poschodí), Caribbean Ocean View 
Penthouse Club Level (30 m2, concierge 
servis, prémiové alkoholické a nealkoholické 
nápoje v bare, balkón s výhľadom do záhrady 
a na more), Grande Rondoval Butler Suite 
Private Pool Sanctuary (74 m2, na pláži, 
butler servis, privátna záhrada s terasou, 
vonkajšou sprchou, whirlpool a malým 
bazénom).
 
Šport: Potápanie (s certifikátom), kajaky, 
windsurfing, vodné lyžovanie, šnorchlovanie, 
plážový volejbal, tenis, fitnes, biliard, golf, 
kurzy potápania.
Spa: Red Lane® Spa, masáže, rôzne 
procedúry.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
the Mariner (špeciality 
na grile), Dinos (pizzeria), 
Bayside (karibská), 
toscanini’s (talianska), 
Josephine’s, Barefoot 
by the sea (morské 
špeciality), Gordon’s on 
the Pier (butler servis, 
morské špeciality).

Sandals Grande St. Lucian 
Spa & Beach Resort *****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Premium 235

Caribbean Grande Luxe Poolside 250

Mediterra. Club Level Suite 356

Mediterra. Walkout Club Level Suite 365

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Deluxe 225

Caribbean Luxury Ocean View 257

Caribbean Penthouse Club Level 310

Grande Rondoval Butler Suite 482

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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Sandals Royal  
Plantation *****

stravovanie
all inclusive. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

reštaurácie
La Papillon (francúzska), 
the terrace (talianska, 
stredomorská, karibská), 
the royal cafe 
(sendviče, šaláty).

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

Elegantný rezort postavený v koloniálnom 
štýle, kde sa spája šarm 50-tych rokov 
s moderným komfortom. Srdečnú 
pohostinnosť, privátnu atmosféru 
a vynikajúce služby chválil v minulosti 
aj spisovateľ Ian Fleming, tvorca agenta 
Jamesa Bonda. Hotel určený len pre 
dospelé osoby bol právom bol ocenený 
a zaradený medzi Leading Small Hotels  
of The World. 

Medzinárodné letisko Montego Bay 
vzdialené cca 90 min. 

Priamo na dvoch nádherných privátnych 
piesočnatých plážach na severnom pobreží, 
cca 1,5 km od Ocho Rios. 

74 suít s výhľadom na more a službami 
komorníka. Každá má mramorovú kúpeľňu, 
LCD TV, CD prehrávač, pripojenie na 
internet, klimatizáciu, stropný ventilátor, 
minibar, kávovar, trezor, francúzsky balkón. 

Orchid Oceanfront Butler Suite (34 m²),  
Plantation Oceanfront Butler Suite (36 m²),  
Great House Oceanfront Butler Suite (43 m²).

Šport: Fitnes centrum, aerobik, joga, biliard, 
vodné športy, tenis, golf.
Spa: Red Lane® Spa so saunou,  
parným kúpeľom, vírivkou ponúka rôzne 
masáže a procedúry.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Orchid Oceanfront Butler Suite 237

Plantation Oceanfront Butler Suite 247

Great House Oceanfront Butler Suite 259

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Standard 127

Junior Suite Romance RS* 212

Junior Suite RS* 225

Junior Suite Ocean View RS* 262

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS= Royal Service.



29

Karibik Karibikv
A

R
A

D
E

R
o

K
U

B
A

stravovanie
all inclusive. 

Patrí do renomovanej hotelovej siete MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL. Je ideálnym 
miestom pre svadby, medové týždne alebo 
oddychové pobyty pre páry. Len pre osoby 
staršie ako 18 rokov.

Medzinárodné letisko Varadero 30 km.

Priamo na pláži, 10 min od centra Varadera, 
hlavné mesto Havana cca 140 km.

Celkovo 630 izieb, klimatizácia, vaňa/
sprcha, sušič vlasov, TV, telefón, trezor, 
minibar (denne doplňovaná voda  
a nealkoholické nápoje), príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju, balkón alebo terasa.

Junior Suite Standard (cca 43 m²,  
výhľad do záhrady), Junior Suite 
Romance Royal Service (49 m2, na 
prízemí, výhľad do záhrady), Junior 
Suite Royal Service (49 m2, na druhom 
poschodí, výhľad na bazén, alebo do 
záhrady), Junior Suite Ocean View Royal 
Service (49 m2, výhľad na more).

Šport: Fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty, stolný tenis, vodné športy (kajaky, 
windsurfing, šnorchlovanie, potápanie), 
plážový volejbal, 18-jamkové golfové ihrisko 
(neďaleko hotela).
Spa: „YHI Spa“ oáza pokoja, wellness 
centrum (sauna, parný kúpel, masáže, 
ošetrenie tváre a tela).

reštaurácie
Grand terraza (hlavná 
bufetová reštaurácia), 
Marseille (francúzka), 
sakura (teppanyaki), 
Bamboo (čínska), 
Port royal Beach  
(BBQ a šaláty). 

Paradisus Princesa  
Del Mar Resort & Spa *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy
 

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Orchid Oceanfront Butler Suite 237

Plantation Oceanfront Butler Suite 247

Great House Oceanfront Butler Suite 259

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Standard 127

Junior Suite Romance RS* 212

Junior Suite RS* 225

Junior Suite Ocean View RS* 262

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS= Royal Service.
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stravovanie
ultra all inclusive. 

reštaurácie
turey (medzinárodná 
kuchyňa), ara (bufetová), 
stella di Mare (talianska), 
Los agaves (mexická), 
sakura (japonská), 
Bana (fusion), siboney 
(gril reštaurácia), Bella 
Mar royal service 
(medzinárodná).

Komfortný ultra all inclusive rezort 
známej hotelovej siete MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL. Prvotriedny servis  
a absolútne súkromie sú zárukou 
jedinečného zážitku.

Medzinárodné letisko Varadero 30 km.

Priamo na pláži, Marina Chapelin 3 km,  
Plaza America Conventions Center 
a Varadero Golf Club 5 km, Havana 139 km.

82 suít, z toho 6 Romance suít  
a 2 záhradné vily pomenované po dvoch 
významných kubánskych spisovateľkách 
Dory Alonso a Carildy Oliver Labra. Všetky 
majá oddelenú spálňu, obývaciu časť, 
terasu s balijskými ležadlami, kúpeľne 
s hydromsážnou vaňou, vonkajšou balijskou 
sprchou. LCD TV, sušič vlasov, trezor, 
minibar, kávovar, klimatizáciu.

Royal Service Master Suite (83 m², 
výhľad do záhrady alebo na more),  
Royal Service Romance Suite (83 m², 
priamo na pláži), Garden Villa (150 m², 
privátna záhrada, bazén a prístup k moru, 
jacuzzi s výhľadom na more).

Šport: 7 bazénov, exkluzívny bazén pre 
hostí Royal Sevice s panoramatickým 
výhľadom na more, fitnes centrum,  
3 tenisové kurty, volejbal, basketbal, futbal, 
plážový volejbal, biliard, lukostreľba, aerobik, 
kurzy jogy a tai chi, potápačské centrum, 
nemotorizované vodné športy, škola tanca, 
animačné programy, diskotéka. 
Deti: baby klub (od 1 - 4 rokov) a detský 
klub (od 5 - 12 rokov). 
Spa: YHI SPA Aguas Mrinas.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradisus Varadero -  
Royal Service *****

stravovanie
ultra all inclusive. 

reštaurácie
turey (medzinárodná 
kuchyňa), ara (bufetová), 
stella di Mare (talianska), 
Los agaves (mexická), 
sakura (japonská), 
Bana (fusion), siboney 
(gril reštaurácia), Bella 
Mar royal service 
(medzinárodná).

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Royal Service Master Suite 188

Royal Service Romance Suite 210

Garden Villa 750

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Master Junior Suite RS* 180

Luxury Master Junior Suite RS* 260

Garden Villa 610

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive. *RS - Royal Service.
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stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
La ceiba (bufetová), 
el Bohío (kreolská), 
Mediterráneo 
(stredomorská),  
sakura (japonská), 
santa María (gril),  
La Laguna (gril),  
Los Helechos royal 
service (gourmet).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradisus Rio De Oro - 
Royal Service ***** 

Exkluzívny rezort renomovanej siete MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL je situovaný na 
pláži Esmeralda, uprostred národného parku 
Bahia de Naranjo. Je postavený v karibskom 
štýle, lemovaný viacerými zátokami, 
výbornými na šnorchlovanie. Hotel je určený 
len pre dospelé osoby nad 18 rokov. 

Medzinárodné letisko Holguín 65 km.

Priamo na pláži, mestečko Guardalavaca 
cca 5 km.

56 štýlových suít časti Royal Service je 
rozdelených v dvojpodlažných bungalovoch. 
SAT TV, CD prehrávač, klimatizácia, minibar, 
kávovar, šatník, moskytiera, kúpeľňa 
s hydromsážnou vaňou, balijská sprcha 
a ležadlá na balkóne alebo terase.  
2 záhradné vily pomenované po 
významných kubánskych umelcoch, Silviovi 
Rodriguezovi a Juanovi Almeidovi.

Royal Service Master Junior Suite  
(78 m², výhľad na more alebo do záhrady), 
Royal Service Luxury Master Junior 
Suite (74 m², výhľad do záhrady, vírivka  
na terase), Garden Villa (370 m², oddelená 
obývacia časť, spálňa, vírivka na terase 
s výhhľadom na more, privátny bazén).

Šport: Bazén, vírivka, fitnes centrum,  
3 tenisové kurty, vodné športy, potápačské 
centrum, plážový volejbal, prenájom kajakov 
a katamaránov, jazda na koni, animačné 
programy.
Spa: YHI Spa Aguas de Oro centrum na 
pláži (sauna, parný kúpeľ, masáže, ošetrenie 
tváre a tela).

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Royal Service Master Suite 188

Royal Service Romance Suite 210

Garden Villa 750

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Master Junior Suite RS* 180

Luxury Master Junior Suite RS* 260

Garden Villa 610

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive. *RS - Royal Service.
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stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
elegantná el sol 
tapas & restaurant 
(mexická kuchyňa), 
cilantro (v blízkosti spa 
centra) s gurmánskymi 
špecialitami na báze 
zdravej výživy, lobby 
bar v hlavnej budove, 
dva bary.

Hotelový rezort renomovanej značky 
uprostred malebnej tropickej prírody 
s pôsobivými vodopádmi, obklopený 
pamätihodnosťami z ríše Mayov,  
je synonymom luxusu. 

Medzinárodné letisko v Cancúne  
je vzdialené cca 30 km. 

Na Mayskej riviére s nádhernými plážami 
s lagúnami medzi strediskami Puerto 
Morelos a Playa del Carmen.

412 luxusne zariadených suit s mahagónovým 
nábytkom, posteľami King Size, kúpeľňou 
s príslušenstvom, sušičom vlasov, CD aj 
DVD-prehrávačom, SAT TV, MP3 dokovacou 
stanicou s budíkom, trezorom, minibarom, 
kávovarom, stropným ventilátorom, Wi-Fi, 
klimatizáciou, balkónom alebo terasou. 

Junior Suite Partial Ocean View (bočný 
výhľad na more), Junior Suite Ocean View 
(58m2) vonkajšie sedenie, otvorená kúpeľňa, 
priamy výhľad na more, Master Suite Ocean 
View (63m2) dve oddelené miestnosti - 
obývačka a spálňa, Prefered Club Junior 
Suite Ocean View s výhľadom na more, vstup 
do Preferred Club Lounge, consierge service.

Šport: 3 bazény s vírivkou, 2 tenisové 
ihriská, fitnes centrum, potápanie, 
šnorchlovanie, rybárčenie, vodné športy 
na pláži. Jazdenie na koňoch, 18-jamkové 
golfové ihrisko (cca 30 km), 
Spa: Spa centrum „Kinan“, sauna, parný 
kúpeľ, masáže, procedúry, Plunge-Pools.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Secrets Maroma  
Beach Resort ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Partial Ocean 168

Junior Suite Ocean View 184

Prefered Club Junior Suite Ocean View 452

Master Suite Ocean View na vyžiadanie

Minimálna dĺžka pobytu sú 7 nocí.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Luxury Junior Suite 128

Luxury Junior Suite Swim up 140

Luxury Junior Suite RS* 157

One Bedroom Suite 195

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. RS*-Royal Service.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradisus Playa  
Del Carmen - La Perla *****

Moderný luxusný hotel španielskej siete MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL určený len pre 
dospelé osoby. Leží na bielej piesočnatej pláži 
s výhľadom na ostrov Cozumel. 

Medzinárodné letisko Cancún cca 45 km.

Priamo na pláži v Playa del Carmen. Avenida 
Quinta s barmi, reštauráciami je vzdialená len 
pár minút autom.

394 elegantných suít s LCD SAT TV, CD/
DVD prehrávačom, iPod dokovacou stanicou, 
minibarom, kávovarom, Wi-Fi, trezorom, 
sušičom vlasov, klimatizáciou, obývacou 
časťou, balkónom alebo terasou. Časť 
Royal Service poskytuje navyše exkluzívnu 
reštauráciu, privátny check in a check out, 
exkluzívny bazén a oddelenú časť na pláži.

Luxury Junior Suite (53 m², výhľad do 
záhrady alebo výhľad na more), Luxury 
Swim-up Junior Suite (53 m², priamy 
vstup k bazénu), Luxury Junior Suite Royal 
Service (53 m², výhľad do záhrady alebo na 
more), One Bedroom Suite (60 m², oddelená 
obývacia časť a spálňa, terasa s vírivkou, 
výhľad do záhrady alebo na more).

Šport: Plážový volejbal, fitnes centrum, tenis, 
pilates, šnorchlovanie, golf, motorizované  
vodné športy. 
Spa: YHI Spa so salónom krásy, 14 masážnymi 
kabínami, saunami.

reštaurácie
Fuego (latinská),  
naos (medzinárodná), 
vento (stredomorská), 
Passion by Martin 
Berasategui (signature), 
Bana (ázijská),  
Hadar (medzinárodná),  
Mole (mexická), Gabi 
club (tapas), La Palapa.

stravovanie
all inclusive.

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Partial Ocean 168

Junior Suite Ocean View 184

Prefered Club Junior Suite Ocean View 452

Master Suite Ocean View na vyžiadanie

Minimálna dĺžka pobytu sú 7 nocí.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Luxury Junior Suite 128

Luxury Junior Suite Swim up 140

Luxury Junior Suite RS* 157

One Bedroom Suite 195

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. RS*-Royal Service.
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stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
Mole (mexická), Passion 
by Martin Beresategui 
(michelinovský kuchár), 
naos, La Palapa a Gabi 
Beach (medzinárodná), 
Fuego (latinská),  
aqua (talianska),  
Bana (ázijská),  
the Grill (steak house).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotel postavený v karibskom štýle 
patrí do medzinárodnej a renomovanej 
hotelovej siete MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL.

Medzinárodné letisko v Punta Cane 35 km.

Priamo na piesočnatej pláži Playa Bávaro 
strediska Punta Cana.

694 izieb. Obývacia časť, kúpeľňa, sušič 
vlasov, TV, telefón, klimatizácia, ventilátor, 
minibar, prístroj na varenie kávy a čaju, 
trezor, balkón alebo terasa.

Deluxe Junior Suite (47 m2, výhľad  
do záhrady), Luxury Junior Suite Garden  
(47 m2, renovovaná, výhľad do záhrady), 
Royal Service Luxury Junior Suite  
(47 m2, bližšie k pláži), Royal Service 
Luxury Junior Suite Partial Sea View 
(47 m2, čiastočný výhľad na more). V izbách 
Royal service je možné ubytovať iba dospelé 
osoby. Royal Service: butler servis, 
privátny check in a check out, zdarma vstup 
do Royal service lounge (nápoje a prístup 
na internet), raňajky a obedy podávané 
formou à la carte v reštaurácii La Palapa, 
prednostná rezervácia miest v ostatných 
reštauráciách a v spa, vstup do privátneho 
bazéna a na privátnu časť pláže so 
službou concierge.

Šport: Tenis, fitnes centrum, aerobik, 
spinning, joga, pilates, jazda na bicykli, 
kurzy tanca, lezecká stena, plážový volejbal, 
basketbal, badmington, stolný tenis, 
windsurfing, kajaky, šnorchlovanie, golf.
Deti: Detský klub pre deti od 1 do 12 rokov.
Spa: YHI Spa masáže, sauna, whirlpool, 
parné kúpele, rôzne skrášľovacie procedúry.

Paradisus Punta  
Cana Resort *****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Junior Suite 132

Luxury Junior Suite Garden 142

RS* Luxury Juniors Suite 182

RS* Luxury Jr. Suite Partial Sea View 237

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS - Royal Service.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Suite Private Garden 236

One Bedroom Suite Swim Up 266

One Bedroom Master Suite 226

Family One Bedroom Suite 226

Family One Bedroom Master Suite 268

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
aqua (medzinárodná 
kuchyňa), Mizu 
(japonská kuchyňa),  
Gril Hydro.

Časť „The Reserve“ sa nachádza pri vstupe 
do hotela Paradisus Palma Real v stredisku 
Playa Bávaro, niekoľko minút od pláže. Klienti 
môžu využívať všetky služby hotela Paradisus 
Palma Real (okrem služieb Royal Service).

Medzinárodné letisko v Punta Cane 26 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Playa Bávaro. 

Oddelená obývacia miestnosť, spálňa, 
klimatizácia, balkón alebo terasa s whirlpool, 
LCD TV SAT, CD a DVD prehrávač, prístroj  
na varenie kávy, minibar, trezor.

One Bedroom Suite With Private 
Garden (75 m2, výhľad do záhrady), One 
Bedroom Suite Swim Up (75 m2, výhľad 
na bazén, priamy vstup z terasy do bazéna), 
One Bedroom Master Suite (100 m2, 
výhľad na bazén alebo do záhrady), Family 
Concierge One Bedroom Suite (výhľad 
na bazén alebo do záhrady), Family 
Concierge One Bedroom Master Suite 
(100 m2, výhľad na bazén).
 
Šport: 2 bazény, celodenný animačný 
program, živá hudba, fitnes centrum, aqua 
aerobik, pilates, joga, golf, tenis, kajaky, 
plachtenie.
Deti: Denne bohatý animačný program  
pre deti, detská zóna od 1 - 12 rokov  
(725 m2), detský bazén, detské ihrisko, 
detský jedálenský kútik, diskotéka pre 
najmenších, detský bufet.
Spa: YHI Spa masáže, rôzne procedúry  
(2 270 m2).

The Reserve Paradisus 
Palma Real *****+

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Junior Suite 132

Luxury Junior Suite Garden 142

RS* Luxury Juniors Suite 182

RS* Luxury Jr. Suite Partial Sea View 237

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS - Royal Service.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Suite Private Garden 236

One Bedroom Suite Swim Up 266

One Bedroom Master Suite 226

Family One Bedroom Suite 226

Family One Bedroom Master Suite 268

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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stravovanie
all inclusive.

reštaurácie
amaya (španielska 
a dominikánska 
kuchyňa), indigo 
(medzinárodná 
kuchyňa), olena 
(gurmánske špeciality 
z celého sveta), Piragua 
(kreolská kuchyňa).

Zoëtry Agua  
Punta Cana *****+

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Je oázou pokoja a ticha obkolesenou 
nádhernou prírodou nachádzajúcou sa na 
jednej z najkrajších pláži Dominikánskej 
republiky. Kombinácia nezameniteľného 
karibského štýlu, elegancie rokov minulých 
a moderného luxusu.

Medzinárodné letisko v Punta Cane 70 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Uvero Alto. 

Kúpeľňa s oddelenou sprchou, sušič vlasov, 
telefón, WLAN pripojenie na internet, 
klimatizácia, LCD TV, DVD prehrávač, 
minibar, prístroj na varenie kávy a čaju, 
trezor, 24 hodinový izbový servis, balkón 
alebo terasa.

Junior Suite (72 m2, výhľad do záhrady), 
Junior Suite Agua (72 m2, výhľad 
na bazén a do záhrady, priamy prístup 
k bazénu), Ocean Front Junior Suite  
(72 m2, výhľad na more), Ocean Front 
Junior Suite Deluxe (72 m2, terasa 
s bazénom a výhľadom na more).
 
Šport: Záhrada s bazénovým komplexom, 
fitnes centrum, tenis, stolný tenis, 
biliard, potápanie, šnorchlovanie, kajaky, 
windsurfing, morský rybolov, kurzy tanca, 
joga, bicyklovanie, golf, počas dňa animačný 
program so živou hudbou a umelcami.
Spa: Masáže, rôzne procedúry.

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 267

Junior Suite Agua 308

Ocean Front Junior Suite 455

Ocean Front Junior Suite Deluxe 538

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.



Indický oceán

Karibik

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 267

Junior Suite Agua 308

Ocean Front Junior Suite 455

Ocean Front Junior Suite Deluxe 538

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.
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Elegantný rezort na dvoch ostrovoch. 
Celková koncepcia s typicky maldivskými 
prvkami. Interiérový dizajn vodných viliek je 
dielom známeho architekta Philippe Starka.

Transfer 30 min hydroplánom 
z medzinárodného letiska Hulhule.

Na hlavnom ostrove Rangalifinolhu 
v juhozápadnej časti Ari atolu.  
Raj pre milovníkov potápania, veľkoryso 
vybavené spa. 

150 viliek. Plážové vily s otvorenou 
kúpeľňou, vonkajšou sprchou, sušičom 
vlasov, klimatizáciou, stropným ventilátorom, 
telefónom, LCD TV, CD/DVD prehrávačom, 
iPod prípojkou, terasou orientovanou na 
morskú stranu s ležadlami. 

Komfortné plážové vily (cca 150 m2) 
s otvorenou kúpeľňou, vonkajšou sprchou, 
klimatizáciou, stropným ventilátorom, 
telefónom, LCD TV, CD/DVD prehrávačom, 
iPod prípojkou, terasou orientovanou 
na morskú stranu s ležadlami. De luxe 
plážové vily (cca 300 m2) majú bazén, 
luxusnejšie vodné vily z cédrového dreva 
s terasou, Superior vodné vily s jacuzzi, 
priestrannejšie Deluxe vodné vily, 
Retreat vodné vily nad lagúnou (vlastná 
terapeutická miestnosť), Sunset vodné 
vily majú 2 spálne, obývačku  
s presklenou podlahou.

Šport: Fitnes, tenis, stolný tenis, plážový 
volejbal, nemotorizované vodné športy 
(kajaky, windsurfing, katamarány), výstroj 
na šnorchlovanie. Za poplatok: potápanie, 
rybolov na otvorenom mori, joga, pilates, 
kurzy meditácie, motorizované vodné športy. 

Conrad Maldives  
Rangali Island ******

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou 
bohatých  
bufetových stolov.

atoll (ázijská), sunset 
Grill, ithaa, vybudovaná 
pod hladinou mora. Bar 
rangali s príležitostnou 
živou hudbou, Wine Bar, 
japonská reštaurácia 
Koko Grill, vínna pivnica 
the Wine  
cellar, reštaurácia 
Mandhoo spa.

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Plážová vila 455

Deluxe plážová vila 483

Vodná vila 659

Superior vodná vila 729

Deluxe vodná vila 839

Retreat vodná vila 1 866

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 604

Deluxe Pool Villa 699

Water Villa 739

Beach Villa 749

Tree House Villa 804

Family Beach Villa 897

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.
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Luxusný rezort na ostrove Villingili 
v prírodnom prostredí obklopený figovníkmi, 
palmami a tromi lagúnami, je rajom na zemi.

Transfer 70 min z letiska Hulhule 
vnútroštátnym letom na letisko Gun, 
následne k hotelu rýchloloďou.

Na najjužnejšom ostrove Addu atolu,  
pri pobreží Equatoru.

132 viliek: kúpeľňa s vaňou, sprchou 
a príslušenstvom, sušičom vlasov, 
klimatizáciou, iPod dokovacou stanicou, 
TV s plochou obrazovkou, Wi-Fi, DVD, 
telefónom, trezorom, kávovarom, záhradou 
s bazénikom. 

Pool Villa (cca 133 m2) s bazénikom, 
Deluxe Pool Villa (cca 189 m2) s rovnakým 
vybavením, oddelenou obývacou časťou, 
Beach Villa (cca 189 m2) bližšie k pláži. 
Family Beach Villa (caa 224 m2) s dvomi 
spálňami, Water Villa (cca 166 m2).  
Tree House Villa (cca 218 m2) 3 m nad 
zemou, bazén a terasa.

Šport: Bazénový komplex 600 m2, poolbar, 
fitnes centrum, 2 tenisové ihriská, joggingová 
trať 4 km, windsurfing, kajaky, vodné bicykle, 
katamaran, vodné športy na pláži, 9-jamkové 
ihrisko. Pre potápačov PADI centrum, kurzy 
a dekompresná komora. 
Deti: Detský klub Cool Zone  
(od 4-12 rokov) k dispozícii  
od 09.00 - 17.00 h, opatrovanie detí. 
Spa: Spa centrum s procedúrami 
tradičnej čínskej medicíny, Health Club, 
vodná gymnastika, sauna, parný kúpeľ, 
kaderníctvo.

Shangri-La's Vilingili  
Resort & Spa ******

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
Polpenzia. 

reštaurácie
Javvu (medzinárodná), 
komplex reštaurácií 
Dr. ali’s (regionálna 
kuchyňa, juhočínska, 
arabská). Fashala 
Lounge - kulinárske 
špeciality, Manzaru Bar.

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Plážová vila 455

Deluxe plážová vila 483

Vodná vila 659

Superior vodná vila 729

Deluxe vodná vila 839

Retreat vodná vila 1 866

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 604

Deluxe Pool Villa 699

Water Villa 739

Beach Villa 749

Tree House Villa 804

Family Beach Villa 897

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.
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5 %
Do 31.10.2015

stravovanie
raňajky formou bufetu.

reštaurácie
Hlavná reštaurácia 
s medzinárodnou 
kuchyňou, inovatívna 
kuchyňa a značkové 
vína v gurmánskych 
reštauráciách  
aragu & cru,   
tavaru a teppanyaki,  
avi pool bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Velaa Private Island  
Maldives ******

Na romantickom ostrove s bielymi plážami 
a tyrkysovým morom obklopený nádhernou 
prírodou sa rozprestiera perfektne riešený 
rezort, ktorý je zosobnením luxusu.

Transfer z medzinárodného letiska  
v Malé hydroplánom cca 45 min.

Priamo na pláži Velaa Private Island.

45 viliek: zariadenie z prírodných materiálov, 
luxusný dizajn a polotvorená kúpeľňa, sušič 
na vlasy, klimatizácia, LCD-TV, telefón, iPod-
stanica, Wi-Fi zdarma, minibar, kávovar 
Espresso, trezor, terasa s bazénom  
a záhradným nábytkom, výhľad na more.

Beach Pool Villa (cca 295 m2), Deluxe 
Beach Pool Villa (cca 346 m2) s väčšou 
obývacou časťou, vodná vilka Sunrise 
Water Pool Villa (cca 232 m2) na 
východnej strane ostrova, Sunset Deluxe 
Water Pool Villa (cca 256 m2) na západnej 
strane, priamo na pláži pre rodinu s 
viacerými deťmi Beach Pool House (cca 
600 m2) s dvomi spálňami, obývačka, plne 
vybavená kuchyňa, Ocean Pool House 
(cca 500 m2) v lagúne, Beach Pool 
Pavilion (cca 600 m2), súkromná knižnica, 
fitnes a spa.

Šport: Fitnes centrum, joga, tenis, squash, 
plážový volejbal, golfová akadémia José 
Maria Olazabala, jedinečná na Maldivách. 
Na pláži vodné športy.
Spa: Tradičné procedúry, masáže, snežná 
miestnosť, najnovšie európske technológie, 
značkové produkty Clarins (za poplatok), 
relaxačná miestnosť „Wolke 7“ podľa 
návrhu viedenského umelca.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Pool Villa 1 090

Deluxe Beach Pool Villa 1 150

Sunrise Water Pool Villa 1 195

Sunset Deluxe Water Pool Villa 1 395

Ocean Pool House na vyžiadanie

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Villa 629

Beach Villa with Pool 889

Water Villa 919

Duplex Villa 1 669

Dieťa 4-11 rokov 185

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort s vynikajúcim 
servisom patriaci k známej značke „Leading 
Hotels of the World“.

Transfer z medzinárodného letiska v Malé 
trvá cca 55 min.

Severný Male Atol, na jednom z najväčších 
koralových ostrovov s rozlohou  
2000 x 500 m. Obkolesený 12 plážami 
s lagúnami.

Multimediálny systém, LCD SAT TV,  
DVD/CD, prehrávač, sedací kút, sušič 
vlasov, trezor, minibar, klimatizácia aj 
stropný ventilátor, terasa.

Beach Villa (135 m2, pláž), Beach Villa 
with Pool  (165 m2) na pláži, 23 m2 bazén, 
Grand Beach Villa (260 - 322 m2), 1 alebo 
2 spálne, oddelená obývacia miestnosť  
s jedálňou, esspreso kávovar, bazén  
50 m2, Water Villa (149 m2) umiestnená 
nad lagúnou, Duplex Villa (300 m2),  
dve beach vilky spojené terasou, bazén.

Šport: 2 bazény, detský bazén, 2 tenisové 
kurty, fitnes centrum, loptové hry, simulátor 
golfových úderov pre začiatočníkov, vodné 
športy, potápačské centrum.
Deti: Detský a teenage klub. 
Spa: Exkluzívny komplex One&Only Spa 
na ploche 9 500 m2, vírivky, sauna, masáže, 
procedúry, pavilón ajurvédy, parný kúpeľ, 
joga, meditácie, salón krásy, kaderníctvo.

stravovanie
raňajky formou bufetu 
alebo á la carte.

reštaurácie
reethi restaurant 
(orientálna, ázijská), 
tapasake (japonská), 
rah bar (zdravá 
kuchyňa), Fanditha 
(stredomorská). 

One&Only  
Reethi Rah ****** 

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Pool Villa 1 090

Deluxe Beach Pool Villa 1 150

Sunrise Water Pool Villa 1 195

Sunset Deluxe Water Pool Villa 1 395

Ocean Pool House na vyžiadanie

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Villa 629

Beach Villa with Pool 889

Water Villa 919

Duplex Villa 1 669

Dieťa 4-11 rokov 185

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort so živou atmosférou pre 
všetky vekové kategórie, pre rodiny, 
športovcov i ľudí, cestujúcimi za oddychom 
a pasívnym relaxom. 

Mahé 25 km; transfer cca 40 min.

Na severozápadnom pobreží ostrova Mahé; 
rozľahlá plocha 124 hektárov tropickej 
vegetácie s mnohými kopcami  
a mangrovníkovými hájmi v národnom parku 
Port Launay Marine, obklopená 2 veľkými 
plážami a mnohými malými privátnymi 
plážičkami a zálivmi.

SAT-TV, telefón, Wi-Fi, klimatizácia, 
ventilátor, minibar, trezor, Apple Mac mini, 
balkón/terasa.

Na južnej pláži Tropical Garden s výhľadom 
do záhrady (42 m²) a Junior Suite (62 m²)  
s výhľadom na more; na severnej pláži 
Senior Suite (80 m²) a vily s privátnym 
bazénom a 24 hodinovým master servisom - 
Family (205 - 350 m²) s 3 spálňami, Beach 
(185 - 370 m²) s 2 spálňami, oddelenou 
obývacou časťou, Hillside (120 - 220 m²)  
s oddelenou spálňou v prekrásnom štýle  
na kopci s majestátnym výhľadom,  
Spa (330 m²) a Presidential (980 m²).

Šport: 6 bazénov, fitnes, tenis, squash, 
vodné bicykle, katamarán, windsurfing, 
kajaky a jachting (Hobie Cat), šnorchlovanie, 
sauna, jacuzzi. Za poplatok:  športové 
lekcie a tréningy, rybolov, potápanie (PADI), 
športové vybavenie, prírodná lezecká  
stena, zipline.
Spa: USpa centrum (cca 6 000 m²)  
v srdci rezortu - Shiseido pavilóny, masážne 
miestnosti,  joga pavilón, sauna, termálny 
bazén, salón krásy.

stravovanie
raňajky formou bohatého 
bufetu. v izbách tropical 
Garden a v Junior suite 
polpenzia: večere formou 
bohatého bufetu.

reštaurácie
corossol 
(medzinárodná,  
live cooking), cyann 
(francúzske špeciality), 
Helios (mediteránna), 
adam&eve (ázijská), 
seselwa (kreolská  
a dary mora),  
sushi bar, Kabana 
(denný bar, snacky).

Constance  
Ephélia Resort *****
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Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Tropical Garden (polpenzia) 213

Junior Suite (polpenzia) 259

Senior Suite (polpenzia) 320

Family Villa (raňajky) 636

Beach Villa (raňajky) 786

Dieťa od 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc so stravou podľa ponuky.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Villa 232

Tropical Villa 279

Pool Villa 329

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky formou bufetu. 
Možnosť doplatku na 
polpenziu, plnú penziu 
(večere, príp. obedy ako 
bufet alebo servírované 
menu), príp. all 
inclusive: plná penzia, 
vybrané značkové alko  
a nealko nápoje  
(10.00 - 23.00 h), olovrant.

reštaurácie
L´abondance 
(medzinárodný bufet), 
Le Mont Fleuri 
(stredomorské špeciality), 
Le robinson,  
Le takamaka,  
Le sans-souci,  
Beach Bar, Pool Bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort uprostred morského  
parku Sainte Anne Marine pre všetkých  
milovníkov prírody, v prekrásnom prírodnom 
prostredí a možnosťou kvalitného  
all inclusive programu. 

Medzinárodné letisko Mahé 25 km; transfer 
cca 30 min (10 min auto + 10 min loď).

Na 220 hektárovom privátnom ostrove pred  
severozápadným pobrežím ostrova Mahé. 
1x denne shuttle loď na Mahé.

87 víl v tropickom štýle, SAT-TV, telefón, 
Wi-Fi, klimatizácia, minibar, trezor, sedačka 
a veranda so sedením.

Elegantné Garden Villa (95 m² + 55 m² 
vonkajšie priestory - terasa a záhrada), 
Tropical Villa  (95 m² + 55 m²)  
s rovnakým vybavením ležia bližšie pri pláži, 
niektoré aj s vlastným bazénom ako  
Pool Villa, s väčšou záhradou (95 m² + 
125 m²). Beach & Pool Villa (480 m²), 
Senior Suite (840 m², dve prepojené suity 
s obývacou časťou a privátnym bazénom).    

Šport: Bazén, fitnes, kajaky, vodné  
bicykle, výlety člnkom s preskleným  
dnom, šnorchlovanie, tenis (2 kurty  
s umelým povrchom), stolný tenis, joga, 
strečing, sauna, hammam. Za poplatok: 
bicykle, športové lekcie a tréningy, rybolov, 
potápanie (PADI), vybavenie, tenisové 
loptičky, organizované lodné výlety. 
Spa: Spa centrum Clarins, sauna, hamam, 
jacuzzi, joga pavilón, fitnes, salón krásy, 
široká ponuka masáží a procedúr.

Beachcomber  
Sainte Anne Island *****
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Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Tropical Garden (polpenzia) 213

Junior Suite (polpenzia) 259

Senior Suite (polpenzia) 320

Family Villa (raňajky) 636

Beach Villa (raňajky) 786

Dieťa od 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc so stravou podľa ponuky.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Villa 232

Tropical Villa 279

Pool Villa 329

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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R
A

S
L

In
S

E
Y

c
H

E
LY

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rezort zaradený do The Leading Hotels  
of the World, leží na severozápade ostrova 
a presvedčí aj náročného hosťa svojim 
zasadením do prírody, ako aj perfektným 
spojením vynikajúcich služieb  
a kultivovaného životného štýlu. 

Letisko Mahé je vzdialené 50 km  
(45 min loďou, resp. 15 min lietadlom), 
transfer z prístavu/letiska Praslin do hotela 
cca 5 min.

Na severozápade ostrova Praslin,  
obklopený 3 plážami, medzi inými aj 
známou Anse Georgette.

Luxusne zariadené a priestranné, SAT TV,  
Apple Mac Mini Entertainment System, 
DVD, telefón, Wi-Fi, trezor, minibar,  
balkón/terasa.

Junior Suite (52 m²), Senior Suite  
(115 m²) majú navyše salón,  
hosťovské WC, vírivku a väčší balkón.  
Pool Villa (725 m²), 2 spálne, obývacia 
miestnosť, masážny pavilón, bazén).

Šport: Veľký kaskádovitý bazén, detský 
bazén a ihrisko, plachtenie, vodné bicykle, 
windsurfing, kajaky, šnorchlovanie, tenis, 
fitnes, bicykle, joga a aerobic, golf (green 
fee zdarma, povinný doplatok na golfcar).  
Za poplatok: potápanie, rybolov, 
motorizované vodné športy, individuálne 
lekcie a kurzy.
Spa: USpa a Shiseido Spa - sauna, para, 
vírivka, za poplatok wellness, spa  
a kozmetická procedúry. 

stravovanie
raňajky formou 
bohatého bufetu. 
Možnosť doplatku na 
večere (bufet alebo 
výber z menu, vybrané 
špeciality za doplatok).

reštaurácie
the Legend 
(medzinárodná, show 
cooking a indické 
špeciality z tandoori 
pece), seahorse 
(moderná kreolská), 
Beach Bear & Grill 
(čerstvé ryby a dary 
mora), 4 bary.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 363

Senior Suite 545

Pool Villa 846

Dieťa 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Private Pool Villa 458

Enchanted Signature Villa 896

Deti do 12 rokov nie sú povolené.

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Enchanted Island *****

Zľava Do 31.10.2015

-15 %
Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

stravovanie
raňajky ako à la carte 
s bufetovými prvkami. 
Možnosť doplatku na 
polpenziu alebo plnú 
penziu,  
obe ako 3 chodové   
à la carte menu.

reštaurácie
Bounty (gurmánska 
reštaurácia, moderná 
medzinárodná kuchyňa), 
castaway (open air bar). 
večere možné aj  
v súkromí vily  
alebo morské špeciality 
na pláži.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Nový, v decembri 2013, otvorený rezort 
uprostred morského národného parku. 

Transfer do prístavu 10 min, následne 
transfer loďou 15 min.

Skvelá poloha na 2 ha prekrásnom  
ostrove, obkolesenom na severe ostrovom 
Sainte Anne, Moyenne a Long Island na 
východe a Cer Island na juhu, na dlhej bielej 
pláži s typickými skalnými formáciami, 
tyrkysovým morom s bohatým  
podmorským svetom, uprostred bujnej 
tropickej vegetácie. 

V koloniálnom štýle; SAT-TV, DVD, iPod, 
telefón, Wi-Fi, klimatizácia, ventilátor, 
minibar, trezor, priamy prístup na pláž, 
záhradka s terasou a infinity bazénom.

Private Pool Villa (180 m²) s jednou 
spálňou, Enchanted Signature Villa 
(300 m²): 2 vily, každá s jednou spálňou, 
oddelenou kúpeľňou a spoločnou  
obývacou časťou a vonkajším areálom, 
ideálne pre rodiny.

Šport: Fitnes, šnorchlovanie, kajaky, 
veslársky trenažér. Za poplatok: motorové 
člny a jachty (potrebné medzinárodné 
oprávnenie), výlety, rybolov, potápanie.
Spa: Na najvyššom bode rezortu, fitnes 
štúdio, joga, para, veľký výber masáží  
a procedúr (za poplatok).  TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 363

Senior Suite 545

Pool Villa 846

Dieťa 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Private Pool Villa 458

Enchanted Signature Villa 896

Deti do 12 rokov nie sú povolené.

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť 
doplatku na polpenziu 
(večere ako bufet alebo 
servírované menu  
v à la carte 
reštauráciách,  
aj v hoteli Dinarobin), 
príp. plnú penziu.

reštaurácie
4 reštaurácie -  
Le Brabant (medzi- 
národná kuchyňa,  
live cooking), à la carte 
La Palma (talianska), 
Blue Marlin (morské 
špeciality),  
La ravanne (marícijská 
kuchyňa), Paradise bar, 
Blue Marlin bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Beachcomber Paradis  
Hotel & Golf Club *****+

Luxusný hotel medzinárodnej hotelovej siete 
Beachcomber. Prekrásny rezort   
v tropickej záhrade obklopený 7 km dlhou 
plážou pre všetkých - golfistov, milovníkov 
wellnessu, vodných športov, rodiny, 
gurmánov, ale aj vyznávačov  
pokojného leňošenia.

Mahébourg (70 km), cca 70 min. 

Priamo na pláži s kulisou vrchu Le Morne, 
jednej z najpôsobivejších scenérií ostrova. 

286 izieb a víl, SAT-TV, telefón, Wi-Fi, 
klimatizácia, minibar, trezor, balkón / terasa.

Deluxe (50 m²) s výhľadom na záhradu, 
lagúnu a na more. Junior Suite (76 m²) 
s luxusnejším vybavením, orientované na 
morskú stranu. Deluxe izby aj Junior suity  
je možné objednať aj priamo pri  
pláži (Beachfront).

Šport: Jedno z najväčších športových 
centier na Mauríciu. Zdarma fitnes  
s oddelenou kardio zónou, aerobic, pilates, 
tenis, stolný tenis, bedminton, futbal, 
volejbal, kajaky, výlety člnkom s preskleným 
dnom, vodné bicykle, šnorchlovanie, úvodná 
lekcia potápania (v bazéne), vodné lyže, 
windsurfing, jachting. Za poplatok: golf 
(špeciálne ceny pre hotelových hostí na 
vlastnom golfovom ihrisku a na Heritage 
golf a Tamarina Golf Estate & Beach Clube), 
potápanie (PADI/MSDA), horské bicykle, 
športové vybavenie, rybolov na otvorenom 
mori, privátny tréner, výlety. 
Spa: Spa by Clarins so saunou, jacuzzi  
a širokou paletou masáží a procedúr  
(za poplatok). 

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 149

Deluxe Beachfront 176

Junior Suite 182

Junior Suite Beachfront 239

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 148

Tropical Junior Suite 163

Pool Suite Beachfront 268

Senior Pool Suite Beach 321

Family Suite 228

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť doplatku 
na polpenziu - večere 
ako bufet v hlavnej 
reštaurácii alebo ako 
menu v à la carte 
reštauráciách, príp.  
pri plnej penzii v cene  
aj obedy (2 chody).

reštaurácie
oasis (bufet a extra 
bufet pre deti, live 
cooking); à la carte 
the Deck (morské 
špeciality), caravelle 
(medzinárodná), Blue 
Ginger (thajská), Mahiya 
(indická) a il corallo 
(talianska), oasis, 
caravelle Bar. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotel siete Beachcomber na 
prekrásnej, 2 km dlhej bielej pláži. Jedna  
z najlepších adries Maurícia pre hostí, ktorí 
kladú dôraz na perfektný servis.  

Mahébourg (70 km), cca 70 min. 

Hotelový areál na severozápade ostrova 
v štýle malebnej dedinky vo veľkej tropickej 
záhrade. Do živého strediska Grand Baie  
je to len pár minút jazdy (8 km). 

SAT-TV, telefón, Wi-Fi, klimatizácia, minibar, 
trezor, balkón. 

Junior Suite (63 m²) a Tropical Junior 
Suite (70 m²) s výhľadom do záhrady  
alebo na bazén. Family Suite (94 m²)  
s výhľadom do záhrady alebo na more sú  
na prízemí, majú extra sprchu a spálňu  
a možno v nich ubytovať aj rodinu  
s 3 deťmi. Pool Beachfront Suite  
(102 m²) a Senior Pool Beachfront Suite 
(163 m²) s privátnym bazénom ležia blízko 
pri pláži.

Šport: 7 bazénov, oddelený detský bazén, 
fitnes, aerobic, joga, 6 tenisových kurtov, 
stolný tenis, boccia, vodná gymnastika, 
windsurfing, šnorchlovanie, kajaky, vodné 
lyže, kajaky. Za poplatok: rybolov, potápanie 
(PADI), požičovňa bicyklov, športové 
vybavenie. 
Spa: Spa by Clarins so saunou, vírivkou  
a širokou paletou masáží a procedúr  
(za poplatok).  

Beachcomber Trou Aux 
Biches Resort & Spa *****+

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 149

Deluxe Beachfront 176

Junior Suite 182

Junior Suite Beachfront 239

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 148

Tropical Junior Suite 163

Pool Suite Beachfront 268

Senior Pool Suite Beach 321

Family Suite 228

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
Polpenzia.

reštaurácie
Prime (jedlá na grile), 
La terrasse (lokálna 
a medzinárodná 
kuchyňa), rasoi 
by vineet (indická 
kuchyňa) a Golf club  
bar (sendviče). 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový komplex siete One&Only 
nachádzajúci sa v lagúne je obklopený 
tropickou záhradou.

Medzinárodné letisko Mahébourg je 
vzdialené 65 km.

Priamo pri pláži strediska Belle Mare. 

SAT TV, telefón, CD/DVD, klimatizácia, Wi-Fi, 
minibar a trezor. Na prízemí s prístupom  
na pláž a výhľadom na more alebo  
na lagúnu, na 1. poschodí s balkónom, 
služby komorníka 24 hodín denne.

Junior Suite (65 - 70 m2, kombinovaná 
obývacia miestnosť a spálňa), Junior 
Suite Beach Front (65 - 70 m2, prvá 
línia pri pláži), Ocean Suite (119 m2, 
oddelená obývacia miestnosť a spálňa), 
Ocean Family Suite (189 m2, 2 spálne), 
La Villa (622 m2, z toho 284 m2 obytnej 
plochy, priamo na pláži, 2 spálne, oddelená 
jedálenská časť, kuchyňa, privátny bazén 
a terasa, vlastný butler).

Šport: Vodné lyžovanie, windsurfing, kajaky,  
čln s preskleným dnom, šnorchlovanie, 
jazda na bicykli, tenis, badminton, stolný 
tenis, volejbal, boccia, vlastné 9-jamkové 
golfové ihrisko, morský rybolov  
a potápačská škola.
Deti: Kid´s Only club  pre deti od 3 - 11 
rokov a Teen´s pre deti od 12 - 17 rokov.
Spa: One&Only Spa - vyhrievaný bazén, 
sauna, parné kúpele, masáže a rôzne 
procedúry.

One&Only  
Le Saint Géran ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 406

Junior Suite Beach Front 466

Ocean Family Suite 667

Ocean Suite 743

La Villa 2 723

Dieťa od 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Beach Access 333

Junior Suite Hibiscus 348

Deluxe Suite 472

Dieťa od 2 do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky.

reštaurácie
three-nine-eight 
(kuchyňa z 9 krajín), 
Barlen´s, crusoe´s  
a Paul & virginie 
(lokálna kuchyňa), 
safran a Masala  
(indická kuchyňa).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort patrí do  
„The Leading hotels of the World“ 
a nachádza sa na východnom  
pobreží ostrova.

Medzinárodné letisko Mahébourg je 
vzdialené 40 km.

Priamo pri piesočnatej pláži strediska  
Trou d´Eau Douce. 

398 izieb. TV s hudobným kanálom,  
CD a DVD prehrávačom, telefónom, Wi-Fi,  
trezorom, minibarom, klimatizáciou  
a balkónom alebo terasou.

Deluxe Beach Access (45 m2, morská 
strana, terasa a prístup na pláž), Junior 
Suite Hibiscus (65 m2, na pláži Hibiscus, 
balkón s výhľadom na more, služby 
komorníka), Deluxe Suite (126 m2, 
oddelená obývacia časť a spálňa, 2 terasy, 
na ostrove Frangipani, od hotela oddelený 
mostom, morská strana).

Šport: Vodné lyžovanie, windsurfing, kajaky,  
čln s preskleným dnom, šnorchlovanie, 
sauna, volejbal, tenis, lukostreľba, 
badminton, volejbal, futbal, boccia, fitnes 
centrum, aerobik, golf, parasailing.
Deti: Kid´s club  pre deti od 4 - 11 rokov 
(golf, tenis, windsurfing a lekcie plávania)  
a Teen´s club pre deti od 12 - 17 rokov 
(rôzne druhy športových aktivít).
Spa: Masáže, sauna, kaderníctvo a rôzne 
procedúry.

Shangri-La’s  
Le Touessrok ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 406

Junior Suite Beach Front 466

Ocean Family Suite 667

Ocean Suite 743

La Villa 2 723

Dieťa od 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Beach Access 333

Junior Suite Hibiscus 348

Deluxe Suite 472

Dieťa od 2 do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rozprávkovo luxusný rezort, člen  
Leading Hotels of the World s 
nadštandardným servisom pre golfistov  
a milovnikov wellness.

Mahébourg 45 km; transfer cca 55 min,  
od hlavného mesta Port Luis cca 35 km.

Na privátnom polostrove na severovýchode 
ostrova, obklopený bielymi plážami  
a tropickou vegetáciou. 

SAT-TV, CD/DVD, telefón, Wi-Fi, Apple MAC 
mini, klimatizácia, minibar, trezor, balkón 
alebo terasa.

Junior Suite (70 m²), možné aj v 1. rade 
pri pláži alebo na koloch nad lagúnou, 
Family Suite (86 m²): s detskou izbou  
s poschodovou posteľou a 2 kúpeľňami.

Šport: Fitnes, 2 tenisové kurty, windsurfing, 
šnorchlovanie, kajaky, vodné lyže, minigolf, 
golf na dvoch 18-jamkových ihriskách 
The Legends a The Links (vrátane shuttle 
transferu a green fee, povinný poplatok 
za golfcar), ďalšie špeciálne služby 
pre golfistov (rezervácie, profesionálne 
vybavenie, 30 min. inštruktáž miestnym 
profesionálom, týždenne Golf Clinic, uvítací 
balíček. Za poplatok: rybolov, potápanie 
(PADI), katamarán, joga, lekcie golfu, tenisu, 
potápania a vodných športov, parasailing, 
požičovňa bicyklov, športové vybavenie, 
golfcar, procedúry v spa a masáže. 
Spa: USpa s exkluzívnou kozmetickou 
radou Sisley s termálnym bazénom, saunou, 
jacuzzi ponúka aj veľký výber masáží  
a procedúr (za poplatok).  

stravovanie
Polpenzia: raňajky 
formou bohatých 
bufetových stolov. 
večere ako tematické 
bufety v L´archipel, ako 
menu v Le Barachois 
alebo v asian. Možno 
zdarma večerať  
v reštauráciách 
sesterského hotela Belle 
Mare Plage.

reštaurácie
L´archipel (medzi- 
národná a kreolská 
kuchyňa) s exkluzívnou 
vínnou pivnicou,  
La Barachois (grilované 
špeciality), Le Beach 
Deck (cez deň 
ľahká stredomorská 
kuchyňa), asian (ázijské 
špeciality), 3 bary.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 259

Junior Suite Beachfront 456

Junior Suite Stilts 456

Family Suite 515

Dieťa od 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.
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ÁziaTYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 259

Junior Suite Beachfront 456

Junior Suite Stilts 456

Family Suite 515

Dieťa od 2 - 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

akTiviTy

stravovanie
Zdravá vegetariánska 
a ajurvedická strava 
doplnená čerstvými 
darmi mora, výber  
z vynikajúcich indických 
vín. interaktívne kurzy 
zdravého varenia  
so šéfkuchárom.

SwaSwara je ozvenou vnútorného hlasu. 
Swa v sanskrite znamená „vlastné ja“  
a Swara je „zvuk“. Je vyjadrením liečivej 
energie, sily dobrej nálady a zdravia, 
rovnováhy v našom vnútri.  Rezort vytvorený 
vo farbách zeme, v harmónii s krajinou, 
ktorá ho dotvára. Oslavuje jednoduchosť 
a čistotu, je pozvánkou na cestu do seba, 
posilnenú jogou, meditáciou, ajurvédou, 
zdravou organickou stravou, hudbou  
a umením. 

Medzinárodné letisko v Goa je vzdialené 
cca 170 km

V blízkosti mýtického miesta Gokarna,  
na západnom pobreží Indie, v oblasti známej 
ako „Konkan”, v štáte Karnataka. Medzi 
vlniacimi sa horami, obklopený kľudnými 
kokosovými palmovými hájmi, s výhľadom 
na pláž v tvare posvätného symbolu 
stvorenia “Om”.
 
24 Konkan víl, pozývajúcich k objavovaniu 
otvoreného priestoru plného zelene. 
Ponúkajú súkromie, otvárajú sa oblohe 
a napĺňajú všetky zmysly. Poschodie určené 
na hodiny jogy s úchvatným výhľadom na 
okolitú krajinu a oceán. Moderné vybavenie 
poskytuje komfort. 

Šport: Bazén, meditačný dom a štúdio jogy.
Spa: Ajurvedické centrum. 

SwaSwara Resort

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

PROGRAMY Cena od v EUR

SWA na 7 dní 1 619

PRANA na 14 dní 4 459

SWASTHA na 14 dní 4 459

SHANTI na 10 dní 2 019

V cene pobyt na osobu s plnou penziou v 1/2.
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„Swa“ pobyty zamerané na relaxáciu 
a regeneráciu duše a tela. „Swa“  
je objavovaním seba samého pomocou 
kombinácie jogy, ajurvédy a holistického 
prístupu s organickou diétou.  
So zapojením umenia a hudby vás 
zasvätíme do tajov meditácie a jogy 
typu - Kriyas, Aasanas, Nidra, Pranayama 
a doplníme ich relaxačnými Abhyanga 
ajurvedickými masážami.

Cena programu zahŕňa: transfer z/na 
letisko v Goa, ubytovanie v priestranných 
vilách Konkan, plnú penziu (3 hlavné jedlá), 
vstupné vyšetrenie ajurvedickým lekárom 
s analýzou „Doshas a Prakruti“, každodenné 
konzultácie s ajurvedickým lekárom pred 
každou procedúrou, skupinové lekcie jogy 
pre stredne pokročilých, jednu súkromnú 
lekciu jogy vo vile s inštruktorom, jednu 
detoxikačnú lekciu jogy „Jal Neti“,  
tri celotelové ajurvedické Abhyange masáže 
zamerané na odbúranie stresu, jednu  
30 min ajurvedickú terapiu podľa vlastného 
výberu (masáž chrbta a ramien/ hlavy 
a ramien/nôh), denné aktivity pre všetky 
programy.

„Prana“ špecializovaný ajurvedický 
program zameraný na ajurvedický spôsob 
života a liečenie. Je vhodný pre všetkých, 
ktorí majú záujem odbúrať stres a relaxovať,  
ale aj pre tých, ktorí hľadajú úľavu  
od špecifických chorôb ako artritída, svalové 
problémy, bolesti chrbta, cirkulácia krvi, 
problémy s dýchaním a pod. Ajurvedické 
procedúry ako Shirodhara, Kizhyz, Dharmu 
a Abhyanga. Flexibilný program a aktivity, 
ktoré možno spojiť s prísnou alebo  
miernou dietou.

ProGraMy
swa: 
relaxácia a regenerácia 

Prana: 
ajurvedický program 

swastha: 
detoxikácia a očista 
shanti: joga

Najlepší ajurvédický  
rezort v Indii

Cena programu zahŕňa: transfer z/na 
letisko v Goa, ubytovanie v priestranných 
vilách Konkan, plnú penziu (3 hlavné jedlá), 
vstupné vyšetrenie ajurvedickým lekárom 
s analýzou „Doshas a Prakruti“, každodenné 
konzultácie s ajurvedickým lekárom  
pred každou procedúrou, program vytvorený  
na mieru s ajurvedickými procedúrami 
(60-80 min) presne naordinovanými 
lekárom podľa diagnózy, lekárom zostavený 
ajurvedický stravovací program postavený 
na vegetariánskej strave a očistných 
nápojoch, online konzultácie s lekárom  
po návarate z pobytu, denné aktivity 
spoločné pre všetky programy.

„Swastha“ špecializovaný detoxikačný 
a očistný program v sebe spája prírodné 
liečenie s ajurvédou. Odbúrava stres, 
pomáha pri redukcii nadbytočných 
kilogramov, pôsobí ako omladzujúci 
program. Po osobnej konzultácii 
s ajurvedickým lekárom a prírodným 
liečiteľom vám zostavia individuálnu dietu. 
Počas prvého týždňa sa naučíte procesu 
očisty tela a duša pomocou jogy, meditácie 
a ajurvedickej Abhyanga terapie. Druhý 
týždeň začne pravidelné ajurvedické 
terapeutické liečenie 

Cena programu zahŕňa: transfer z/na 
letisko v Goa, ubytovanie v priestranných 
vilách Konkan, plnú penziu (3 hlavné jedlá), 
vstupné vyšetrenie ajurvedickým lekárom 
s analýzou „Doshas a Prakruti“, každodenné 
konzultácie s ajurvedickým lekárom pred 
každou procedúrou, program vytvorený  
na mieru s ajurvedickými procedúrami 
(60-80 min) presne naordinovanými 
lekárom podľa diagnózy, lekárom zostavený 

ajurvedický stravovací program postavený 
na vegetariánskej strave a očistných 
nápojoch, online konzultácie s lekárom  
po návarate z pobytu, denné aktivity 
spoločné pre všetky programy.

„Shanti“ špecializovaný program zameraný 
na jogu, nielen na fyzické cvičenie,  
ale na skutočnú skúsenosť spojenia  
samých so sebou.  Je vhodný pre 
pokročilých cvičiteľov jogy (minimálne rok). 
Ide o prehĺbenie znalostí o joge.  
V rámci programu sa striktne dodržiava 
vegetariánska dieta. Joga, praktikovaná 
v harmónii s prapodstatou vášho vnútorného 
ja, doplnená princípmi ajurvédy. Asana 
(pózy), ktoré sú základom jógy, techniky 
dychu (Pranayama), zvuky a vibrácie 
(Mantra) a koncentrácia znalostí a mysli 
(Dharan) vás dostanú do stavu relaxácie 
a hlbokej meditácie (Dhyana). 

Cena programu zahŕňa: transfer z/na 
letisko v Goa, ubytovanie v priestranných 
vilách Konkan, plnú penziu (3 hlavné jedlá), 
konzultácie s učiteľom jogy a lekárom, 
osobný stravovací program postavený 
na vegetariánskej stravy, očistných 
nápojoch a bylinkových čajoch, deň očisty 
a detoxikácie, jedna konzultačná lekcia jogy 
a 5 súkromných lekcií  
(45 min), 5 skupinových lekcií jogy  
(60 min), deň vnútorného ticha „Antar 
Mauna“, „Nada“ joga workshop - umelecká 
lekcia jogy s hudbou, jedna alternatívna 
masáž (reflexná alebo akupresúra),  
2 celotelové ayurvedické masáže, denné 
aktivity spoločné pre všetky programy.

PROGRAMY Cena od v EUR

SWA na 7 dní 1 619

PRANA na 14 dní 4 459

SWASTHA na 14 dní 4 459

SHANTI na 10 dní 2 019

V cene pobyt na osobu s plnou penziou v 1/2.
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Elegantný a moderný hotel, člen Small 
Luxury Hotels of The World. 12 luxusných 
pavilónov v exkluzívnej atmosfére pre 
klientov, ktorí hľadajú pokoj a oceňujú 
vysoký štandard služieb. 

Medzinárodné letisko Colombo  
je vzdialené 65 km.

Na západnom pobreží Srí Lanky,  
v prekrásnej záhrade s lotosovými 
rybníčkami a panoramatickým výhľadom 
na oceán. Centrum strediska Wadduwa je 
vzdialené len pár minút. 

Každý pavilón ponúka 24-hodinový butler 
servis, klimatizáciu, vírivku, elegantnú  
a veľkorysú obývaciu časť s jedálenským  
a kuchynským kútom, šatník, telefón, 
minibar (za poplatok), TV, DVD, iPod 
dokovaciu stanicu, Wi-Fi a malú terasu  
s privátnym bazénom.

One Bedroom Garden Pavilion (138 m²), 
Ocean Pavilion (230 m²) v mezonetovom 
štýle s bočným výhľadom na more,  
Two Bedroom Garden Pavilion (195 m²)  
s možnosťou ubytovania 4 osôb.

Šport: Bazén s vírikami, tenis, fitnes. 
Knižnica s veľkým výberom CD / DVD a hier.
Spa: Serenity Spa so širokou ponukou 
masáží a procedúr.

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

stravovanie
raňajky. Možnosť 
doplatku na všetky 
typy stravovania. 
raňajky servírované 
podľa želania klienta.
večere, prípadne 
obedy ako servírované 
menu. all inclusive 
vrátane lokálnych, 
ultra all inclusive aj 
vrátane vybraných 
importovaných nápojov. 

reštaurácie
the Pavilion  
(ázijské a medzinárodné 
špeciality),  
amritha Bar.

Serene Pavilions *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

1 Bedrooom Garden Pavilion 198

1 Bedrooom Ocean Pavilion 247

2 Bedrooom Garden Pavilion 264

Deti do 15 rokov nie sú povolené

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Fortress 90

Ocean 129

Beach 151

Beach Splash 163

Dieťa od 2 - 12 rokov 22

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Ázia ÁziaZľava Do 31.10.2015

-15 %
Zľava až Do

15 %
Do 31.10.2015

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť  
doplatku na polpenziu  
a plnú penziu (obedy  
a večere ako menu  
v Pepper alebo Heat), 
príp. all inclusive: plná 
penzia, lokálne nealko  
a alkoholické nápoje 
(11:00-23:00 h), minibar.

reštaurácie
Pepper s výhľadom na 
oceán (medzinárodná 
kuchyňa a srí lanské 
špeciality), Heat (hlavná 
reštaurácia), Duo  
(v sklennej vínnej 
pivnici, steaky a dary 
mora), sea Lounge 
(koktejl bar), t Lounge 
(čajové špeciality).

Prekrásny hotel postavený v štýle známej 
starej holandskej pevnosti v Galle. Svojou 
architektúrou kombinuje portugalské 
stavebné prvky s typickými lokálnymi 
architektonickými motívmi. 

Medzinárodné letisko Colombo 165 km.

Priamo na dlhej piesočnatej pláži  
s jedinečným západom slnka. Do centra 
historického Galle cca 12 km.

53 moderných, vkusne zariadených 
izieb. TV, DVD, rádio, telefón, Wi-Fi, iPod 
dokovacia stanica, minibar, klimatizácia, 
stropný ventilátor, trezor, balkón/terasa.

Fortress (cca 65 m²), s výhľadom do dvora 
alebo záhrady. Ocean (cca 70 m²),  
na 1. poschodí, so skvelým výhľadom 
do záhrady, na pláž a oceán, niektoré 
aj s vírivkou. Ocean Loft (cca 140 m²), 
dvojposchodová, s oddelenou obývacou 
časťou, terasou a vírivkou, orientovaná 
na more, Beach (cca 70 m²), na prízemí, 
Beach Splash s malým privátnym 
bazénom. 

Šport: Veľký bazén, fitnes, stolný tenis, 
volejbal. Za poplatok: katamarán, potápanie, 
šnorchlovanie, rybolov, joga, rôzne kurzy.
Spa: Naturel, najväčšie a najluxusnejšie 
spa Srí Lanky so širokou ponukou 
wellness, tradičných ajuvedických, ale aj 
najmodernejších kozmetických procedúr. 
Zdarma: sauna, para a vírivka. 

The Fortress  
Resort & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

1 Bedrooom Garden Pavilion 198

1 Bedrooom Ocean Pavilion 247

2 Bedrooom Garden Pavilion 264

Deti do 15 rokov nie sú povolené

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Fortress 90

Ocean 129

Beach 151

Beach Splash 163

Dieťa od 2 - 12 rokov 22

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
Polpenzia: kontinentálne 
raňajky, večera  
v reštaurácii podľa 
výberu (Misaki za 
doplatok). Možnosť 
doplatku na plnú penziu. 
v cene polpenzie je aj 
občersvenie a nápoje 
(nie prémiové značky).

reštaurácie
De Mauny Dining 
Pavilion (špeciality  
z rýb), al fresco Kumbuk 
(lokálna kuchyňa), 
Misaki (japonská 
teppanyaki).  
taylor Living Pavilion,  
Moon bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Novootvorený hotel na južnom pobreží Srí 
Lanky s nostalgickým šarmom bohatej 
kultúrnej tradície zaručuje náročným 
klientom nezabudnuteľný pobyt.

Medzinárodné letisko Colombo 190 km, 
transfer cca  3,5 hod.

Vysoko na útese s výhľadom na Indický oceán, 
obklopený dvoma plážami. Neďaleko leží 
pamiatka z koloniálnych čias, pevnosť Galle. 

20 exkluzívnych rezidencíí a suít  
s moderným vybavením. TV, telefón, Wi-Fi, 
klimatizácia, minibar, trezor, terasa.  
K dispozícii osobný sluha.

Junior Suite (128 m²) v jednej zo  
4 víl okolo hlavného bazéna Cove  
má kombinovanú obývačku so spálňou.  
Master Suite (145 m²). Rezidencie  
(130 m²) ležia v záhrade, vždy 2 - 3 vily 
spolu do 8 komplexov (Watta) s vlastným 
bazénom. Premier Residence (176 m²)  
s väčšou terasou,  Grand Ocean 
Residence (195 m²) s oddelenou 
obývačkou a Cape Weligama Residence 
(307 m²) na dvoch podlažiach  s dvomi 
spálňami a panoramatickým výhľadom na 
more, 2 terasy, jedna s barom a bazénom.

Šport: 2 bazény - Cove vo vilovej časti 
a Moon s panoramatickým výhľadom na 
more (od 13 rokov), fitnes centrum, kajaky, 
šnorchlovanie. Za poplatok potápačské 
centrum (PADI), lodné výlety, výlety do 
NP Yala alebo Uda Walawe, rybolov, 
pozorovanie delfínov a veľrýb (sezónne).
Spa: Masáže a procedúry v privátnom 
prostredí ubytovania.

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 338

Master Suite 366

Residence 392

Dieťa od 2 do 12 rokov 76

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Jungle Oasis 236

Tropical Oasis 249

Ocean View Escape 279

Ocean Front Haven 309

Wow Jungle Oasis 472

Dieťa do 12 rokov na prístelke 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.



57

Ázia ÁziaÁziaZľava Do 31.10.2015

-15 %
Zľava Do 31.10.2015

-00 %
Zľava Do 31.10.2015

-15 %

K
o

H
 S

A
M

U
I

t
H

A
JS

K
o

HOTEL

LETiskO
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TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
Bohaté bufetové 
raňajky. 
Polpenzia za doplatok.

reštaurácie
Woobar  
(výhľad na more),  
the Kitchen table 
(bistro kuchyňa),  
Bar siP (kokteily),  
namu (japonská).

Hotel na nedotknutej zlatistej pláži.  
75 víl s vlastným bazénom obklopených 
bujnou vegetáciou ponúka moderný dizajn, 
umocnený tropickou flórou. 

Letisko Koh Samui cca 15 min jazdy.

Priamo na 900 m dlhej pláži, medzi plážami 
Maenam a Bo Phut. 

Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, TV, telefón, Wi-Fi, príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju, trezor, chladnička 
na víno, minibar, bazén.

Jungle Oasis (163 m2, obmedzený výhľad 
na more), Tropical Oasis (223 m2, bližšie 
ku pláži, maximálne súkromie), Ocean 
View Escape (163 m2, panoramatický 
výhľad na more), Ocean Front Haven  
(223 m2, výhľad na more, priamy prístup 
na pláž), WOW Jungle Oasis (350 m2, 
oddelená obývacia časť, výhľad na more), 
WOW Ocean Haven (350 m2, priamy 
prístup na pláž), WOW Extreme Ocean 
Haven (890 m2, 2 poschodia, 2 spálne).

Šport: Olympijský bazén, fitnes centrum, 
tenis, plážový volejbal, šnorchlovanie, 
kajaky, joga, aerobik, vodné bicykle, 
kitesurfing, vodné lyžovanie, plachtenie, 
windsurfing, rybárčenie, potápanie.
Deti: Detský bazén.
Spa: AWAY Spa centrum, vírivka, bazény, 
sauna, thajské masáže.

W Retreat  
Koh Samui *****+

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 338

Master Suite 366

Residence 392

Dieťa od 2 do 12 rokov 76

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Jungle Oasis 236

Tropical Oasis 249

Ocean View Escape 279

Ocean Front Haven 309

Wow Jungle Oasis 472

Dieťa do 12 rokov na prístelke 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.



58

ÁziaK
o

H
 S

A
M

U
I

t
H

A
JS

K
o

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rezort patriaci do prestížnej hotelovej siete 
Six Senses, pozostávajúci zo 66 privátnych 
víl, postavených na kopci s nádherným 
panoramatickým výhľadom. Luxusný hotel 
v pokojnom prostredí ponúkajúci služby  
na najvyššej úrovni.

Medzinárodné letisko Koh Samui cca 6 km, 
Chaweng cca 25 km. 

Na severnom cípe ostrova Koh Samui, 
na mierne kopcovitom výbežku s bujnou 
vegetáciou, pri peknej pláži. 

Klimatizácia, vonkajšia sprcha, vaňa, sušič 
vlasov, minibar, trezor, príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju, CD prehrávač,  
TV a DVD prehrávač, Wi-Fi, telefón.

Hideaway Villa (130 m2, čiastočný výhľad 
na more), Pool Villa (160 m2, privátny 
bazén), Oceanview Pool Villa (160 m2, 
výhľad na more), Oceanfront Pool Villa 
(160 m2, bližšie pri pláži).

Šport: Fitnes centrum, kajaky, katamarány, 
golf na 18-jamkovom golfovom ihrisku  
(cca 20km od hotela), potápanie,  
požičovňa bicyklov.
Spa: Rôzne spa procedúry 
v klimatizovaných spa vilách.

stravovanie
americké raňajky. 
Polpenzia za doplatok.

reštaurácie
Dining on the Hill 
(celodenné stravovanie), 
Dining on the 
rocks (regionálna 
a medzinárodná 
kuchyňa).

Six Senses Samui *****

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Hideway Villa 130

Pool Villa 227

Oceanview Pool Villa 254

Oceanfront Pool Villa 280

Dieťa do 11 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Sea View Hill Villa 73

Sea View Villa 80

Garden Villa Suite 109

Beachfront Villa 121

1 Bedroom Pool Residence Oceanfront 255

Dieťa do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Luxusný rezort umiestnený v háji kešu 
stromov. 69 luxusných viliek v tropickej 
záhrade, 200 m dlhá súkromná pláž.

Letisko Koh Samui cca 15 km.

V pokojnej oblasti, na severnom pobreží 
ostrova Koh Samui, pri malej zátoke  
priamo na pláži Baan Tai Beach, v blízkosti 
mesta Maenam.

Klimatizácia, priestranná kúpeľňa, 
luxusné toaletné potreby, sušič vlasov, 
DVD prehrávač, LCD TV, Wi-Fi, telefón, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju.

Sea View Hill Villa (62 m2, na kopci 
v najvyššej časti rezortu, obmedzený výhľad 
na more), Sea View Villa (62 m2, bližšie ku 
pláži a bazénu), Garden Villa Suite (92 m2, 
2 spálne, 2 kúpeľne), Beachfront Villa  
(62 m2, blízko pri pláži, súkromný bazén), 
One Bedroom Private Pool Residence 
(350 m2, samostatná obývacia časť), 
Two Bedroom Private Pool Residence 
Oceanfront (od 400 m2, 2 spálne).

Šport: Fitnes centrum, stolný tenis,  
tenis, kajaky, windsurfing, bedminton, 
bicykle, šnorchlovanie, rybolov, potápanie, 
golf (Santiburi Samui Country Club).
Deti: Detský bazén, opatrovanie detí,  
rôzne aktivity pre deti, plážové hračky, 
detské stoličky vo všetkých reštauráciách.
Spa: Spa „Massage & Healing“, 
aromaterapia, thajské masáže  
a liečebné procedúry.

stravovanie
Bohaté raňajky  
formou bufetu.

reštaurácie
Lai tHai (thajská, 
stredomorská, 
orientálna), Moo Kata 
seaside Barbecue 
(thajská, BBQ), Bangkok 
café (snacky), infinity 
- eatery & Bar (ľahké 
jedlá, snacky).

Belmond Napasai *****+

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Hideway Villa 130

Pool Villa 227

Oceanview Pool Villa 254

Oceanfront Pool Villa 280

Dieťa do 11 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Sea View Hill Villa 73

Sea View Villa 80

Garden Villa Suite 109

Beachfront Villa 121

1 Bedroom Pool Residence Oceanfront 255

Dieťa do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Moderný rezort ponúka ubytovanie v 59 izbách 
rozložených v niekoľkých budovách a vilách.

Letisko Bangkok cca 3 hodiny jazdy.

Cca 5 minút chôdze od piesočnatej pláže. 
Reštaurácie, bary, obchody a možnosti zábavy 
sa nachádzajú v pešej dostupnosti.

Klimatizácia, kúpelňa, sušič vlasov, telefón, 
Wi-Fi, trezor, LCD TV, DVD prehrávač, minibar, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, balkón 
alebo terasa.

Silksand Room (44 m2, v blízkosti hlavného 
bazéna), Silksand deluxe Room  
(48 m2, na vyšších poschodiach, súkromný 
balkón), Sansky Room (61 m2, na prízemí, 
samostatná obývacia miestnosť, terasa), 
Oceanbed Jacuzzi Villa (cca 80 m2, 
na vyšších poschodiach, jacuzzi, terasa), 
Oceanbed Pool Villa (100 m2, na prízemí, 
bazén, terasa), La Canna Pool Villa  
(140 m2, veľký bazén, obývací priestor),  
La Canna Pool Villa (140 m2, rovnaké 
vybavenie ako La Canna Pool Villa, výhľad  
na more).

Šport: Fitnes centrum, joga, meditácie,  
vodný aerobik, Tai Chi. 
Spa: Dayspa Putahracsa Hua Hin -  
dokonalá rovnováha medzi tradičnými teóriami 
a modernými technikami, masáže a rôzne 
kúpeľné procedúry.

Putahracsa Resort  
Hua Hin *****

reštaurácie
sala Monsoon  
(all-day dining)  
oceanside restaurant  
& Beach club  
(thajská, stredozemná, 
BBQ)
oceanside Beach  
Bar (snacky).

stravovanie
americké raňajky 
formou bufetu. 

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Silksand Room 180

Silksand deluxe Room 233

Oceanbed Jacuzzi Villa 284

Oceanbed Pool Villa 322

La Canna Pool Villa 627

La Canna Pool Villa Sea View 725

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pavilion Suite One Bedroom 241

Beach Villa One Bedroom 257

Pool Villa One Bedroom 313

Pavilion Suite Two Bedroom 343

Dieťa do 3 rokov 28

Dieťa do 12 rokov 40

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami.
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Exkluzívny rezort obklopený tropickou 
zeleňou. Leží pri krásnej zátoke,  
postavený na terasách s panoramatickým 
výhľadom a ponúka vynikajúce služby 
v štýlovom prostredí.

Letisko Krabi cca 2 h, cca 1 h transfer  
ku mólu, odtiaľ rýchloloďou cca 1 h.

Priamo na 900 m dlhej piesočnatej pláži. 
Reštaurácie, bary a obchody cca 3 minúty 
chôdze od hotela.

Klimatizácia, vaňa, samostatný sprchovací 
kút, sušič vlasov, SAT TV, DVD / CD 
prehrávač, telefón, Wi-Fi, minibar, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, trezor.

Pavilion Suite One Bedroom  
(cca 110 m2, priamo na pláži, terasa, výhľad 
na more), Beach Villa One Bedroom  
(cca 150 m2, priamo na pláži, spoločný bazén 
s troma ďalšími vilami), Pool Villa One 
Bedroom (cca 204 m2, oddelená obývacia 
izba, bazén), Pavilion Suite Two Bedroom 
(cca 160 m2, 2 spálne).

Šport: Fitnes centrum, požičovňa bicyklov, 
2 tenisové kurty, plážový volejbal, kanoistika, 
windsurfing, plachtenie.
Deti: Detský bazén.
Spa: Pimalai Spa - oceňované, idylické spa 
s thajskými, antistresovými a reflexnými 
masážami, aromaterapiou.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Pimalai Resort & Spa *****

stravovanie
À la carte raňajky. 
Polpenzia za doplatok.

reštaurácie
the seven seas 
(medzinárodná 
kuchyňa), the Banyan 
tree (snacky), spice´n 
rice (thajská, západná), 
rak talay Beach Bar 
(šaláty, plody mora).

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Silksand Room 180

Silksand deluxe Room 233

Oceanbed Jacuzzi Villa 284

Oceanbed Pool Villa 322

La Canna Pool Villa 627

La Canna Pool Villa Sea View 725

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pavilion Suite One Bedroom 241

Beach Villa One Bedroom 257

Pool Villa One Bedroom 313

Pavilion Suite Two Bedroom 343

Dieťa do 3 rokov 28

Dieťa do 12 rokov 40

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami.



62

ÁziaP
H

U
K

E
t

t
H

A
JS

K
o

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
americké raňajky 
formou bufetu. 
Polpenzia za doplatok.

reštaurácie
La sala 
(talianska, thajská), 
the tasting room 
(menu, degustácie 
syrov, vína), sea Fire, 
salt (stredomorská, 
talianska, thajská).

Luxusný vilový rezort renomovanej hotelovej 
siete Anantara. Maximálny dôraz na dizajn, 
nádherné výhľady, najvyšší štandard služieb. 
Vily dokonale umiestnené v tropickej 
záhrade s kokosovými palmami, orchideami 
a kvetmi jazmínu.

Letisko Phuket cca 15 min.

Na jednej z najkrajších a najdlhších  
pláží Mai Khao, známa pláž Patong  
cca 50 minút jazdy.
 
Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, TV, telefón, DVD prehrávač,  
Wi-Fi, minibar, vonkajšia sprcha, terasa, 
ležadlá a slnečníky, bazén. 

Pool Villa (cca 180 m2, v blízkosti spa 
a lobby), Lagoon Pool Villa (cca 182 m2, 
v blízkosti lagúny), Sala Pool Villa  
(cca 182 m2, naviac služby ako privátny 
check-in, uvítací nápoj, butler service, 
popoludňajšie občerstvenie a nápoje od  
15:00-17:00 h, čerstvé ovocie, sušienky).

Šport: Fitnes centrum, vodné športy 
(windsurfing, kajaky, potápanie, 
šnorchlovanie), tenis, joga, aerobik, golf 
(golfové ihrisko Blue Kanyon cca 10 km). 
Deti: Turtle club (od 4 - 11 rokov).
Spa: Anantara Spa - 7 apartmánov  
na procedúry s vlastnou vaňou 
a sprchovacím kútom, špeciálne procedúry 
pre páry, thajské a švédske masáže, 
aromaterapia, ayurveda, starostlivosť  
o tvár a telo.

Anantara  
Phuket Villas *****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 169

Lagoon Pool Villa 182

Sala Pool Villa 223

Dieťa do 4 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lower Melaleuca Pavilion 314

Upper Melaleuca Pavilion 336

Beach Villa 912

Family Beach House 1 040

Dieťa do 12 rokov na prístelke 23

Dieťa do 17 rokov na prístelke 46

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky formou bufetu. 
Polpenzia za doplatok.

reštaurácie
serai (talianska 
a stredomorská), 
ikan-ikan (malajské 
špeciality), Kelapa (gril).

Four Seasons  
Langkawi *****

Luxusný hotel renomovanej siete Four Seasons 
očarí kultivovaným servisom a pôsobivou 
architektúrou s indickými i arabskými prvkami. 
Tropická oáza v Andamanskom mori leží 
uprostred Národného parku Kilim Karst 
Geoforest (UNESCO).

Medzinárodné letisko Langkawi cca 35 km.

Priamo na krásnej pláži Tanjung Rhu, Kuah 
(mestské centrum Langkawi) cca 20 min jazdy. 

Klimatizácia, mramorová kúpeľňa, vaňa, 
samostatná sprcha, sušič vlasov,  
SAT TV, CD/DVD prehrávač, telefón, Wi-Fi, 
posedenie s písacím stolom, minibar.

Lower Melaleuca Pavilion (cca 68 m²,  
na prízemí s patiom, výhľad do záhrady), Upper 
Melaleuca Pavilion (cca 68 m², na poschodí, 
veľká veranda, výhľad do záhrady alebo 
obmedzený výhľad na more), Beach Villa 
(cca 220 m², priamo na pláži, privátny bazén), 
Family Beach House (cca 220 m², spálňa, 
detská izba), Two Bedroom Villa (cca 590 m², 
2 spálne, bazén).

Šport: Fitnes centrum, tenis, katamarány, 
windsurfing, šnorchlovanie, kajaky,  
joga, motorizované vodné športy,  
horolezectvo, lukostreľba, jazdectvo,  
výlety do národného parku.
Deti: Detský klub, programy pre deti.
Spa: The Geo Spa so 6 pavilónmi, salón krásy, 
sauna, parný kúpeľ, meditačný a joga pavilón, 
široká ponuka procedúr, masáží.

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 169

Lagoon Pool Villa 182

Sala Pool Villa 223

Dieťa do 4 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lower Melaleuca Pavilion 314

Upper Melaleuca Pavilion 336

Beach Villa 912

Family Beach House 1 040

Dieťa do 12 rokov na prístelke 23

Dieťa do 17 rokov na prístelke 46

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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The Ritz – Carlton ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

stravovanie
raňajky formou bufetu, 
ľahké poludňajšie 
občerstvenie, čaj 
o piatej, chuťovky, 
alkoholické nápoje.

reštaurácie
Fresh 8 (rôzne 
špeciality), sand (gril), 
Pearl (kantonská), sofia 
(juho-talianská), scene 
(bar), cube (pool bar).

Nádherný golfový rezort renomovanej 
hotelovej siete Ritz-Carlton na brehu 
Juhočínskeho mora. Areál luxusného 
hotelového spa je najväčší v regióne.

Medzinárodné letisko Sanya Phoenix  
cca 40 min.

Priamo na pláži, na juhu tropického  
ostrova Hainan, ktorý je nazývaný aj  
„Havaj východu“.

405 izieb vrátane apartmánov, 33 víl 
a 67 Club Rooms s vlastným bazénom. 
Klimatizácia, kúpeľňa s TV, samostatná 
sprcha, telefón, Wi-Fi, DVD prehrávač, 
minibar a klimatizácia.

Deluxe (cca 60 m2, výhľad na mangrovové 
lesy), Ocean Front (cca 60 m2,  
na 2. a 3. poschodí, výhľad do záhrady), 
Deluxe Ocean View (cca 60 m2, na 4. až  
7. poschodí, výhľad na more), Ocean View 
Club (cca 60 - 67 m2, na 4. až 7. poschodí, 
výhľad na záliv Yalong, prístup do Club Lounge 
na 6. poschodí), Club Ocean View Suite  
(cca 123 m2, na 2. až 7. poschodí, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na záliv, prístup  
do Club Lounge), One Bedroom Ocean 
Front Villa (cca 130 m2, priamo na pláži, 
oddelená obývacia miestnosť, druhá kúpeľňa).
 
Šport: Fitnes, joga, Tai Chi, 2 golfové  
ihriská v okolí, treking v dažďovom pralese, 
tenis, vodné športy, potápanie.
Deti: Ritz Kids (v sprievode rodičov) - 
program pre deti.
Spa: ESPA - 2 788 m2, 24 súkromných 
relaxačných centier a vitality bazén, 
kozmetické a telové procedúry, starostlivosť 
o tvár, masáže.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 200

Ocean Front 233

Deluxe Ocean View 254

Ocean View Club Room 318

Club Ocean View Suite 399

Dieťa do 12 r. (okrem Club Room) 80

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean View Room 186

Ocean Breeze Pavilion 210

Ocean Front Pavilion / Plunge Pool 233

Ocean View Suite 365

Coral Bay Deluxe Villa 936

Dieťa 6-12 rokov na lôžku rodiča 18

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Mandarin Oriental  
Sanya ******

Zľava Do 31.10.2015

-15 %

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort na tropickom ostrove Hainan 
v Juhočínskom mori patriaci do prestížnej 
hotelovej siete Mandarin Oriental. Ideálny 
pre kombináciu pobytu pri mori s pobytom 
v mestách ako Hongkong, či Šanghaj. 

Medzinárodné letisko cca 20 min.

Nachádza sa pri piesočnatej zátoke 
s koralmi, priamo na krásnej súkromnej 
pláži. Mesto Sanya je vzdialené cca 5 min.

Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, plazmová TV, DVD prehrávač, 
telefón, Wi-Fi, mnibar, trezor.

Ocean View Room (cca 52 m2, balkón, 
výhľad na more), Ocean Breeze Pavilion 
(cca 52 m2, bližšie ku pláži, balkón alebo 
terasa), Ocean Front Pavilion / Plunge 
Pool (cca 52 m2, malý bazén, balkón, 
výhľad na more), Ocean View Suite  
(cca 100 m2, oddelená obývacia izba, väčší 
balkón, výhľad na more), Coral Bay Deluxe 
Villa (cca 150 m2 ponúka úplne súkromie, 
2 spálne, obývacia izba, infinity bazén).
 
Šport: Fitnes centrum, joga, Tai Chi, tenis, 
bicykle, potápanie, 14 golfových ihrísk 
v okolí (cca 1 h), napr. Luhuitou Golf Club - 
18-jamkové ihrisko cca 5 km od hotela.
Deti: CoCo Kids Club, detský bazén 
s toboganom.
Spa: Na ploche 3 200 m2 s výhľadom  
na more, obklopené tropickou prírodou  
(18 spa apartmánov s vlastnou  
záhradou, masáže, medzinárodné 
a regionálne procedúry, TCM masáže od 
renomovaných lekárov, kozmetický salón, 
tradičná čínska medicína).

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

stravovanie
raňajky formou bufetu. 
Polpenzia za doplatok.

reštaurácie
Pavilion (medzinárodná, 
ázijská), yi yang 
(kantonská kuchyňa), 
Fresh (morské plody, 
steaky), Mee & Mian 
(čínske rezance), Wave 
(denné špeciality). 

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 200

Ocean Front 233

Deluxe Ocean View 254

Ocean View Club Room 318

Club Ocean View Suite 399

Dieťa do 12 r. (okrem Club Room) 80

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean View Room 186

Ocean Breeze Pavilion 210

Ocean Front Pavilion / Plunge Pool 233

Ocean View Suite 365

Coral Bay Deluxe Villa 936

Dieťa 6-12 rokov na lôžku rodiča 18

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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Intercontinental Danang 
Sun Peninsula Resort *****+

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky alebo polpenzia 
za doplatok.

reštaurácie
citron (à la carte), 
La Maison 1888 
(francúzska), Barefoot 
café (morské plody, 
mäsové variácie), 
the L_o_n_g Bar 
(občerstvenie, snacky).

Luxusný rezort patriaci do renomovanej 
hotelovej siete InterContinental, postavený 
na úpätí vrchu, v chránenej zátoke, 
obkolesený bujnou vegetáciou tropického 
pralesa s nádherným výhľadom  
na Juhočínske more. 

Letisko Danang cca 20 km.

Priamo na krásnej, súkromnej, 700 m dlhej 
pláži s bielym pieskom. Denne kyvadlová 
doprava do miest Danang a Hoi An. 

Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, TV, telefón, Wi-Fi, príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju, žehlička/žehliaca 
doska, minibar, trezor. 

Resort Classic Room (cca 70 m2, balkón, 
výhľad na more), Son Tra Room  
(cca 70 m2, v hornej časti rezortu, väčší 
balkón, pohovka), Classic Terrace Suite 
(cca 83 m2, chladnička na víno, väčší balkón 
s pohovkou), Club InterContinental 
Terrace Suite (cca 83 m2, prístup do Club 
Lounge), Seaside Villa on The Rocks 
(cca 150 m2, na pobreží na skale, vlastná 
slnečná terasa, vlastný bazén 3,5 x 7,5 m), 
Seaside Villa By The Beach (cca 150 m2, 
priamy prístup na pláž). 

Šport: Fitnes centrum, aerobic, joga, tenis, 
plážový volejbal, stolný tenis, požičovňa 
bicyklov, surfovanie, kajaky, dve  
18-jamkové golfové ihriská (cca 25 km).
Deti: Detský klub „Planet Trakker“  
(od 3 - 12 rokov), Teens Club „Projekt VN“ 
(do 16 rokov), služba stráženia detí.
Spa: Spa InterContinental to Harnn 
Heritage Spa má 8 miestností určených 
na procedúry, ponúka rôzne relaxačné 
procedúry, masáže a aromaterapiu. 

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Resort Classic Room 103

Son Tra Room 117

Classic Terrace Suite 126

Dieťa do 6 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 33

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Villa 234

One Bedroom Beachfront Villa 302

One Bedroom Pool Villa 389

Dieťa do 2 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 73

Dieťa do 12 r. - One Bedroom Pool Villa 136

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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The Nam Hai -  
A GHM Hotel ******

Zľava až Do

5 %
Do 31.10.2015

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou bufetu.
Polpenzia za doplatok. 

reštaurácie
the restaruant 
(medzinárodná),  
the Beach restaurant 
(medzinárodná 
a vietnamská),  
the Bar (koktaily, 
kvalitné vína, snacky).

Exkluzívny vilový komplex renomovanej 
hotelovej siete GHM. Služby na najvyššej 
úrovni, vietnamská architektúra, jednoduchá 
elegancia a puristický dizajn v súlade  
s princípmi Feng Shui.

Letisko Danang cca 35 km.

Uprostred tropickej zelene, priamo na pláži 
Ha May, pri brehoch Juhočínskeho mora. 

100 víl orientovaných na morskú stranu. 
Klimatizácia, kúpeľňa s malou záhradou 
a vonkajšou sprchou, sušič vlasov, TV, 
telefón, Wi-Fi (zdarma), minibar (vybrané 
nealkoholické nápoje v cene), príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju, trezor, terasa.

One Bedroom Villa (cca 80 m2, súkromná 
veranda s ležadlami), One Bedroom 
Beachfront Villa (cca 80 m2, priamo  
na pláži), One Bedroom Pool Villa  
(cca 250 m2, 2 pavilóny s jednou spálňou, 
kombinovanou obývacou a jedálenskou 
časťou a kuchynským kútom, súkromný 
bazén cca 48 m2).

Šport: Fitness centrum, 4 tenisové kurty, 
bedminton a basketbal, vodné športy, dve 
18-jamkové golfové ihriská v blízkosti hotela 
(exkluzívny Montgomerie Links navrhnutý 
Colinom Montgomerim a The Danang Golf 
Course navrhnutý Gregom Normanom).
Deti: Detská vila (4 - 12 rokov).
Spa:    Spa uprostred lotosového jazierka, 
má 8 relaxačných centier, každé s vlastnou 
saunou a parným kúpeľom. Ponúka rôzne 
kúpeľné procedúry a masáže.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Resort Classic Room 103

Son Tra Room 117

Classic Terrace Suite 126

Dieťa do 6 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 33

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Villa 234

One Bedroom Beachfront Villa 302

One Bedroom Pool Villa 389

Dieťa do 2 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 73

Dieťa do 12 r. - One Bedroom Pool Villa 136

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky ako pestrý 
bufet. Možnosť doplatku 
na polpenziu alebo na 
plnú penziu.

reštaurácie
Boneka (bufet  
a kontinenálne špeciality), 
Kayuputi (moderná 
kuchyňa - ázijské arómy, 
austrálske Wagyu 
hovädzie, dary mora  
a importované delikatesy), 
Gourmand Deli (drobnosti, 
šampus a koláčiky). 

The St. Regis  
Bali Resort ******

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort pre náročných hostí  
s perfektnou polohou priamo na pláži,  
s excelentnou kuchyňou a prvotriednym 
osobným servisom, v tradičnom prostredí.

Medzinárodné letisko Denpasar cca 30 min.

Elegantný rezort renomovanej siete na juhu 
Bali, uprostred prekrásnej tropickej záhrady, 
priamo na bielej pláži, neďaleko nákupného 
centra Bali Collection.

124 luxusných suít v hlavnej budove 
a víl, kombinovaná obývačka / spálňa, 
mramorová kúpeľňa, šatník, SAT-TV, DVD, 
Wi-Fi, telefón, trezor, minibar, terasa a 
24-hodinový servis.

St. Regis Suite (92 m²) s veľkým balkónom 
a výhľadom do záhrady, príp. ako Ocean 
View na more, St. Regis Pool Suite  
(189 m²) s veľkou záhradou, balijským 
pavilónom a bazénom, Gardenia Villa  
(411 m², z toho 131 m² obytnej plochy)  
s veľkou záhradou pre absolútne súkromie, 
Laguna Villa s priamym vstupom do 
lagúny s jednou (359 m²), príp. dvoma 
spálňami (500 m²).

Šport: Veľký bazén, joga, ranný strečing, 
fitnes centrum, požičovňa bicyklov.  
Za poplatok: osobný tréner, centrum 
vodných športov na pláži -  
šnorchlovanie, potápanie, kajaky, kanoe, 
windsurfing, parasailing, jet ski, banana. 
Spa: Nádherné Remède Spa so širokou 
ponukou masáži, wellness a kozmetických 
procedúr.

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

St. Regis Suite 236

Suite Ocean View 303

Pool Suite 349

Gardenia Villa 493

Laguna Villa 1 Bedr. 525

Dieťa od 4 - 12 rokov 96

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 89

Premium Garden View 108

Deluxe 134

Super Deluxe 188

Dieťa od 2 - 12 rokov 60

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky formou 
bufetových stolov, 
možnosť doplatku na 
polpenziu a plnú penziu 
(obedy a večere ako 
3-chodové menu).

reštaurácie
Dewi ramona 
(indonézske  
a medzinárodné 
špeciality), Wayang 
Bar, Leon Beach Bistro, 
vínna pivnica.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Veľkolepý rezort uprostred tropického raja 
spája eleganciu a lokálnu tradíciu. Pri jeho 
výstavbe boli použité len autentické miestne 
materiály, z ktorých miestni remeselníci 
a umelci stvorili s veľkou láskou k detailu 
jedinečné a neopakovateľné dielo.

Medzinárodné letisko Denpasar 130 km, 
transfer cca 3,5 h.

Na takmer neporušenom severozápade 
ostrova priamo na tmavej lávovej pláži. 
Pokojné prostredie mimo rušných 
turistických centier zaručí pohodovú 
a oddychovú dovolenku. 

Komfortné klimatizované izby zariadené 
štýlovým dreveným nábytkom, kombinovaná 
obývačka/spálňa, TV, CD, telefón, trezor, 
minibar, terasa.

Garden View (50 m²), Premium Garden 
View hlbšie v záhrade, niektoré s výhľadom  
na more. Deluxe (75 m²) priamo pri pláži, 
Super Deluxe (100 m²) s veľkou kúpeľňou, 
veľkou terasou, hneď pri pláži.

Šport: Veľký bazén, detský bazén, fitnes, 
tenis, stolný tenis, bedminton, volejbal, 
kajaky, kanoe, bicykle, joga, amfiteáter, 
galéria; za poplatok privátne lekcie jogy, 
trekking, jazdenie, golf, potápanie (PADI), 
spa a rôzne aktivity - lekcie varenia, 
škola tradičných exotických tancov, kurzy 
maľovania, 18-jamkové golfové ihrisko Bali 
Handara (cca 60 km, Par 72, garantovaný 
green fee), prvotriedne potápačské lokality.
Spa: Prvotriedne vybavené, viackrát 
ocenené spa v štýle kráľovského vodného 
paláca so širokou ponukou masáži, wellness 
a kozmetických procedúr, ďalší masážny 
pavilón na pláži.

Matahari Beach  
Resort & Spa *****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

St. Regis Suite 236

Suite Ocean View 303

Pool Suite 349

Gardenia Villa 493

Laguna Villa 1 Bedr. 525

Dieťa od 4 - 12 rokov 96

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 89

Premium Garden View 108

Deluxe 134

Super Deluxe 188

Dieťa od 2 - 12 rokov 60

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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stravovanie
raňajky formou 
bohatého bufetu. 
Možnosť doplatku  
na polpenziu, príp.  
plnú penziu (3-chodové 
menu alebo bufet).

reštaurácie
arwana (ryby a morské 
špeciality), Banyubiru 
(hlavná reštaurácia 
s medzinárodnou 
kuchyňou). cornerstone 
Deli (delikatesy, 
zmrzlina vlastnej 
výroby, vínna pivnica).
3 bary.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny hotel spája medzinárodný 
štandard “Luxury Collection” s elegantnou 
atmosférou a tradičnou balijskou 
pohostinnosťou.

Medzinárodné letisko Denpasar 15 km, 
transfer cca 25 min.

Priamo na pláži Jimbaran, jednej  
z najkrajších na Bali. 

TV, DVD, telefón, Wi-Fi, klimatizácia, minibar, 
trezor, balkón, čaj / káva, denne voda  
na izbe, na požiadanie sluha.

Deluxe Garden View a Deluxe Lagoon 
View (36 m²) s výhľadom do záhrady alebo 
na lagúnu. Deluxe Family sú 2 deluxe 
izby so spojovacími dverami (Garden alebo 
Lagoon), Deluxe Lagoon Access Room 
(36 m²) s privátnym vstupom z terasy do 
bazéna / lagúny. Deluxe Studio (48 m²) 
s kombinovanou obývačkou a spálňou. 
Executive Suite (60 m² ) s výhľadom 
do záhrady alebo na more, s obývačkou 
s jedálenským kútom a spálňou. One 
Bedroom Villa (360 m²) v oddelenej časti 
rezortu. Má oddelenú časť s kuchynským 
kútom pre sluhu, šatník, privátny bazén  
a záhradu s masážnym pavilónom.  
Two Bedroom Villa (750 m² ) má navyše 
ďalšiu spálňu a väčší bazén.

Šport: Komplex bazénov s umelými 
lagúnami, fitnes, sauna, joga, stolný tenis 
a biliard. Za poplatok: 2 tenisové kurty 
s umelým osvetlením, jacuzzi, vodné 
športy a bicykle na pláži, golf na blízkom 
18-jamkovom ihrisku.   
Spa: Luxusné Laguna spa s tradičnými  
i modernými procedúrami.

The Laguna, a Luxury
Collection Resort & Spa *****+

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 111

Deluxe Lagoon View 115

Deluxe Studio 120

Deluxe Lagoon Access 136

Executive Suite 152

Dieťa od 4 do 12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 111

Deluxe Lagoon View 115

Deluxe Studio 120

Deluxe Lagoon Access 136

Executive Suite 152

Dieťa od 4 do 12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

BUSINESS (2) 21X29.7cm SLOVAKCA.indd   1 13.08.2015   16:05



Austrália
a Oceánia TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Beachfront Villa 1 782

Two Bedroom Beachfront Villa * 3 562

1.a 2. dieťa do 12 rokov zdarma

1.a 2. dieťa od 12 do 17 rokov 429

* Deti v tejto vile platia ako dospelá osoba.

V cene ubytovanie na osobu na noc a all inclusive.
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stravovanie
americké bufetové 
raňajky, obedy a večere 
vrátane nápojov (okrem 
vybraných prémiových 
značiek). Hoteloví hostia 
sa môžu občerstviť 
v ktorúkoľvek dennú 
aj nočnú hodinu vo 
všetkých reštauráciách 
a baroch, vo vile, 
či na pláži.

reštaurácie
Fine Dining Le Mutinés 
(medzinárodná kuchyňa), 
te Manu Bar s ľahkým 
občerstením  
a osviežujúcimi nápojmi, 
Beachcomber café 
(polynézska a francúzska 
kuchyňa), Bob´s Bar 
pomenovaný podľa 
asistenta Marlona Branda. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Bývalá letná rezidencia tahitských panovníkov, 
neskôr rajské útočisko hollywoodskej hviezdy 
Marlona Branda. Potomkovia slávneho herca 
otvorili v júli 2014 na ostrovčeku Motu Onetahi 
luxusný all inclusive rezort. Privátna snehobiela 
piesočnatá pláž, malebná lagúna, pestrofarebný 
podmorský život sú najlepšou pozvánkou.

Letecký transfer z medzinárodného letiska 
Papeete trvá približne 20 min. 

Priamo na piesočnatej pláži. 

35 luxusných víl v tradičnom polynézskom 
štýle (22 pri pláži West Turtle, 13 pri zátoke 
South Mermaid Bay). Oddelená obývacia 
časť, príslušenstvo, vonkajšia vaňa, sušič 
vlasov, telefón, WLAN, LCD TV, DVD prehrávač, 
minibar, trezor, klimatizácia a terasa. 

One Bedroom Beachfront Villa (96 m²) 
s privátnym bazénom, Two Bedroom 
Beachfront Villa (168 m²) s dvomi spálňami, 
privátnou záhradkou a bazénom, Three 
Bedroom Beachfront Villa (246 m²) s tromi 
spálňami, záhradkou a bazénom. Všetky majú 
priamy vstup na pláž.

Šport: Fitnes, požičovňa bicyklov,  
tenis, šnorchlovanie, kajaky, kanoe,  
plachtenie, pozorovanie vtáctva, za  
 potápanie a výlety.
Spa: Varua Polynesian Spa rozmazná  
všetky zmysly vďaka bohatej ponuke 
moderných aj tradičných polynézskych 
procedúr pod holým nebom, v srdci Motu 
Onetahi. Súčasťou spa sú aj privátne spa 
vily a suity, parný kúpeľ, joga. Masáže 
a skrášľujúce procedúry za poplatok. 

The Brando******

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Beachfront Villa 1 782

Two Bedroom Beachfront Villa * 3 562

1.a 2. dieťa do 12 rokov zdarma

1.a 2. dieťa od 12 do 17 rokov 429

* Deti v tejto vile platia ako dospelá osoba.

V cene ubytovanie na osobu na noc a all inclusive.
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stravovanie
Kontinentálne raňajky 
formou bufetu alebo  
à la carte.

reštaurácie
Pacific (hlavná),  
Fire signature Dining 
(silný vplyv austrálskej 
kuchyne), amici 
(talianska), Bamboo 
(ázijská), aquaazure 
(španielska), 
bar on the rock  
so 4 privátnymi 
cabanami s kaviárom  
a šampanským, 
exkluzívny bar Fifty.  

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hayman Island je najsevernejším ostrovom  
zo skupiny Whitsunday.  Vo viackrát ocenenom 
rezorte svetoznámej siete One&Only vás čaká 
romantika, luxus a úchvatné prírodné scenérie. 
Prvotriedny servis a láska k najmenším 
detailom sú zárukou jedinečných zážitkov.

Transfer z Hamilton Island motorovou jachtou 
cca 55 min. Veľká koralová bariéra je vzdialená 
približne 60 min loďou.

Priamo na piesočnatej pláži. 

160 izieb v 3 častiach Hayman Wing, Pool 
Wing, Beach Wing: priestranné a sofistikované 
izby a suity s klimatizáciou, stropným 
ventilátorom, príslušenstvom, sušičom vlasov, 
trezorom, minibarom, LCD TV, DVD, WLAN/
WiFi, i-Pod dokovacou stanicou, rádiom, 
telefónom, varnou kanvicou, balkónom  
alebo terasou. 

Hayman Lagoon View (cca 54 m²), 
Hayman Ocean View (cca 54 m²),  
Hayman Premium Ocean View  
(cca 54 m²),  One Bedroom Pool Suite  
(cca 75 m²) s oddelenou spálňou,  
Beach House (cca 90 m²) s oddelenou 
spálňou a privátnou záhradkou, dažďovou 
sprchou, Beach Villa (cca 120 m²) s terasou 
s priamym prístupom k bazénu.

Šport: Fitnes centrum, tenis, bedminton, 
squash, plážový volejbal, rôzne druhy vodných 
športov, kajaky, katamarány, windsurfing, 
šnorchlovanie, za poplatok golf a potápanie.
Spa: Bohatá ponuka wellness procedúr 
a masáží v One&Only Spa centre s produktami 
Amala, sauna, kadernícky salón Luke.
Espace (Luke Smart), štúdio krásy, pedikúra 
a manikúra (Bastien Gonzales). 

One & Only  
Hayman Island*****

Zľava až Do

10 %
Do 31.10.2015

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Hayman Lagoon 255

Hayman Ocean View 270

Hayman Premium Ocean View 305

One Bedroom Pool Suite 380

Beach Villa * 790

dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

dieťa 5-12 r. bez nároku na lôžko 31

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

* V plážovej vile nie sú povolené deti.
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Plavby
TYPY IZIEB Cena od v EUR

Hayman Lagoon 255

Hayman Ocean View 270

Hayman Premium Ocean View 305

One Bedroom Pool Suite 380

Beach Villa * 790

dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

dieťa 5-12 r. bez nároku na lôžko 31

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

* V plážovej vile nie sú povolené deti.
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TYP KAJUTY Cena od v EUR

Kajuta s oknom 1 785

Deluxe suita s balkónom 3 680

Owner´s suita s oknom 4 015

Garantovaná jednolôžková kajuta 2 165

3. lôžko v kajtue 545

Plachetnica ROYAL CLIPPER bola postavená 
v r. 2000. V Guinnessovej knihe rekordov je 
zapísaná ako najväčšia plachetnica na svete 
s počtom 42 sťažňov s celkovou plochou 
plachiet 5202 m2. Jej kapacita je 227 
pasažierov a 106 členov posádky.

Luxusné kajuty sú vybavené klimatizáciou, 
TV, DVD prehrávačom, trezorom, telefónom, 
mramorovou kúpeľňou so sprchovacím 
kútom (alebo vaňou), WC, sušičom vlasov, 
suity aj minibarom. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. Všetky 
kajuty majú kapacitu maximálne 3 osoby  
a suity maximálne 2 osoby. 

Kajuty s oknom   
(13,50 m2, na 1. a 2. palube).
Deluxe suity s balkónom  
(26 m2, na 3. palube).
Owner´s suity s oknom  
(40 m2, spálňa, oddelená obývacia 
miestnosť, na 2. palube). 

Šport: 3 menšie bazény, skákací mostík, 
vodné športy (šnorchlovanie, kajakovanie, 
vodné lyžovanie, windsurfing).  
Spa: The Captain Nemo Lounge wellness 
centrum (masáže, thalassoterapia, 
kozmetika).
Zábava: piano bar, tropical bar,  
vo vybraných prístavoch sa o program 
starajú miestni umelci. 

LOď

kajuTy

TyPy kajúT

akTiviTy

Karibik na plachetnici 
ROYAL CLIPPER

stravovanie
Plná penzia + polnočný 
snack bez nápojov.

uváDZacie ceny
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TYP KAJUTY Cena od v EUR

Kajuta s oknom 1 785

Deluxe suita s balkónom 3 680

Owner´s suita s oknom 4 015

Garantovaná jednolôžková kajuta 2 165

3. lôžko v kajtue 545

Luxusná výletná plavba

PRÍsTav a LETiskO

iTiNERÁR

CENa zaHŔŇa

CENa NEzaHŔŇa

Bridgetown, Barbados 

ITINERÁR TRASA A - NEPÁRNY TýžDEň
Deň Prístav  
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)

ITINERÁR TRASA B - PÁRNY TýžDEň
Deň Prístav 
1. deň Bridgetown (Barbados)
2. deň Captain s (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) 

7x ubytovanie s plnou penziou  
a polnočný snack bez nápojov,  
vybrané služby na lodi. 

Dopravu do/z prístavu,  
prístavné poplatky 195 EUR/osoba,  
fakultatívne výlety, vybrané služby  
na lodi (masáže, kaderníctvo,...),  
prepitné (platba na lodi) 56 EUR/osoba.

terMÍny
nalodenie/vylodenie  
každú sobotu od

trasa a
21. 11. 2015 - 12. 3. 2016 

trasa B
28. 11. 2015 - 19. 3. 2016 
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TYP SUITY Cena od v EUR

Deluxe suite 1 749

Executive & Family suite 1 849

Royal suite 2 019

3./4. lôžko dospelý 679

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov zdarma

Príplatok za 1/1 suite 80 %

Moderná luxusná loď MSC DIVINA bola 
postavená v roku 2012 a je plná noviniek 
nielen pre dospelých, ale aj pre deti. 
Kapacita lode je 3502 pasažierov  
a 1 751 členov posádky. Celkovo  
má 18 palúb (z toho 14 pre pasažierov).  

Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, LCD 
televízorom, minibarom, telefónom, 
trezorom, pripojením na internet  
(za poplatok), šatníkom. Mramorová kúpeľňa 
je vybavená vaňou alebo sprchovacím 
kútom, toaletou, sušičom vlasov  
a kozmetikou. Všetky kajuty sú vhodné  
pre 2 - 4 osoby.  

Deluxe suite s balkónom (26 m2 - 39 m2, 
na 15. a 16. palube), 
Executive & Family suite 
s panoramatickým oknom (45 m2 - 53 m2, 
spálňa, obývacia miestnosť, na 12. palube),
Royal suite s balkónom (52 m2, spálňa, 
obývacia miestnosť, na 16. palube). 

Šport: Moderne vybavené fitnes centrum, 
4 bazény, 12 víriviek, multifunkčné 
športovisko (tenis, basketbal, volejbal), 
vonkajšia bežecká dráha, bowling, formula 
1 simulátor, minigolf. 
Deti: Detské kluby podľa veku od 3 do  
18 rokov, aquapark, animácie počas celého 
dňa, 4D kino, formula 1 simulátor, knižnica, 
videoherňa, teenage disko. 
Spa: MSC AUREA SPA wellness centrum 
(sauny, masáže, vírivky, thalassoterapia, 
kozmetika, kaderníctvo).
Zábava: animácie, divadlo, večerné show, 
kasíno, internetová kaviareň.

MSC Yacht Club na lodi 
MSC DIVINA *****

LOď

suiTy MsC yaCHT CLubu

TyPy suÍT

akTiviTy

stravovanie
Plná penzia bez nápojov
(raňajky, obedy, večere) 
all inclusive pre Msc 
yacHt cLuB 
(plná penzia, poobedný 
snack, alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
počas celého dňa).

reštaurácie
hlavná 
bufetová 
panoramatická 
eataly steakhouse 
ristorante italia 
Msc yacht club. 

uváDZacie ceny
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TYP SUITY Cena od v EUR

Deluxe suite 1 749

Executive & Family suite 1 849

Royal suite 2 019

3./4. lôžko dospelý 679

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov zdarma

Príplatok za 1/1 suite 80 %

Luxusná výletná plavba

Cruise port Miami 
Medzinárodné letisko Miami

ITINERÁR ZÁPADNý KARIBIK - NEPÁRNY TýžDEň
Deň Prístav   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 

ITINERÁR VýCHODNý KARIBIK - PÁRNY TýžDEň
Deň Prístav   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

7x ubytovanie v MSC Yacht club suite  
s plnou penziou a all inclusive službami,  
animácie a zábavný program  
počas celého dňa, prístavné poplatky.

Dopravu do/z prístavu, fakultatívne výlety,  
vybrané služby na lodi (masáže, kaderníctvo,...), 
prepitné 84 USD/dospelá osoba,  
42 USD/dieťa 3 - 17 rokov.

terMÍny
nalodenie/vylodenie  
v sobotu vo vybraných 
termínoch. viac info na  
www.satur-exclusive.sk.

PRÍsTav a LETiskO

iTiNERÁR

CENa zaHŔŇa

CENa NEzaHŔŇa



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 spoločnosť 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 osoba, 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 jednot-
nom 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 zá-
klade riadne vyplnenej a podpísanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstará-
vateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo 
cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vypl-
nenú a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchá-
dzajúcej 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 agentú-
ra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa (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 splnomocne-
nia oprávnený v mene objednávateľa 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 po-
skytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná agen-
túra, 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 prospek-
toch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej ob-
sahom 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, elektronickej 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 zmluv-
ný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípa-
de, že došlo k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom definovaným 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 plat-
nosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na 
ich poskytnutie 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 súvis-
losti 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 za-
platením úplnej ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimál-
nej výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného 
poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy). 
Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objed-
návateľ povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. za-
čatím 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 obstarávateľa 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 obstarávate-
ľom 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 objednávate-
ľom 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 naj-
neskôr 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, cest-

ných, 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 podmien-
kach 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 objednáva-
teľovi 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 bezod-
kladne, 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 ob-
starávateľ 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 objednáva-
teľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania 
služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzat-
vorenou zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na 
zájazde alebo ktoré sú podmienkou na čerpanie objednaných služieb. Dňom doru-
čenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý vstupuje 
do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne 
a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, 
ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so zmenou objednávate-
ľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, sú-
visiacich 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 objed-
návateľa a/alebo služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých 
nákladov, 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 zá-
konom 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 poskytnutie 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 obstaráva-
teľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím nesprávnych a neúplných údajov 
obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, 
v opačnom prípade obstarávateľ nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu 
alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni príslušníci zod-
povedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, 
devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je 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 odstú-
piť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá poru-
šením si povinností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných 
služieb oznámiť bezodkladne, najneskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovis-
ko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a za-
platených služieb a skontrolovať správnosť 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 obstará-
vateľom alebo jeho zástupcami v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta od-
chodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné cestovné 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 po-
skytnutie, čím objednávateľ 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 dopravnom 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 prepra-
vy ako aj podrobiť sa pokynom personálu 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 adresu 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 zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť 
ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti bez zby-
točného 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 objek-
tu za podmienky, ak je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej 
a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených miest, zme-
na 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%, obstará-
vateľ 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 účast-
níkov“), 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, roz-
hodnutia 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 porovnateľ-
nom a zodpovedajúcom charakteru pôvodných služieb, pričom v prípade za-
bezpečenia 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 plne-
ním nekompenzované služby, alebo

• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli po-
skytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré nebolo poskytnuté náhradné plnenie, 
alebo

• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkyt-

nutých služieb alebo programu, zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a ne-
predvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, 
spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhod-
nutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľnými zo 
strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytova-
nie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým 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 odstú-

piť, 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 od-
stúpi 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 od-
stúpi 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 po-

platkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubyto-
vania, ktoré je kalkulované 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 ob-
jednávky na novú, ak takúto zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa 
ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom platia storno podmien-
ky 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 do-

hodnutej úrovni, vzniká objednávateľovi právo na odstránenie chybne poskytova-
nej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne priamo 
u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví 
aj písomný záznam. Objednávateľ 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 objed-
návateľ 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 uro-
bený podľa predchádzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objed-
návateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi 
objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povin-
ností 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 vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepred-
vídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu 
súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzni-
ku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám ob-
jedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace 
s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, 
neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi 
príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu.

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 plnenie (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 ob-
jednaných a zaplatených služieb,

• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neu-
skutočnil 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 poskytova-

né obstarávateľom, s výnimkou prípadov, 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 podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače 
a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde 
s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných 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 objed-
návateľa 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 objednáva-
teľa, 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 ob-
jednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych 
osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predáva-
júci 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.



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

BORy MAll
lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@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

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

Nájdete nás  
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.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
BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

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

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FlIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkaflipper.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
CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk

EDEN
Hlavná 70
ca@eden.sk
0905902164

VEVA travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LEVICE
ÁČKO - travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.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 FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.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

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
letná 51
0903200741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

CORADO
levočská 3
0905905798
corado@slnet.sk

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

TOPOĽČANY
CK TOP-DENT PlUS
M.R. Štefánika 2/6,
pasáž Centrum
0918998768
topdentplus@topdentplus.sk

TREBIŠOV
CA AGI
M.R.Štefánika 1632/39
0915857234
agi.trebisov@gmail.com

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

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

VRANOV nad TOPĽOU
CA CORAl
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk

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

ZVOLEN
GlOBAlTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk



SPÁJAME ĽUDÍ 
V EURÓPE

Ostaňte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi aj na cestách po Európe! 
S paušálom Happy dvíhate hovory v rámci voľných minút aj v zahraničí 
a dátujete bez obáv, koľko potrebujete.

Viac na www.telekom.sk

Platí na prijaté hovory v EÚ pre paušály Happy aktivované po 11. 6. 2014.

HOVORY 

V EÚ V RÁMCI 

VOĽNÝCH MINÚT
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