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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALACKY
CK POHODA
M.R.Štefánika 105C
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nájdete nás 
na facebooku

PO STOPÁCH 
MAYSKEJ KULTÚRY
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Florida
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UNIVERSAL STUDIOS 
& SEA WORLD
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BAHAMY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

BULHARSKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53

ČESKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128, 153-155

CYPRUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 79

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA  . . . . . . 106

EGYPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103

FRANCÚZSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 121

GRÉCKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 - 72

CHORVÁTSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - 51

ISLAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

JORDÁNSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

KANÁRSKE OSTROVY. . . . . . . . . . . . . . . 111

KEŇA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

KUBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

MAĎARSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 169

MAURÍCIUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

MEXIKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 139

NEMECKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 - 125

PLAVBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 - 117

RAKÚSKO . . . . . . . . . . . . . . . . .127, 156 - 163

SAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 - 109, 115

SLOVENSKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 - 152

SRÍ LANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

ŠKANDINÁVIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   119

ŠPANIELSKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 21

TALIANSKO  . . . . . . . . . . . 22 - 41, 123 - 124

TUNISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 - 97

TURECKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 - 93

USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 - 137

VEĽKÁ BRITÁNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

VIETNAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
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LEVY A DUPOT KOPÝT,
TO JE SAFARI!
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DISNEYLAND

HARRY POTTER
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ZÁBAVNÉ PARKY
A ROZPRÁVKY
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RAJ NA ZEMI
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POBYTY PRI MORI. . . . . . . . . . 18 - 111

POZNÁVACIE POBYTY. . . . 118 - 139

PLAVBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 - 117

SLOVENSKO 

A OKOLITÉ KRAJINY  . . . . 140 - 169

EU
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KRÁĽOVSTVO AMETYSTU  strana 126

Rakúsko  10 nálepiek
ZLÍN AJ OČAMI DETÍ strana 128

Česko 10 nálepiek
TROPIKÁRIUM V BUDAPEŠTI strana 129

Budapešť 10 nálepiek
ROZPRÁVKOVÝ FAMILY PARK  strana 126

Rakúsko 10 nálepiek
NYIREGYHAZA - RAJ PRE DETI  strana 129

Maďarsko 30 nálepiek
SLOVÁCKO A DETSKÝ SVET strana 128

Česko 30 nálepiek
HOTEL PARK, PIEŠŤANY  
Slovensko 30 nálepiek
PARÍŽ, DISNEYLAND A ASTERIX PARK strana 120

Francúzsko 100 nálepiek
NORIMBERG – SVET DETÍ strana 124

Nemecko  100 nálepiek
PARADISE BEACH  strana 52

Bulharsko 100 nálepiek

KAYA ARTEMIS  strana 76

Severný Cyprus  100 nálepiek 

FRANCÚZSKA RIVIÉRA A MARINELAND strana 120

Francúzsko 150 nálepiek
BERLÍN S NÁVŠTEVOU TROPICAL ISLAND strana 125

Nemecko  150 nálepiek
TURAN PRINCE  strana 91

Turecko 150 nálepiek
CAPO BOY  strana 24

Sardínia 150 nálepiek
LYTTOS BEACH  strana 64

Kréta 150 nálepiek
ROCCA NETTUNO GARDEN  strana 28

Kalábria 150 nálepiek
THALASSA SOUSSE strana 94

Tunisko  150 nálepiek
DISNEYLAND (LETECKY) strana 121

Francúzsko  200 nálepiek
KOMPLEX CORINTHIA  strana 42

Chorvátsko 200 nálepiek 

Pozn. Prehľad zájazdov a termínov ako darček sa budú počas roka priebežne dopĺňať alebo rozširovať. Zároveň počas roka prinesieme aj iné zaujímavé 
a motivujúce akcie a novinky. Sledujte www.satur.sk a dozviete sa viac.

KAYA ARTEMIS strana 76

á

1. ZBIERAJ NÁLEPKY 
1. ZBIERAJ NÁLEPKY 

2. NALEP ICH D
O PASU 

3. VYPLNENÝ 
PAS DONES NA POBOČKU 

3. VYPLNENÝ 
PAS DONES NA POBOČKU 

4. VYBER SI ZÁJAZD AKO DARČEK

4. VYBER SI ZÁJAZD AKO DARČEK

V AKO DARČEKV RČA  AVIAAC ZÁJAZDOVVÁJA DOAAVYBERTE SI TENTO ROK Z EŠTE VERTEE SI TEVYBERTE SI TENTO ROK Z EŠTE VERTE EENTO ROK Z EŠTEI TENTO ROK Z EŠTE VI DOV AKO DNB VVYBERTE SI TENTO ROK Z EŠTE V OV AKOO ROS NVYBERTE SI TENTO ROK Z EŠ Á A A AKT KO DARČEKK ÁJAZDOV AKO DAAAT KO DARČEKKERTE EENTO ROK Z EŠTER RBERTE SI TENTO R RRY RRTE SI TENTO R JK KO DARČEKI TENTO ROK Z EŠTE VITE S TENTO RO Z EŠTO RO OV A ONTO RO O OOBY Š ARČEKV AKO DARVZÁJAZDOIAACVYBERTE SI TENTO ROK Z EŠTE VIAACTE SI TENTO ROK Z EŠT JI Á ČČČY R R Š

ASUASU

CESTOVATELSKÝ CESTOVATELSKÝ 
SATUR PASSATUR PAS
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PIKTOGRAMYPIKTOGRAMY
 Dve až tri deti v sprievode 2 dospelých 
osôb majú pobyt – ubytovanie na 
prístelke a stravovanie (ak je súčasťou 
služieb) zdarma a platia len za dopravu 
– detský paušál (pri väčšine zájazdov 
leteckou dopravou sme deti zvýhodnili 
špeciálnou cenou letenky).

Pri takto označenom hoteli poskytneme 
dieťaťu, ktoré cestuje s jednou dospelou 
osobou, vreckové vo výške 100 EUR.
 

Takto označené hotely ponúkajú 
ubytovanie v spoločnej izbe pre 
2 dospelé osoby s 2 resp. 3 deťmi.

Pri hoteloch označených týmto 
piktogramom Vám za
cenu 6 nocí ponúkame pobyt na 7 nocí.

Wi-Fi pripojenie je 
v takto označenom hoteli 
za poplatok. 

Wi-Fi pripojenie je v takto označenom 
hoteli buď v rámci celého
areálu alebo len v jeho častiach zdarma. 

V takto označenom hoteli 
pôsobia počas mesiacov 
júl a august 
slovenskí animátori. 

FIRST 
MOMENT

DETI 
CESTUJÚ

VRECKOVÉ 
PRE DETI

ZÁJAZD AKO DARČEK

ZĽAVY AŽ DO

UŽ ZA 

33

00

%

€

€

FREE
WI-FI

ZONE

X
DO X R.

ZDARMA

1+1

7=6

WIFI

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

2+2
1+2

FIRST MOMENT ZLAVY FIRST MOMENT ZLAVY 
A BONUSY PRE RODINUA BONUSY PRE RODINU

2+3
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Využite výhody rodinného klubu PLANET FUN vo vybraných 

hoteloch a tí najlepší slovenskí animátori spestria zábavou každý 

deň vašej dovolenky. Naši animátori všetky aktivity prispôsobujú 

schopnostiam, možnostiam a veku detí.

MINI KLUB PLANET FUNMINI KLUB PLANET FUN
(JÚL - AUGUST 2015)(JÚL - AUGUST 2015)
  vhodný pre deti vo veku od 4 – 12 rokov

  program 6x do týždňa

  veselé raňajky s animátormi bez rodičov (2x týždenne)

   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 

(zmena času vyhradená)

   poobedný program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 

(zmena času vyhradená)

   večera bez rodičov po ukončení popoludňajšieho programu 

v miniklube (1x týždenne)

  večerný program - minidisco

Deti sa zmenia na indiánov či pirátov hľadajúcich stratený poklad. 

Vlastnoručne vyrobené masky predvedú na mini karnevale 

a zdokonalia sa v kuchárskom umení alebo pečení miestnych maškŕt. 

Naučia sa zaujímavosti o krajine, v ktorej dovolenkujú. V kreatívnom 

mini klube zase modelovať, kresliť či maľovať na tvár alebo prírodný 

materiál. A aby len nesedeli, čakajú ich aj športové hry. Tešiť sa môžu 

na mini olympiádu, športové hry a turnaje. Naučia sa hrať petangue 

(typický letný šport) a využijú všetky možnosti športových aktivít, 

ktoré hotel ponúka. Hry na pláži a vo vode budú veľkým lákadlom 

nielen pre malých, ale aj veľkých.

TEENAGE KLUB PLANET FUNTEENAGE KLUB PLANET FUN
(JÚL - AUGUST 2015)(JÚL - AUGUST 2015)
  vhodný pre deti vo veku od 13 – 18 rokov

  program 6x do týždňa

   dopoludňajší program v čase cca od 10:00 – 12:30 h 

(zmena času vyhradená)

   poobedný program v čase cca od 15:00 – 17:30 h 

(zmena času vyhradená)

  tematické večerné programy plné zábavy 

Vieme veľmi dobre ako radi sa teenageri na dovolenkách zabávajú. 

Naši animátori sa preto na teenagerov dobre pripravili a počas 

dovolenky vám ponúknu rôzne druhy zábavných aktivít. Čakajú vás 

hodiny tanca (napr. hip-hop, latinsko-americké a karibské tance), 

vodné športy (napr. plávanie, vodné pólo), outdoorové aktivity 

(napr. plážový volejbal, tenis, futbal), indoorové aktivity (napr. šach, 

spoločenské hry), teenage olympiáda, zábavné kvízy, tematické 

večere, večerné show, ktorých sa sami môžete zúčastniť, diskotéky 

a iné. Určite využijeme všetky možnosti, ktoré hotel ponúka. 

Teenage klub je možnosť vyskúšať si nové veci a spoznať nových 

ľudí v rovnakom veku. Vždy bude čo objavovať a nikdy sa nebudete 

nudiť. A tí odvážni si na jeden deň budú môcť vyskúšať aké je to 

byť animátorom. 
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HAPPY BIRTHDAYHAPPY BIRTHDAY
Má vaše dieťa počas dovolenky narodeniny? Oslovte našich animátorov a spolu s nimi pripravte 

svojej ratolesti krásnu a nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu. 

ŠPORTOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITYŠPORTOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITY
(PODĽA PROGRAMU HOTELOVÝCH ANIMÁCIÍ) PRE DOSPELÝCH

  vhodné pre všetky vekové kategórie

   časy aktivít nájdete vypísané na určenom mieste v každom hoteli alebo 

sa opýtajte svojho animátora PLANET FUN

   z ponuky vyberáme: futbal, plážový volejbal, petangue, aquaerobic, vodné pólo, zumba či 

strečing. Využijeme všetky dostupné možnosti športového relaxu, ktoré váš vybraný hotel 

ponúka.

VEČERY PLNÉ ZÁBAVY PRE DETI VEČERY PLNÉ ZÁBAVY PRE DETI 
AJ DOSPELÝCHAJ DOSPELÝCH
Vychutnajte si večerné animačné programy s ponukou slávnych muzikálov, komédií či skečov 

a skvelých tanečných vystúpení profesionálnych tanečníkov alebo hotelového animačného 

tímu. Nebudú chýbať ani vtipné súťaže a hry pre dospelých. A komu z dospelých bude ešte 

málo, zábava pokračuje na diskotéke. 

A la la ó la la, a la la ó la la .....PLANET FUN

Tešíme sa na Vás

Vaši animátori
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PRE DETIPRE DETI
Piesočnato-kamienková 

pláž, bazén s detskou 

časťou, miniklub (4 – 12 r.), 

teens club (do 18 r.), 

detské ihrisko, detská 

stolička a postieľka.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETIPRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, bazén, 

ihrisko, miniklub (5 – 12 r.), 

postieľka, stolička, detské 

menu, baby izby, špeciálna 

časť s bazénom, záhradou 

a záhradným domčekom 

s výbavou pre bábätká.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETIPRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, 

detský bazén, 

aquapark s toboganmi, 

detské ihrisko, miniklub 

(4 – 12 r.),  detská stolička 

a postieľka.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETIPRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, detský 

bazén, aquapark, detské 

ihrisko, miniklub (1 – 12 r.), 

teenage klub (13 – 18 r.), 

postieľka, stolička.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

KALÁBRIAKALÁBRIA
GARDEN RESORT CALABRIAGARDEN RESORT CALABRIA +

SARDÍNIASARDÍNIA
BAIA DEI PINIBAIA DEI PINI 

SEVERNÝ CYPRUSSEVERNÝ CYPRUS
NOAH´S ARKNOAH´S ARK 

SEVERNÝ CYPRUSSEVERNÝ CYPRUS
KAYA ARTEMISKAYA ARTEMIS 

EXKLUZÍVNE
len s

CK SATUR

EXKLUZÍVNE
len s

CK SATUR

Strana 26

Strana 78

Strana 22

Strana 76
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PRE DETIPRE DETI
Piesočná pláž miestami 

premiešaná kamienkami 

s pozvoľným vstupom do 

mora, bazény, aquapark, 

detské ihrisko, mini ZOO, 

miniklub (4 – 12 r.), stolič-

ka, postieľka.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETIPRE DETI
Krytý bazén s termálnou 

vodou, detský bazén, 

miniklub (4-12 r.), detská 

postieľka, športové aktivity.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
Polpenzia.

PRE DETIPRE DETI
Pri bielej piesočnatej pláži,  

2 bazény, Valturland pre 

deti a teenagerov, miniklub 

(4-12 r.), bohaté dojčenské 

služby, športové aktivity.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETIPRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, bazén, 

aquapark, detské ihrisko, 

miniklub (4 – 12 r.), junior 

klub (10 – 14 r.), stolička.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETIPRE DETI
Piesočnato-kamienková 

pláž s pozvoľným vstupom 

do mora, bazén s tobo-

ganmi, miniklub (4 – 11 r.), 

teenage klub (13 – 18 r.), 

detské ihrisko a minidisco.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

KORFUKORFU
GELINA VILLAGEGELINA VILLAGE 

SLOVENSKOSLOVENSKO
SOREA MÁJSOREA MÁJ 

SARDÍNIASARDÍNIA
CAPO BOICAPO BOI 

PRE DETIPRE DETI
Piesočnatá a štrková pláž, 

detský bazén, miniklub 

(4 – 12 r.), detské ihrisko, 

detská stolička a postieľka.

STRAVOVANIESTRAVOVANIE
All inclusive.

PELOPONÉZPELOPONÉZ
CLUB ERMIONICLUB ERMIONI 

TUNISKOTUNISKO
THALASSA SOUSSETHALASSA SOUSSE 

TURECKOTURECKO
ARCANUSARCANUS 

Strana 24

Strana 60

Strana 88

Strana 144

Strana 54

Strana 94
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RUGBY SCHOOL 
(PRI BIRMINGHAME)
sa nachádza približne 47 km od Birminghamu a 138 km od letiska 

Heathrow. Škola je jednou z britských akademických inštitúcií, 

založená kráľovnou Elizabeth I. v roku 1567. Má k dispozícii 

bezplatný prístup na internet, krytý bazén, krytú športovú halu, 

tenisové kurty a 13 futbalových ihrísk. 

BRADFIELD COLLEGE (LONDÝN)
sa nachádza približne 60 km západne od letiska Heathrow. Škola je 

jednou z popredných štátnych škôl v Anglicku. Futbal je významný 

šport a podmienky preň sú na tejto škole vynikajúce. Škola má 

dlhú históriu, ale tiež modernú filozofiu. Žiakom ponúka bezplatný 

prístup na internet, krytú športovú halu, plavecký bazén, herňu, 

tenisové kurty, tanečné šúdio a futbalové ihriská.

Jarné kurzy Škola Skupina Cena
29.3.-11.4.2015 Bradfield College chlapci 8 -17 r. 3 190 EUR
Letné kurzy Škola Skupina Cena
29.6.-12.7.2015 Bradfi eld College chlapci 8 – 17r. 3 190 EUR
06.7.-19.7.2015 Rugby School chlapci 8 – 17r. 3 190 EUR
13.7.-26.7.2015 Bradfi eld College chlapci 8 – 17r. 3 190 EUR
20.7.-02.8.2015 Rugby School chlapci 8 – 17r. 3 190 EUR
27.7.-09.8.2015 Bradfi eld College chlapci 8 – 17r. 3 190 EUR
03.8.-16.8.2015 Rugby School chlapci 8 – 17r. 3 190 EUR

MOŽNOSTI VÝLETOV
   celodenný výlet do zábavného parku Chessington World of 

Adventures (chlapci 8 - 11r.)

   prehliadka Londýna (chlapci 12 – 17r.) 

   celodenný výlet na Old Trafford štadión vrátane nákupného 

centra Manchester United

   poldenný výlet na Wembley štadión

FUTBALOVÁ ŠKOLA - FC MANCHESTER UNITEDFUTBALOVÁ ŠKOLA - FC MANCHESTER UNITED



11

CENA ZAHŔŇA
13x ubytovanie, stravu, futbalový kurz, kurz anglického jazyka, 

študentské cestovné poistenie Student quard, výlety.

UBYTOVANIE
V dvojlôžkových alebo trojlôžkových izbách (24 hodinový 

dozor, vyškolený personál prvej pomoci).

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy, večere, večerný snack. Možnosť vegetariánskej 

alebo bezlepkovej stravy na vyžiadanie.

CENA NEZAHŔŇA
Letenku a letiskové poplatky na trase Viedeň – Londýn – Viedeň 

(orientačná cena 200 -400 EUR/osoba) transfer letisko – škola – 

letisko (cca 180 EUR Rugby, 180 EUR Bradfield).

OSTATNÉ POPLATKY
Poplatok leteckej spoločnosti za maloletú osobu bez sprievodu 

(podľa druhu leteckej spoločnosti cca 80 EUR).

FUTBALOVÝ KURZ
   cca 40 tréningových jednotiek pod dozorom 

vysokokvalifikovaných trénerov

   exkluzívny tréningový balíček FC Manchester United – 2 

tričká, 2 šortky, 2 páry ponožiek, vetrovka, fľaša na vodu, 

osobný diár

   jeden hráč kurzu môže vyhrať postup do finále súťaže 

o najlepšieho futbalového hráča World Skills Final

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
   odborný kurz angličtiny – 25 hodín (všeobecná angličtina 

a futbalová angličtina)

   vstupný a záverečný test

   medzinárodne zmiešané triedy, max. 16 študentov

   špeciálne študijné materiály

   po ukončení kurzu certifikát a report

MLADÝM HRÁČOM VŠETKÝCH ÚROVNÍ VO VEKU 8 – 17 ROKOV 

PONÚKAME FANTASTICKÝ DVOJTÝŽDŇOVÝ KURZ S VYSOKO 

KVALITNOU VÝUČBOU ANGLICKÉHO JAZYKA A S VYNIKAJÚCIMI 

PROFESIONÁLNYMI FUTBALOVÝMI TRÉNERMI.
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BRADFIELD COLLEGE 
(LONDÝN)
sa nachádza v samom srdci grófstva Berkshire, približne 

60 km wod letiska Londýn Heathrow. Bradfield College 

bola založená v roku 1850. Teší sa celosvetovej popularite 

vďaka kvalite výučby i možnostiam športovania. 

Škola má vynikajúco vybavené športové a rekreačné 

zariadenia, ktoré sú dokonalé pre futbalové i tenisové 

sústredenia. Žiakom ponúka krytú športovú halu a 

tenisové centrum, vonkajšie tenisové kurty, klubovňu 

s televízorom, herňu so stolným tenisom a videohrami, 

plavecký bazén, futbalové ihriská, bezplatný prístup na 

internet, práčovňu a obchod. 

14 dňový kurz Škola Skupina Cena
29.6.-12.7.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 2 990 EUR 
13.7.-26.7.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 2 990 EUR 
27.7.-9.8.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 2 990 EUR 
7 dňový kurz Škola Skupina Cena
29.6.-5.7.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 1 495 EUR 
6.7.-12.7.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 1 495 EUR 
13.7.-19.7.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 1 495 EUR 
20.7.-26.7.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 1 495 EUR 
27.7.-2.8.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 1 495 EUR 
3.8.-9.8.2015 Bradfi eld College dievčatá a chlapci 10-17 r. 1 495 EUR 

JAZYKOVÁ A TENISOVÁ ŠKOLA NIKEJAZYKOVÁ A TENISOVÁ ŠKOLA NIKE
MOŽNOSTI VÝLETOV
14 dňový kurz 
   prehliadka slávneho All England clubu vo Wimbledone a jeho múzea alebo 

návšteva najstarších tenisových kurtov na svete v Hampton Court Palace 

s možnosťou hry na The Royal Tennis Court.

   celodenný výlet do jedného z top zábavných parkov v Anglicku 

(Chessington world of Adventures alebo Alton Towers alebo Thorpe Park) 

   prehliadka historického centra Londýna.

7 dňový kurz 
   prehliadka slávneho All England clubu vo Wimbledone a jeho múzea alebo 

návšteva najstarších tenisových kurtov na svete v Hampton Court Palace 

s možnosťou hry na The Royal Tennis Court.
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CENA ZAHŔŇA
13x (resp. 6x) ubytovanie, stravu, tenisový kurz, kurz anglického 

jazyka, výlet podľa typu kurzu, študentské cestovné poistenie 

Student quard.

UBYTOVANIE
V dvojlôžkových alebo trojlôžkových izbách (24 hodinový dozor, 

vyškolený personál prvej pomoci)

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy, večere, večerný snack. Možnosť vegetariánskej 

alebo bezlepkovej stravy na vyžiadanie.

CENA NEZAHŔŇA
Letenku a letiskové poplatky na trase Viedeň – Londýn – Viedeň 

(orientačná cena 200-400 EUR/osoba), transfer letisko – škola – 

letisko (cca 180 EUR/osoba).

OSTATNÉ POPLATKY
Poplatok leteckej spoločnosti za maloletú osobu bez sprievodu 

(podľa druhu leteckej spoločnosti cca 80 EUR/osoba)..

DIEVČATÁM A CHLAPCOM VŠETKÝCH ÚROVNÍ VO VEKU 

10 – 17 ROKOV PONÚKAME FANTASTICKÝ DVOJTÝŽDŇOVÝ ALEBO 

TÝŽDŇOVÝ KURZ S VYSOKO KVALITNOU VÝUČBOU ANGLICKÉHO 

JAZYKA A S VYNIKAJÚCIMI PROFESIONÁLNYMI TENISOVÝMI TRÉNERMI.

TENISOVÝ KURZ
   tréningy a zápasy 20 hodín týždenne 

   medzinárodne zmiešané skupiny, max. 8 študentov

   semináre zamerané na športovú psychológiu, výživu, 

fitnes a vypletanie rakety 

   po ukončení kurzu certifikát a report od učiteľa 

   exkluzívny tréningový balíček Nike 

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
   odborný kurz angličtiny 12,5 hodín týždenne

   vstupný a záverečný test

   medzinárodne zmiešané triedy, max. 16 študentov

   špeciálne študijné materiály

   po ukončení kurzu certifikát a report od učiteľa 
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V galaxii SATUR, pri súhvezdí Zábavy, 

sa nachádza vám dobre známa Planet 

Fun, na ktorej, okrem dovolenkárov, 

žijem aj ja – jeden z najpriateľskejších 

a najspoločenskejších tvorov tejto planéty 

- delfín. Vyskytujem sa po celom svete, 

najmä ale v prímorských destináciách, kde 

bezstarostne dovolenkujem s množstvom 

detí, tínedžerov a rodín. Spríjemňujem 

pobyt dovolenkárom v každom veku a som 

všade tam, kde je zábava, pretože som 

inteligentný, hravý tvor a družný cicavec. 

Toto je dôvod, pre ktorý vás opäť pozývam 

dovolenkovať do rodinného klubu Planet 

Fun. Teším sa na šantenie s Vami, na nové 

dobrodružstvá a šibalstvá, ktoré spolu 

prežijeme. 

VOLAJÚ MA DELFI :VOLAJÚ MA DELFI :

PREZRADÍM VÁM O SEBE: 
   narodil som sa 1. júla, 

v deň keď začínajú letné prázdniny 

a s nimi dva mesiace vody, slnka a tepla

   rád spievam znelku Planet Fun, tancujem 

minidisko a klubové tance

  zbožňujem plávanie a (pod)vodné šibalstvá

  rád trávim čas v miniklube obklopený deťmi

  zapájam sa do športových aktivít a súťaží

  obľubujem pózovať pred foťákom 

  rád čítam a vzdelávam sa 

  zaujímam sa o to, čo delfíny dokážu

VEDELI STE O MNE, ŽE: 
  v svetových oceánoch nás pláva takmer 40 druhov

  najvyšší vek, ktorého sa môžeme dožiť je 40 až 50 rokov 

  naša chrbtová plutva je unikátna a slúži na to, aby sme sa od seba odlíšili

  vyskočíme do výšky až 3 - 4 metrov, pričom dĺžka skoku môže byť až 10 metrov

  dokážeme plávať rýchlosťou až do 40 km/h

  vieme sa ponoriť do hĺbky až 1 000 metrov

  naša koža je veľmi krehká a môže sa ľahko poškodiť

   keď spíme, odpočíva iba jedna strana nášho mozgu. To nám umožňuje zároveň 

dávať pozor na možné nebezpečenstvo

  máme dva žalúdky. Jeden slúži na ukladanie potravy, v druhom prebieha trávenie

  dorozumievame sa zvukmi s rôznou frekvenciou 

)

Váš DELFI 



Znelku si môžeš vypočuť 
a stiahnuť aj na www.satur.sk
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3x Alala ólala, alala ólala, alala 
Planet Fun

Slnko more pláž, to bol vždy náš sen
Zo Slovenska až na vysnívanú zem

Tak už sme tu, toto nás osloví
Každý kto chce, tak sa zabaví

V diaľke vidím tých, čo už idú k nám
Opálení, to sú naši z Planet Fun
Slnko, more, pláž, veľká pohoda

Že sme prišli sem, nebola náhoda

2x Alala ólala, alala ólala, alala 
Planet Fun

NAUČ SA SO MNOU NAUČ SA SO MNOU 
ZNELKU PLANET FUNZNELKU PLANET FUN
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DOVOLENKA PRE CELÚ FAMÍLIUDOVOLENKA PRE CELÚ FAMÍLIU
PEKNÉ A KVALITNÉ HOTELY PRE 

CELÚ FAMÍLIU

Starostlivo sme pre vás, no najmä, pre 

vaše deti vyberali hotely, ktoré spĺňajú 

tie najvyššie kritériá a požiadavky na 

rodinnú dovolenku. Kládli sme dôraz na 

kvalitu ubytovania v rodinných izbách, 

hotely disponujúce vybavením nielen 

pre deti, ale aj pre batoľatá a mamičky. 

Zásadnú úlohu vydarenej rodinnej 

dovolenky hrajú priestranné bazény, 

veľké tobogany a šmýkačky rôzneho 

druhu, rýchlosti a stupňa adrenalínu, 

ihriská s preliezačkami, výborná strava s 

detským menu a kútikom v reštaurácii. 

MORE ZÁŽITKOV A ZÁBAVY PRE DETI

Po celý deň je o program Vašich detí 

postarané. Zažijú FUN-tastickú zábavu 

plnú dobrodružstiev a radosti. Každý 

hotel má svoj detský klub rozdelený 

podľa vekových kategórií s jedinečnými 

animáciami, možnosťami vodných 

atrakcií a športových aktivít. Detské 

ihriská spĺňajú predpísané normy 

bezpečnosti. Naši slovenskí animátori 

z PLANET FUN budú s Vašimi deťmi 

neustále v pohybe, vytvárať kreatívne 

animácie, realizovať súťaže, starať sa 

o vaše bezstarostné dovolenkové chvíle. 

O dotankovanie energie dbá  ľahký 

snack a all inclusive služby v mnohých 

rodinných hoteloch.

DOVOLENKY NA RÔZNE SPÔSOBY 

Stačí si len vybrať, čím chcete tento rok 

vaše deti potešiť. Zábavou pri mori? 

Dobrodružstvom a adrenalínom pri 

poznávaní Európy či Exotiky? Plavte sa 

ako námorníci rozprávkovými svetmi, 

šantite v aquaparkoch, oddychujte 

aktívne na turistike brázdiac horským 

vzduchom alebo dobrodružne 

v zábavných parkoch, či náučné 

pozorovaním zvierat v národných 

parkoch. Toto všetko rýchlo a pohodlne 

klimatizovanými autobusmi, individuálne 

alebo letecky s minimálnym počtom 

prestupov.

ZÁBAVA PRE DETI, ODDYCH PRE 

RODIČOV

Rodičia, navodíme Vám atmosféru 

z dovoleniek ako keď ste boli ešte 

slobodní. Všetko starostlivo vyberáme 

s prihliadnutím špeciálne na zábavu detí 

a pohodlie rodičov. Počas celého dňa 

v rámci nášho rodinného klubu PLANET 

FUN „zaneprázdnime“ vaše deti, kým 

vy oddychujete pri mori, vo wellnesse 

či SPA alebo ak Vám deti dovolia J, 

zabavíte sa spolu s nimi v MINI kluboch.

DÔVERUJTE TAKMER 100 ROČNÝM 

SKÚSENOSTIAM

Sme lídrami v cestovnom ruchu. Naše 

služby vám ponúkame na 

50 pobočkách alebo formou 

online rezervácií. Sme najväčšia CK 

s medzinárodnými skúsenosťami 

a orientáciou na zákazníka. Pre klientov 

máme najširšou ponuku až 130 

destinácii a neustále na trh prinášame 

novinky. Ročne na dovolenku zbalíme 

87 000 klientov. Hrdíme sa ocenením 

Superbrands Slovakia 2013, 10x sme 

získali titul najobľúbenejšia CK a sme tiež 

TOP firma mladých.

MÁME ZĽAVU PRE KAŽDÉHO

S nami vždy ušetríte! Nákupom First 

Moment zájazdov šetríte peniaze 

a vyberáte z najširšej ponuky 

jednotlivých letovísk a ubytovacích 

kapacít. Detské paušály môžete mať 

už za 1 EURO. Pre flexibilné rodiny, 

preferujúce odchod na poslednú chvíľu, 

pripravujeme Last Minute ponuky. 

Pri kalkulácii zájazdov zohľadňujeme 

zľavnené ceny a vstupy pre deti. Vaše 

deti tiež potešíme vreckovým, zájazdom 

ako darček, ale aj výhodnými detskými 

balíčkami a animáciami v cene.

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA – FREE WI-FI
Viem aké dôležité je ostať v kontakte 

so svetom aj počas vašej dovolenky, 

preto som tento rok pre vás opäť 

vybral množstvo hotelov so službou  

FREE WI-FI

NOVINKA – SELFIE S DELFI
Aj ty patríš k tým, ktorí sa radi fotia 

kdekoľvek sa nachádzaš a neodolal si 

ošialu selfie fotiek? Urob si selfie s Delfi 

a pošli ich na planetfun@ba.satur.sk. 

Nájdeš ma až v 10 rezortoch. 

Viac na www.satur.sk
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DOVOLENKA PRE CELÚ FAMÍLIU

POZNÁVAME SVET S CELOU FAMÍLIOUPOZNÁVAME SVET S CELOU FAMÍLIOU
CENY
Formou výhodného detského paušálu

VSTUPY
Vo výpočte ceny zájazdu pre dieťa 

zohľadňujeme, že vstupy do niektorých 

pamiatok sú pre deti zdarma alebo 

do určitého veku zľavnené

 PROGRAM ZÁJAZDU
Aktivity prispôsobené záujmom detí 

(pozorovanie zvierat, zábavné parky, 

adrenalínové atrakcie)

 TERMÍNY ZÁJAZDOV
Počas „ideálnych“ mesiacov 

z hľadiska klimatických podmienok a počas 

jarných, letných, jesenných, zimných 

a veľkonočných prázdnin

 

LETECKÁ DOPRAVA
Preferujeme destinácie s priamymi letmi, 

s časovým posunom max. 

6 hodín (náš tip: časový posun 

v Afrike je max. 2 hodiny)  

POZEMNÁ PREPRAVA
Denné presuny v maximálnej dĺžke 4-6 

hod., s častejšími zastávkami prispôsobený-

mi potrebám detí

 UBYTOVANIE
V kvalitných hoteloch zodpovedajúcich 

európskym štandardom, vo väčšine 

destinácií 4* kategórie, s rodinnými 

izbami alebo možnosťou ubytovania detí 

na prístelke

STRAVA
Reštaurácie ponúkajúce aj možnosť 

„západného“ stravovania, raňajky formou 

európskeho bufetového štýlu

 

ZDRAVIE
Krajiny čisté a bezpečné, vyhovujúce 

zdravotným štandardom starostlivých 

rodičov (aj safari v Afrike ponúka možnosť 

ubytovania v kvalitných 4* lodge), 

s minimálnymi nárokmi na očkovanie

SPRIEVODCOVIA
Okrem dokonalej znalosti lokality majú 

k najmladším účastníkom zájazdov 

pozitívny vzťah, výnimkou nie je 

pedagogické vzdelanie

PRE KOHO
Zájazdy sú pripravované s ohľadom 

na potreby a záujmy najmladších 

účastníkov, avšak zúčastniť sa samozrejme 

môžu aj dospelí klienti bez detí
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ŠPANIELSKO  |  ANDALÚZIA

001  TORROX COSTATORROX COSTA

IBEROSTAR MALAGA PLAYA IBEROSTAR MALAGA PLAYA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE GOLF

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Bazén

 Detský klub:

  Miniklub (4-7 rokov)

  Maxiklub (8-12 rokov)

 Animácie:

  Rôzne súťaže

  Kreslenie

  Aktivity pri bazéne

 Detské ihrisko

 Detská postieľka

 Zmrzlina a ovocie

 Detská stolička

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Basketbal

  Futbal

 Mini disco

 Herňa

 Opatrovanie detí (za doplatok)

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 13 rokov zdarma

 Apartmánové izby pre 2+2 alebo 3+1 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

apartmánového typu s dvomi prístelkami (sofa) 
• oddelený kuchynský kútik • v samostatných 
dvoch budovách

TYPY IZIEB
Štandardná izba (31 m2, možnosť 1 prístelky 
pre dieťa) • Apartmán (50 m2, 1 spálňa, možnosť 
2 prísteliek – rozkladacie lôžka, oddelený 
kuchynský kútik)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
od hotela oddelená pobrežnou promenádou • 
vodné športy (za poplatok) • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v turistickom stredisku Torrox • centrum 
strediska cca 200 m od hotela • vzdialenosť 
od letiska v Malage 60 km

DĹŽKA TRANSFERU
45 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex leží v subtropickej záhrade • hlavná 
budova a dva apartmánové bloky • internet 
v lobby za poplatok • reštaurácia • kaviareň • 
pool bar • animácie • bazén • ležadlá • slnečníky 
• uteráky pri bazéne (na kauciu) • vnútorný 
bazén • wellness centrum (za poplatok) • stolný 
tenis • fi tnes • basketbal • futbal • strečing 
• golf (10 km)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
pre dieťa • klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • telefón • minibar (za poplatok) • 
trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa • izby 

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:30 h) • obedy (13:30-15:30 h) 
• večere (19:00-22:00 h) formou bohatých bufetových stolov • počas dňa 
snacky, ovocie, zmrzlina • káva • čaj • sušienky • nealkoholické a miestne 
alkoholické nápoje (11:00-24:00 h)

CENA OD

898
EUR
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ŠPANIELSKO  |  MALORKA

002  MAGALUFMAGALUF

SOL KATMANDU PARK AND RESORT SOL KATMANDU PARK AND RESORT 

2
ANIMÁCIE AQUAPARK GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Najlepší park na Baleárskych ostrovoch a jeden 

z TOP 10 zábavných a vodných parkov 

v Španielsku podľa TripAdvisor

 Bazén so šmýkačkami

 Detský klub Kamp Katakidu:

  Baby club (8 mesiacov – 4 roky)

  Mini club (5-12 rokov)

 Rôzne aktivity:

  Súťaže

  Kreslenie

  Animácie počas dňa

  Sol Katmandu – Play Pass – neobmedzený vstup 

do vybraných atrakcií zábavného a vodného 

parku Katmandu do 18:00 h každý deň pobytu 

(The House, 4D kino, Desperados, Zombies XD 

Dark Ride, detský podvodný svet, lezecká stena, 

Splash park)

 Detské ihrisko Katlantis

 Detská postieľka

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Play Pass zdarma

  50% zľava z cien vstupov do atrakcií nezahrnu-

tých v Play Pass a na vstupy po 18:00 h

 Rodinné izby s možnosťou ubytovania 4 osôb
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (20 m2, možnosť 1 prístelky) 
• Rodinná izba (2 spálne, 2 kúpeľne, 4 pevné 
lôžka)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu • možnosť doobjednať 
all inclusive

PLÁŽ
len 250 m od hotela • dlhá 1,6 km • slnečníky, 
ležadlá a vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v stredisku Magaluf • neďaleko pláže Calvia • 
v blízkosti obchody, športové zariadenia, bary • 
letisko v Palma de Mallorca asi 26 km

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 
lobby bar • bar pri bazéne • cukráreň • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • internetový 
kútik za poplatok • bazén • ležadlá (zdarma) 
• ďalšie aktivity v blízkosti hotela: potápačské 
kurzy • tenisové kurty • jazda na koňoch 
• futbalové ihrisko • v blízkosti niekoľko 
veľkých golfových ihrísk (Golf Poniente 2 km, 
Golf Bendinat 5 km)

UBYTOVANIE
zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • kúpeľňa • klimatizácia • SAT TV 
• telefón • minibar (za poplatok) • trezor 
(za poplatok) • rodinné izby pozostávajúce 
z dvoch oddelených miestností s dvomi 
kúpeľňami

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

698
EUR
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ŠPANIELSKO  |  MALORKA

003  CALA MESQUIDACALA MESQUIDA

VIVA CALA MESQUIDA RESORT VIVA CALA MESQUIDA RESORT +

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detské bazény

 Pirátska loď

 Detské ihrisko

 Detský mini klub

 Aktivity pre deti:

  Rôzne súťaže

  Tance

  Aktivity pri bazéne

  Animácie

  Športové aktivity:

  Volejbal, basketbal

  Stolný tenis

  Boccia, minigolf

  Lukostreľba, šípky

  Požičovňa bicyklov

  Biliard

 Detské menu v reštaurácii

 Nafukovací hrad

 Jazdenie na poníkoch (za poplatok)

 Videohry, DVD fi lmy

 Detská postieľka (za poplatok)

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 12 rokov zdarma

  Ubytovanie v apartmánoch s oddelenou 

obývacou časťou až pre 3+1

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

na vlasy • SAT TV • trezor (za poplatok) • Wi-Fi 
• kuchynský kút s mikrovlnkou • chladnička • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Premium apartmán (možnosť 2 prísteliek, 
rozkladacie lôžka) • Premium Sea View 
apartmán (možnosť 2 prísteliek, rozkladacie 
lôžka, výhľad na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
• cca 100 m od hotela • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
pri jednej z najkrajších pláží na Malorke 
• stredisko Cala Ratjada cca 7 km • 
letisko Palma de Mallorca cca 75 km

DĹŽKA TRANSFERU
1 hodina

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a 10 apartmánových blokov • 
vstupná hala s recepciou • reštaurácie • viaceré 
bary • 2 vonkajšie bazény pre dospelých • bazén 
pre deti • Wi-Fi v celom komplexe zdarma • 
fi tnes • volejbal • aerobik • basketbal • stolný 
tenis • boccia • minigolf • lukostreľba • šípky • 
za poplatok: tenis • požičovňa bicyklov • biliard 
• wellness: sauna, jacuzzi, turecký kúpeľ, masáže 
(za poplatok)

UBYTOVANIE
apartmány s jednou spálňou a obývacím 
priestorom • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov v reštaurácii Caprice • neskoré raňajky • počas dňa 
snacky • zmrzlina • vybrané miestne a importované alko a nealko nápoje 
(10:30 - 23:30 h) • 1 večera počas pobytu v á la carte reštauráciách (nutná 
rezervácia vopred)

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

1 248
EUR
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ŠPANIELSKO  |  MALORKA

004  CALA MANDIACALA MANDIA

CALA MANDIA RESORT & SPA CALA MANDIA RESORT & SPA +

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Insi Splash Park:

  Hrad so 4 šmýkačkami

  Pirátska loď s 2 šmýkačkami

  Vodné hry

  2 mini šmýkačky pre najmenších

 Bazén pre najmenších

 Insi Play Park – tematické ihrisko pre deti

  Insi Tiny Park and Pool – detské ihrisko a bazén 

pre deti od 4 rokov 

 Insi Club: 

  Baby club (2–3 roky)

  Mini club (4–6 rokov)

  Maxi club (7–12 rokov)

  Teeneger club (13–16 rokov)

 Rôzne aktivity:

  Súťaže

  Kreslenie

  Animácie počas dňa

 Detské menu a stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Zmrzlina

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 13 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnom 

apartmáne
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

• kúpeľňa • klimatizácia • SAT TV • telefón • 
minibar (za poplatok) • trezor (za poplatok) 

TYPY IZIEB
Apartmán Garden View (spálňa a obývacia 
miestnosť, terasa, možnosť 2 prísteliek, 
rozkladacie lôžka) • Family Suite (spálňa 
oddelená posuvnými dverami, balkón, možnosť 
2 prísteliek - pevné lôžka)

STRAVOVANIE
all Inclusive

PLÁŽ
približne 300 m od pláže • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky, ležadlá a vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v pokojnej časti zálivu Cala Mandia • 
od najbližšieho centra mesta Porto Cristo 4 km • 
letisko v Palma de Mallorca asi 64 km

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 1 hlavná reštaurácia 
• 4 tematické reštaurácie • bary • Wi-Fi 
v priestoroch hotela (za poplatok) • vonkajšie 
bazény • vnútorný bazén • ležadlá (zdarma) • 
kompletne zrekonštruované wellness centrum 
(za poplatok) • 4 tenisové kurty • fi tnes • squash 
• streľba • volejbal • basketbal • bedminton • 
stolný tenis • jazda na koňoch (za poplatok) • 
futbalové ihrisko • 15 km od hotela 18 jamkové 
golfové ihriská

UBYTOVANIE
dvojlôžkové apartmány s možnosťou 2 prísteliek 
• kuchynský kútik s chladničkou a mikrovlnkou 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii • neskoré raňajky • počas dňa snacky 
• zmrzlina • vybrané miestne a importované alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10:30 – 24:00 h)

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR
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TALIANSKO  |  SARDÍNIA

005  BUDONIBUDONI

REZORT BAIA DEI PINI REZORT BAIA DEI PINI 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

BABY HOTEL

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

TYPY IZIEB 
Dvojlôžkové izby (20 m2, s možnosťou jednej prístelky) • Štvorlôžkové 
izby (27 m2, poschodová posteľ) • Rodinné izby (30 m2, s dvomi 
prepojenými izbami a dvomi soc. zariadeniami)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
cca 800 m od centra mestečka Budoni • letisko v Olbii cca 35 km 

DĹŽKA TRANSFERU 
30 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA 
centrálna budova s recepciou • reštaurácia • lobby bar • obchodík 
• záhradné vilky s izbami • slnečná terasa • požičovňa bicyklov • 
animačný program so zábavnými talianskymi a slovenskými animáciami 
• Wi-Fi (v lobby bare zdarma)

PLÁŽ
250 m od hotela • široká pláž s bielym pieskom • pozvoľný vstup 
do mora • plážový servis od druhej rady (slnečník a dve ležadlá 
na izbu) zdarma • vodné športy za poplatok

UBYTOVANIE
zariadené sardínskym vidieckym štýlom • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • minibar (za poplatok) • väčšina izieb 
s balkónom alebo terasou • izby s veľkými terasami

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• počas jedál minerálka • nealkoholické nápoje, víno, čapované 
pivo • počas dňa v baroch nealko nápoje, voda, víno, voda 
z dispenzorov, káva • snacky v hlavnom bare (11:00 – 12:00 h 
a 17:00 – 18:00 h)

FREE
WI-FI

ZONE
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TALIANSKO  |  SARDÍNIA

PRE DETIPRE DETI
  Komplex bazénov pre deti

  Špeciálna časť s bazénom, záhradou 

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (júl - august):

  Mini klub (4-12 rokov)

   Bfree (buď voľný) pre juniorov (14–17 rokov)

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Obľúbený rozprávkový hrdina, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, origami, 

facepainting, modelovanie balónov

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

  Športové hry, turnaje, zapožičanie kajakov

  Večer zábavné show v amfi teátri

  Detské menu, detská stolička a postieľka

  Detské ihrisko s trávnatým povrchom 

  Dojčenské služby v dojčenskom kútiku (zdarma) 

– miestnosť so sterilizátormi, ohrievačmi fľašiek, 

mikrovlnkou, prebaľovacím pultom a stoličkami

  Špeciálna detská strava – zeleninový vývar, malé 

cestoviny, čerstvé mlieko, jogurt, džemy a iné

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1, 1+1

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • Grill restaurant (nutná rezervácia)

BAZÉNY
dva bazény s barmi • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma 

ŠPORT & ZÁBAVA
3 tenisové kurty • futbalové ihrisko • boccia • lukostreľba • vodná 
gymnastika • aerobic • plážový volejbal

WELLNESS & SPA
za poplatok: menšie Spa centrum

TIPY NA VÝLETY 
súostrovie La Maddalena • Costa Smeralda  

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
NOVINKA

CENA OD

678
EUR
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TALIANSKO  |  SARDÍNIA JUH

006  CAPO BOICAPO BOI

CAPO BOI CAPO BOI 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

BABY HOTEL

1+2 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

UBYTOVANIE
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • minibar • trezor (za poplatok) • izby s výhľadom na more 
za doplatok • rodinné izby s francúzskym oknom

TIPY IZIEB 
Dvojlôžkové izby (18 m2, 2 postele) • Trojlôžkové izby s balkónom 
(22 m2, 3 postele) Štvorlôžkové izby (24 m2, 2 štandardné lôžka 
a poschodová posteľ, bez balkóna) • výhľad na more za doplatok

STRAVOVANIE
all inclusive • ultra all inclusive za doplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
50 km od Cagliari, na juhu Sardínie • v blízkosti mysu Capo Carbonara • 
7 km od mondénneho mestečka Villasimius • mierna klíma • piesočnaté 
pláže vhodné pre deti aj dospelých

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

VYBAVENIE ZARIADENIA 
postavený v tradičnom maurskom štýle • obklopený parkom 
so stredomorskou vegetáciou • hlavná budova (2 poschodia) 
s reštauráciou a s terasou • 2 bazény • tenisový kurt • futbalové ihrisko 
• ihrisko na plážový volejbal • detský klub 

PLÁŽ
priamo pri bielej piesočnatej pláži • plážový servis (slnečník + 
2 ležadlá/izba zdarma) • 1 rada za poplatok • plážové osušky 
za poplatok

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov • počas jedál minerálna voda, nealko nápoje, víno • vonkajší 
gril s kuchárskou show • bar (09:45-23:00 h) • nealkoholické 
nápoje, káva, víno, voda • snacky (11:00-12:00 h, 17:00-18:00 h) • 
ultra all inclusive za doplatok (miestny likér, pivo, vodka) 

FREE
WI-FI

ZONE
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PRE DETIPRE DETI
  Valturland pre deti a teenagerov 

  Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) 

pre deti 4-12 rokov so slovenskými animátormi 

a celodennými animáciami:

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske 

leto, Miniolympiáda, Tvoj obľúbený 

rozprávkový a komiksový hrdina, Hawaiský 

deň, Kozmický deň, Krajiny a ich vlajky, atď.

   Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, 

facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 

kamienkov, výroba náhrdelníkov a náramkov

   (pod)vodné šibalstvá

   Pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje 

  Dojčenské služby (povinné pre deti 0-2 rokov 

cena 84 EUR/týždeň): kočík, redukcia na wc 

pre deti, ohrievač fl iaš na izbe, 1 balenie plienok, 

1 balenie plienok do mora, 2 snacky na deň, 

zahŕňa vybavenie na kŕmenie detí, stravu pre deti 

a detskú postieľku

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 14 r. zdarma

  Do 31.01.2015 zdarma ultra all inclusive 

  Možnosť ubytovania 1+2, 2+2

REŠTAURÁCIE 
reštaurácia • vonkajší gril s kuchárskou show

BAZÉNY
2 bazény • welness bazén

ŠPORT & ZÁBAVA
lukostreľba • tenisové turnaje • fi tness • kanoe • plažový volejbal • 
futbal • živá hudba

WELLNESS & SPA
welness centrum • masáže • jacuzzi • turecké kúpele

TIPY NA VÝLETY 
Cagliari • Barumini • plavba plachetnicou okolo Capo Carbonara

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
NOVINKA

CENA OD

638
EUR
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007  ACCONIA DI CURINGAACCONIA DI CURINGA

GARDEN RESORT CALABRIA GARDEN RESORT CALABRIA +

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WELLNESS BABY HOTEL

1+1 1+2 2+2
DO 18 R.
ZDARMA

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • TV • trezor • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná (2 lôžka) • Classic (2 lôžka, možnosť 1-2 prísteliek /
rozkladacie lôžko, minibar) • Junior Suite (2 lôžka, možnosť 1 prístelky, 
priestranné, rozkladacie lôžko, balkón alebo terasa so stolom, dvoma 
stoličkami a dvoma ležadlami • Superior (2 lôžka) / Superior Comfort 
(2 lôžka, možnosť 1-2 prísteliek / rozkladacie lôžko, spotrebiče 
na prípravu kávy a čaju, župany a papuče)

STRAVOVANIE
all inclusive • ultra all inclusive (za doplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na Tyrhénskom pobreží medzi mestami Pizzo a Lamezia Terme • 
mestečko Pizzo s historickým centrom a preslávené svojou zmrzlinou 
Tartufo je vzdialené 10 km a dostupné kyvadlovou dopravou

DĹŽKA TRANSFERU 
20 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA
6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade • vstupná hala s recepciou 
s Wi-Fi (zdarma) • konferenčná miestnosť

PLÁŽ
piesočno-kamienková pláž • asi 300 m od hotela • oddeľuje ju 
píniový les • pizzeria a bar na pláži • plážový servis je zdarma (osušky 
za depozit) • ponuka vodných športov za poplatok

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00-24:00 h), 
v disko bare (23:00-02:00 h), v plážovom bare určenom hotelom • 
šport: tenisové kurty • stolný tenis • lukostreľba • volejbalové ihrisko • 
posilňovňa • aerobic • jogging • Ultra all inclusive za doplatok zahŕňa 
navyše možnosť večerať v typickej á la carte reštaurácii Dolce Vita 
• miestne víno (fľaškové za poplatok) vo vínnom bare Enoteca 
Calabrese • trezor • minibar pri príchode doplnený minerálkou 
a nealko nápojmi • wellness centrum (sauna, perličkový kúpeľ, 
jacuzzi) • posilňovňa

FREE
WI-FI

ZONE



27

TALIANSKO  |  KALÁBRIA

PRE DETIPRE DETI
  Bazén s oddelenou detskou časťou

  Detské kluby:

   Mini klub (4-12 rokov) s bazénom pre 

deti a s ležadlami, slnečníkmi, v interiéri 

je vybavený postieľkami a kuchynkou

   Teens klub (do 18 rokov) – súťaže a futbalové, 

volejbalové turnaje na pláži, diskotéka na pláži

  Detské animácie a programy – melónová a pizza 

party, tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, miniolympiáda, 

hľadanie pokladu, rodinné hry a súťaže na pláži 

a v píniovom lesíku, ktorý je súčasťou hotela

  Ihrisko s pieskom v blízkosti lesíka

  Rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou

  Detské menu a stoličky v hlavnej reštaurácii

  Detská postieľka (za poplatok 5 EUR/deň)

  Kuchynka vybavená ohrievačom fl iaš, 

rýchlovarnou kanvicou a prebaľovacím pultom

  Bar a reštaurácia na pláži

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 18 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania single s dieťaťom alebo 

single s dvomi deťmi

  Dĺžka letu len 1,5 h 

REŠTAURÁCIE 
reštaurácia Luigi´s • pizzeria Paparazzi na pláži • bary: Piazza, 
pri bazéne, Giardino delle Rose, na pláži, disko bar Don´t tell Mama

BAZÉNY
dva veľké bazény s vodopádmi • slnečná terasa • slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch zdarma • plážové osušky za depozit 

ŠPORT & ZÁBAVA
minifutbalové ihrisko • 5 tenisových kurtov • lukostreľba • boccia • 
plážové volejbalové ihrisko • stolný tenis • aerobik • aqua gym • každý 
deň animácie so športovými aktivitami a večer zábavný program
 • nočný klub • amfi teáter 

WELLNESS & SPA
wellness centrum za poplatok • sauna • turecké kúpele • 
vírivka • posilňovňa • masáže • skrášľovacie procedúry

TIPY NA VÝLETY 
Liparské ostrovy • Sicília • Tropea • Pizzo

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
CENA OD

698
EUR
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008  TROPEATROPEA

ROCCA NETTUNO TROPEA ROCCA NETTUNO TROPEA 

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

2+3
DO 18 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  2 bazény: integrovaný detský bazén 

a malý bazén v miniklube 

  Miniklub (4-12 rokov, viacjazyčný)

  Detské ihrisko v miniklube (prírodný tieň)

  Rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou 

(prírodný tieň)

  Prízemné izby majú priamy vstup do záhrady

  Animačné aktivity: 

   Minidiskotéky

   Súťaže

   Show 

   Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, 

miniolympiáda, hľadanie pokladu, rodinné hry 

a súťaže na pláži

 T radičná talianska zmrzlina a malý snack

  Detské menu 

  Jedlo s animátormi z miniklubu 

v hlavnej reštaurácii

  Detská postieľka (za poplatok 5 EUR/deň)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  3 deti do 18 rokov zdarma

  Rodinné izby pre 5-členné rodiny

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

rozkladacie lôžko pre dieťa, výhľad na stredisko, 
alebo do záhrady) • Comfort (2 lôžka, možnosť 
prístelky / rozkladacie lôžko, priestrannejšie, 
výhľad do záhrady) • De Luxe (2 lôžka, možnosť 
prístelky / rozkladacie lôžko, terasa s ležadlami 
a jacuzzi, výhľad do záhrady) • Rodinná (až pre 
5-členné rodiny, 2 samostatné izby, 4 pevné 
a 1 rozkladacie lôžko, dve kúpelňe, výhľad 
do záhrady) • Jednolôžkové

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž (pri vstupe do mora 
kamienky) • priamo pod hotelom • dostupná 
2 výťahmi, alebo po schodoch • zdarma 1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba • bar • reštaurácia • pizzeria

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na skalnatom útese • priamo nad morom • 
centrum Tropey 1 km

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

VYBAVENIE ZARIADENIA / ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko viliek • Wi-Fi (zdarma) 
• hlavná reštaurácia • obedová reštaurácia 
na pláži • nočný klub • bar • wellness centrum • 
bazén s terasou, ležadlami a slnečníkmi • šport: 
stolný tenis • tenis • volejbal • plážový volejbal

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • trezor 
(za poplatok) • TV • minichladnička • 
klimatizácia • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardná (2 lôžka, možnosť prístelky / 

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30–14:00 h) 
a večere (19:00-21:30 h) formou bohatého bufetu • obed aj v reštaurácii 
na pláži a v pizzerii • zmrzlina pre deti do 12 r. (16:00-18:00 h) v miniklube 
• miestne alko a nealko nápoje (10:00–24:00 h) a na diskotéke do 02:00 h 
• tenisový kurt • multifunkčné ihrisko • posilňovňa • Ultra all inclusive 
za doplatok: navyše 1 večera s výberom z menu • vínna pivnica (domáce 
víno zdarma) • trezor • sauna a parný kúpeľ

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

998
EUR
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009  SICÍLIASICÍLIA

VOI ARENELLA RESORT VOI ARENELLA RESORT +

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
WELLNESS

1+1 1+2 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  VOI Baby Club (0-2 roky) – vyhradená oblasť 

pre starostlivosť o deti a na prípravu jedál

  VOI Kids Club (3-12 rokov) – aktivity, šport 

a detské menu

  VOI Young  Club (13-17 rokov) – aktivity a šport

  Zatienené detské ihrisko s „Play hotelom“

  Integrovaný detský bazén 

  Detské animácie a programy: melónová a pizza 

party, tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, miniolympiáda, 

hľadanie pokladu, rodinné hry a súťaže na pláži 

a v píniovom lesíku, ktorý je súčasťou hotela

  Rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou

  Detské menu v hlavnej reštaurácii – bohatý výber 

jedál vhodných aj pre celiatikov

  Detské stoličky v reštaurácii

  Detská postieľka 

  Bar a reštaurácia na pláži

  Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Dieťa do 12 rokov zdarma 

  Rodinné izby pre 4-členné rodiny

  Možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2

   Parkovacia karta na letisku 

vo Viedni/Schwechat zdarma
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1 prístelky / 
rozkladacie lôžko) • Rodinná (obývacia izba 
s 2 pevnými lôžkami, spálňa s manželskou 
posteľou) • Formula Life exclusive izby (majú 
naviac kútik s čajovou súpravou, LCD TV, voľný 
vstup od 12 rokov do nového wellness centra) • 
Bezbariérové izby

STRAVOVANIE
all inclusive 

PLÁŽ
piesočnatá pláž Arenella s plážovým servisom 
zdarma (250 m) • skalnatá pláž s drevenými  
mólami a ležadlami, možnosť šnorchlovania 
(do 500 m) • malá štrková pláž s centrom vodných 
športov • na pláže premáva hotelový vláčik 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na južnom pobreží Sicílie • 10 km od Syrakúz • 
letisko v Catanii je vzdialené 70 km

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina  

VYBAVENIE ZARIADENIA / ĎALŠIE SLUŽBY
jeden z najväčších rezortov na Sicílii na ploche 
viac ako 70 ha zelene • vstupná hala s recepciou 
a Wi-Fi (zdarma) • bufetová reštaurácia • 
á la carte reštaurácia • 3 bazény • 2 bary • 
spoločenská miestnosť s TV • klimatizované 
priestory • konferenčné sály • výťahy • obchodík 
• 2 bary pri bazénoch • bar na pláži • animácie • 
VOI wellness centrum: sauna • turecké kúpele • 
fi tnes • vírivka • masáže • skrášľovacie procedúry

UBYTOVANIE
vkusne zariadené izby • kúpeľňa • sušič na 
vlasy • telefón • trezor • SAT TV • minibar • 
klimatizácia • balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu miestnej 
a stredomorskej kuchyne s nápojmi k jedlám (nealko nápoje, voda, pivo 
a miestne víno) • show cooking • grill area • nealkoholické a alkoholické 
nápoje podávané v pohároch v baroch pri bazénoch • cola, fanta, sprite •  
minerálna voda • džúsy • pivo • víno • miestne likéry • čaj • káva

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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010  GRADOGRADO

APARTMÁNY VILLAGGIO EUROPA APARTMÁNY VILLAGGIO EUROPA 

ANIMÁCIE BEZ BARIÉR

4+3 7=6 PRE DETIPRE DETI
  Nový a moderný vodný park s toboganmi 

a rôznymi vodnými atrakciami

  Umelá rieka s 3 rýchlosťami a veľkými 

gumenými kolesami

  Komplex bazénov pre deti (v období 17.5.-21.9.)

  Medzinárodný miniklub (v termíne 29.5.-12.9.) - 

športové aktivity, súťaže, hry

  Zábavný miniklub pre mladšie deti

  Animácie (v období 29.5.-12.9.) 

v medzinárodných jazykoch

  Vyškolený personál organizujúci zábavu pre deti 

s mnohými aktivitami

  Nová Aréna, kde sa večer konajú spevácke 

a tanečné súťaže a večerné show

  Detské menu

  Veľa plôch na hranie

  Zábavná arkáda

  Stánok so zmrzlinou

  Plytká voda, pozvoľný vstup do vody vhodný 

pre deti na hranie

  Chladnička v apartmáne

  Detská postieľka (za poplatok 21 EUR/týždeň)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Možnosť ubytovania: 2+2, 2+3, 4+2, 4+3

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

  Krátka vzdialenosť od Slovenska

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

LAGUNA (5 osôb, 2-lôžková a 3-lôžková spálňa, 
obývacia miestnosť) • MINILAGUNA (3 osôb, 
jedna väčšia miestnosť, kuchynský kút a 3 lôžka) 
• EXOTIC MAXICARAVAN (7 osôb, dve 2-lôžkové 
a jedna 3-lôžková spálňa, obývacia miestnosť)

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doobjednania stravy 
v reštaurácii na mieste

PLÁŽ
piesočnatá s pozvoľným vstupom do mora 
• priamo pri komplexe • vhodná pre deti 
a neplavcov • plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá / apartmán) • bar • vodné športy 
za poplatok (vodné bicykle – 1 hodina zdarma, 
windsurfi ng, plachtenie)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na okraji letoviska Grado • 5 km od centra • 
dostupné  miestnou autobusovou dopravou 
• mesto Trieste cca 20 km • do Benátok 
premávajú vlaky

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • klimatizovaná reštaurácia • á la carte 
reštaurácia • bar • diskotéka • supermarket • 
v záhrade bazén so slnečnou terasou a ležadlami 
zdarma • vodný park a bar • tenisové kurty 
(1 hodina zdarma) • stolný tenis • basketbal 
• futbal • denné animácie so športovými 
programami • večery so živou hudbou • 
parkovisko zdarma (1 parkovacie miesto/
apartmán)

UBYTOVANIE
klimatizované apartmány • kuchynský kút • 
kúpeľňa • chladnička • terasa s dvomi ležadlami

TYPY APARTMÁNOV
MAXICARAVAN a COLONIAL (4-6 osôb, 
dve 2-lôžkové spálne a obývacia miestnosť 
s rozkladacou sedacou súpravou (dvojlôžko) • 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

CENA OD

23
EUR
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011  BIBIONEBIBIONE

APARTHOTEL IMPERIAL APARTHOTEL IMPERIAL +

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+ 4
DO 5 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazén

  Starostlivosť o bábätká vo veku 0-2 roky 

  Miniklub pre deti vo veku 3-9 rokov

  Špeciálne aktivity pre juniorov (10-16 rokov): 

turnaje, šport, hudba a tanec 

  Poobedňajšie občerstvenie

  Plne vybavené apartmány: mikrovlnná rúra, 

podložka k umývadlu, redukcia na WC

  Prebaľovací pult, vaničky, ohrievače fl iaš, nočníky  

  Kočíky, bicykle pre deti s prilbami, detské sedačky

  Veľká herňa vybavená hrami, plyšovými hračkami, 

play-station, malá knižnica pre deti 

  Detské ihrisko pred hotelom priamo na pláži 

  Postieľka

  Denné a večerné animácie 

  Každý deň iné detské menu

  Detská strava, špeciálna strava, bezlepková strava 

  Práčky a sušičky na mince

  Opatrovateľka detí (za poplatok)

  Pozvoľný vstup do mora, plytká voda na hranie v mori

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Možnosť ubytovania: 2+2, 2+3,  2+4

  3 deti do 5 rokov zdarma

  Krátka vzdialenosť zo Slovenska

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR 

(počet miest obmedzený)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

s manželskou posteľou a gaučom, veľká krytá 
terasa s bočným výhľadom na more) • Family 
Panoramic (trilocal, pre 4-6 osôb, obývacia 
miestnosť s 2 samostatnými rozkladacími 
lôžkami, spálňa s manželskou posteľou 
a 2 samostatnými lôžkami, veľká krytá terasa 
s priamym výhľadom na more)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu 
alebo menu miestnej a medzinárodnej kuchyne • 
možnosť doobjednania obedov

PLÁŽ
priamo pri piesočnej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • v súkromnej časti sú k dispozícii 
zdarma kabínky a plážový servis (slnečníky, 
ležadlo a stolička/1 apt.) • plážové uteráky 
(zdarma) • plážový volejbal

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v centrálnej časti Bibione • v blízkosti hlavnej 
promenády s množstvom obchodov, reštaurácií, 
barov, kaviarní a diskoték

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
3 budovy • priestranná vstupná hala s recepciou 
• bar • klimatizované priestory • bezbariérový 
prístup • 3 výťahy • reštaurácia • slnečná 
terasa pri pláži s 3 bazénmi • relaxačná zóna 
s vírivkou a vodnými tryskami • slnečníky 
a ležadlá • snack bar „Terazza Sul Mare” • Wi-Fi 
(zdarma) • posilňovňa • stolný tenis • parkovisko 
(1 parkovacie miesto/1 apartmán)

UBYTOVANIE
kuchynský kút • kúpeľňa so sprchovacím kútom 
• sušič na vlasy • klimatizácia • TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi (zdarma) • terasa

TYPY APARTMÁNOV
Family Suite (bilocal, pre 2-4 osoby, obývacia 
miestnosť s rozkladacím gaučom, spálňa 

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

72
EUR
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TALIANSKO  |  CAORLE

012  CAORLECAORLE

APARTMÁNY GIARDINI DI ALTEA APARTMÁNY GIARDINI DI ALTEA 

ANIMÁCIE WIFI

5+2 PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Vodný park Caorle vzdialený cca 6 km

  Miniklub pre deti vo veku 4-14 rokov v období 

od júna do septembra na čerstvom vzduchu

  Animácie pre deti: zábavné skupinové tance, 

hry, hudba, tanec, turnaje, šport

  Večerné animácie: muzikály, kabaret, komédie, 

paródie a show na javisku s animátormi, večerné tance

  V blízkosti sa nachádza arkáda La Quercia a v jej 

prednej časti sa rozprestiera bezpečné a oplotené 

detské ihrisko “Peter Pan Park“ vybavené 

šmykľavkami, hojdačkami, lanovými schodmi a hrami

  Veľké detské ihrisko s preliezačkami

  Detská mini diskotéka každý večer

  Veľký uzavretý areál so záhradou

  Detská postieľka (za poplatok 3 EUR/noc, 

platba na mieste)

  Chladnička v apartmáne

  Mini vláčik na pláž (zdarma)

  Pozvoľný vstup do mora, plytká voda 

na hranie v mori

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Možnosť ubytovania:  2+1, 2+2,  3+2, 4+2, 5+2 

  Krátka vzdialenosť zo Slovenska

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR (počet 

miest obmedzený)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

TYPY APARTMÁNOV
Bilo A3+2 (2-lôžková spálňa s prístelkou 
/ rozkladacie lôžko, v obývacej miestnosti 
rozťahovací gauč pre 2 osoby) • Trilo A5+2 
(navyše 2-lôžková spálňa)

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
je vzdialená asi 600 m (zdarma mini vláčik) • 
plážový servis za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
v novšej a pokojnejšej časti mestečka Caorle 
v Lido Altanea • Caorle 6 km dostupné miestnou 
dopravou • reštaurácie, pizzerie a supermarket 
asi 300 m od komplexu • väčšie nákupné 
centrum cca 2 km v stredisku Porto Santa 
Margherita

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
v upravenej záhrade • veľký bazén (Wi-Fi v jeho 
okolí) pre dospelých • sprchy • veľká terasa 
na slnenie s plážovým servisom zdarma • bar • 
reštaurácia • minimarket • kaderníctvo • golfové 
ihrisko vzdialené 800 m • tenisové kurty asi 1,5 km

UBYTOVANIE
apartmány v rezidenciách s výťahom v časti 
Lecci • klimatizácia • SAT TV • trezor • vybavený 
kuchynský kút s kávovarom • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • balkón • nie sú vybavené posteľnou 
bielizňou, uterákmi a čistiacimi prostriedkami • 
k dispozícii v rámci uzatvoreného areálu zdarma 
jedno parkovacie miesto na jeden apartmán

Vodný park Caorle

CENA OD

25
EUR
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TALIANSKO  |  LIDO DI NAZIONI

013  LIDO DI NAZIONILIDO DI NAZIONI

REZIDENCIA AIRONE BIANCO REZIDENCIA AIRONE BIANCO 

4
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

4+2
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazén

  Miniklub (3-12 rokov, taliansky, nemecký 

a anglický jazyk)

  Animácie (23.5.-12.9.2015)

  Animačné aktivity: 

   Minidiskotéky

   Súťaže

   Show 

   Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, 

miniolympiáda, hľadanie pokladu, rodinné 

hry a súťaže na pláži

  Ihrisko

  Menu

  Postieľka

  Stolička

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  4 deti do 7 rokov zdarma na prístelke

  Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3, 4+2

  Neobmedzené množstvo nápojov 

k jedlám v cene

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

TYPY APARTMÁNOV
apartmány pre max. 4 osoby v poschodových 
rezidenciách • Bilo Adriatic (36 m2 s terasou 
18 m2, navyše 2-lôžková spálňa, na poschodí, 
balkón) • Bilo Superior (38 m2, 2-lôžková 
spálňa s prístelkou pre dieťa, na prízemí, 
záhrada s terasou) • Apartmány Trilo (60 m2, 
pre 6 osôb, v samostatných villete, dvojpodlažné, 
2 dvojlôžkové spálne, balkón alebo terasa s grilom)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLÁŽ
cca 300 m od komplexu • súkromná pláž Oasi 
cca 700 m • dostupná kyvadlovou dopravou 
(zdarma) • 1 slnečník a 1 ležadlo/apt.) zdarma • 
ostatné plážové ležadlá za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí Lido di Nazioni • 
obkolesený píniovým lesíkom • obchody, 
reštaurácie a kaviarne sa nachádzajú 500 m 
od komplexu • mestečko Comacchio cca 9 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • internet (zdarma) • 
reštaurácia a pizzeria • bar • á la carte reštaurácia 
• wellness (za poplatok) • amfi teáter • bazén 
s vírivkou, barom, terasou s plážovým servisom 
zdarma • tenisové kurty • stolný tenis • požičovňa 
bicyklov (za poplatok) • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
obývacia miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
2 osoby • klimatizácia • kuchynský kút (základné 
vybavenie, sporák, mikrovlnná rúra, chladnička) 
• SAT TV • telefón • internetové pripojenie 
(zdarma) • kúpeľňa

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere formou výberu z menu • počas obedov a večerí 
je v cene víno, voda a nealko

CENA OD

56
EUR
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TALIANSKO  |  RAVENNA

014  RAVENNARAVENNA

FAMILY HOTEL MARINA BEACH FAMILY HOTEL MARINA BEACH +

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazén

  Miniklub (pre deti 4-12 rokov, 10:00-18:00 h)

  Juniorklub (10:00-18:00 h)

  Animácie (poobede)

  Animačné aktivity: 

   Minidiskotéky

   Súťaže

   Show 

   Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, 

miniolympiáda, hľadanie pokladu, rodinné 

hry a súťaže na pláži

  Ihrisko

  Postieľka (zdarma)

  Stolička

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 7 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2

  Každodenný vstup zdarma do vodného 

parku Atlantica

  Výhodnejšie lístky do Mirabilandie, 

deti do 100 cm zdarma

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR 

(počet miest obmedzený)
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek / 
poschodová postel) • Jednolôžková

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • dlhá piesočnatá pláž • 
pozvoľný vstup do mora • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá / izba)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
v tichej časti pri pláži • v blízkosti centra Lido 
Adriano – jedno z najobľúbenejších prímorských 
letovísk na pobreží Ravenny • Mirabilandia je 
vzdialená 10 minút jazdy autom • historické 
centrum mesta Ravenna je vzdialené len 5 km 
• vodný park Atlantica sa nachádza 34 km 
od hotela v Cesenaticu

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • výťah • klimatizovaná reštaurácia 
• bar • spoločenská miestnosť so SAT TV • 
pripojenie na internet (zdarma) • stolný tenis • 
parkovisko zdarma • záhrada • bazén • tenisový 
kurt • bowling • požičovňa bicyklov  • boccia • 
vodná gymnastika • za poplatok služby wellness 
centra (masáže)

UBYTOVANIE
zrenovovaná kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • telefón • LED TV • trezor

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere formou výberu z menu • šalátový bufet • dezerty 
formou bufetu v piano bare • počas obedov a večerí je v cene víno, 
voda a nealko

NOVINKA

CENA OD

55
EUR
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TALIANSKO  |  MISANO ADRIATICO

Mirabilandia

015  MISANO ADRIATICOMISANO ADRIATICO

PARKHOTEL KURSAAL PARKHOTEL KURSAAL 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS BEZ BARIÉR

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazén

  Miniklub na pláži (v časoch 09:00-12:00 h, 

13:00-14:00 h, 16:00-18:00 h a 20:00-21:00 h, 

taliansky jazyk)

  Animačné aktivity: 

   Minidiskotéky

   Súťaže

   Show 

   Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, 

miniolympiáda, hľadanie pokladu, rodinné 

hry a súťaže na pláži

  Ihrisko

  Menu

  Postieľka (zdarma)

  Stolička

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 7 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2

  Výhodnejšie lístky do Mirabilandie, 

deti do 100 cm zdarma

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR 

(počet miest obmedzený)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, 
poschodová posteľ), s výhľadom na more 
(na vyžiadanie za doplatok, priestrannejšie)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • dlhá piesočnatá pláž • 
pozvoľný vstup do mora • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★S

POLOHA
v prvej rade hotelov pri pláži • centrum mesta 
Misano Adriatico cca 200 m • miestne trhy • 
Aquafan, ktorý sa nachádza v Riccione asi 8 km 
od hotela • stredisko Miramare 14 km od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • klimatizovaná 
reštaurácia • bar • spoločenská miestnosť s TV 
• klimatizované spoločenské priestory • Wi-Fi 
pripojenie v spoločenských priestoroch (zdarma) 
• výťahy • veľký bazén s plážovým servisom 
(zdarma) • veľká terasa na slnenie • záhrada 
• stolný tenis a boccia zdarma • za poplatok 
biliard a služby wellness centra (sauna, vírivka, 
masáže) • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
zrekonštruované pohodlné a svetlé izby 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia 
(individuálna) • telefón • SAT TV • trezor • 
Wi-Fi • balkón

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky formou bufetu • 3-chodové 
obedy a večere s možnosťou výberu z menu • nápoje k jedlám (0,25 l vína, 
0,5 l vody alebo 1 nealkoholický nápoj)

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

51
EUR
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TALIANSKO  |  RIMINI

016  RIMINI RIMINI – BELLARIA BELLARIA

CLUB HOTEL ANGELINI CLUB HOTEL ANGELINI +

1
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE BABY HOTEL

1+1 2+2
DO 9 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Vyhrievaný detský bazén s hĺbkou 60 cm

  Miniklub pre deti 4-12 rokov so snackmi, 

bábkovými predstaveniami, hrami, kreslením

  Animácie v hoteli a na pláži v plážovom klube 

“Beach Club 15“ v období 1.6. - 7.9.

  Plážový klub ponúka: miniklub, animačný tím, 

pizza a melónové párty, vírivku, bowling, stolný 

tenis, hračky, šach, WC a sprchy

  Detské menu, polievky, kaše, ovocie, zelenina, 

koláčiky, zmrzlina

  Samoobslužná kuchynka pre bábätká 24 h 

s mikrovlnnou rúrou, ohrievačom fl iaš, chladničkou

  Detská herňa s výhľadom na detský bazén

  Detská postieľka (zdarma)

  Oslava narodenín s tortou, pizzou, nápojmi, hrami 

a zábavou (za poplatok)

  2 prebaľovacie pulty – na pláži a pri bazéne

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 9 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

  Možnosť ubytovania 1+1 = cena 1 dospelá osoba + 

1. dieťa do 9 rokov zdarma

  Výhodnejšie lístky do Mirabilandie, 

deti do 100 cm zdarma

  Neobmedzené množstvo nápojov k jedlám v cene

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR 

(počet miest obmedzený)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek) 
• Comfort (majú navyše: novší nábytok • 
sprchovací box • minibar) • Jednolôžkové 
(bez balkóna)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž cca 50 m • súkromná pláž 
cca 100 m • v Beach Club 15 sú zdarma: plážový 
servis (1 slnečník + 2 ležadlá) • plážové uteráky 
• vírivka • bar • animácie (cca 30.05.-13.09.) • 
bowling • stolný tenis • sprchy • bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
v stredisku Bellaria, ktoré je prepojené s Igea 
Marina • 15 km severne od centra Rimini • v okolí 
množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • raňajková 
miestnosť • reštaurácia • 2 bary • spoločenská 
miestnosť s TV • terasa • Wi-Fi (zdarma) • 
internetový kútik • vyhrievaný bazén s vírivkou, 
barom a ležadlami • požičovňa bicyklov 
(zdarma) • tenisové kurty v Bellaria Tennis Club 
(500 m od hotela) • fi tnes centrum (v Bellaria 
/ Igea Marina) • beauty centrum • parkovisko 
150 m od hotela • animácie (cca 30.05.-13.09.) 
• cez víkendy pri bazéne posedenie so živou 
hudbou

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
trezor • balkón

ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • neobmedzené množstvo nápojov k jedlám (miestne víno,
voda, nealko nápoje) • v bare pri bazéne od 10:00–24:00 h sa podávajú 
nealkoholické nápoje a káva

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

82
EUR
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TALIANSKO  |  MONTESILVANO

017  MONTESILVANOMONTESILVANO

SERENA MAJESTIC SERENA MAJESTIC 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE BABY HOTEL

1+1 2+2
DO 8 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Veľký bazén s 2 toboganmi a detský bazén

  Detský klub:

   Miniklub Serenino pre deti 3–5 rokov

   Serenino Piú Club pre deti 6–10 rokov

   Sereneup pre deti vo veku 11–13 rokov

   Serenhappy pre deti do 17 rokov

   Junior klub pre juniorov 14–18 rokov

   Serenino More - množstvo športových aktivít: 

kanoe, plachtenie, tenis a lukostreľba

  Všetky kluby sú otvorené každý deň 

od 09:00-12:30 h a 15:00-19:00 h okrem nedele

  Možnosť mať obed s animátormi 

  Animácie s animačným tímom: hry a šport

  Detská stolička v reštaurácii

  Detská postieľka pre deti 0–3 rokov (zdarma)

  Samoobslužná kuchynka pre mamičky s deťmi 

24 hodín denne so sporákom, chladničkou, 

stoličkami, ohrievačmi fl iaš, mikrovlnnými rúrami, 

mixérmi a sterilizátorom

  Detská strava

  Detské ihrisko s nafukovačkami, hojdačkami, 

šmykľavkami a pod.

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 8 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania single s deťmi 1+1 

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, 
poschodová posteľ) • Suity (2 oddelené izby, 
s 2 prístelkami, poschodová posteľ, 2 kúpeľne, 
vaňa s vírivkou, 2 TV, Hi-Fi systém, trezor)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • súkromná piesočnatá pláž 
• pozvoľný vstup do mora • plážový servis 
(1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička) zdarma 
od 4. rady • vodné športy (vodné lyže, 
windsurfi ng, plachtenie, kanoe) zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
1 km od centra Montesilvano • 5 km od centra 
mesta Pescara • nákupné centrum Porto Allegro, 
s 11 kinami obchodmi, herňami a reštauráciami 
300 m od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácie • 
bary • spoločenská miestnosť s TV • internet 
(za poplatok) • obchody • kaderníctvo • 
bazén s plážovým servisom (zdarma) • šport 
a relax zdarma: tenisové kurty s osvetlením • 
multifunkčné ihriská • amfi teáter • diskotéka • 
tanečná sála • wellness centrum so saunou • 
turecké kúpele • vírivka • masáže • solárium • 
denné a večerné animácie • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia • telefón • 
SAT TV • minichladnička • veranda

ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • počas obedov a večerí kola, pomarančová sóda, pivo • počas 
celého dňa v bare ovocné džúsy servírované v karafách, čapované nealko 
nápoje 2 dcl (voda, kola, sóda, ľadový čaj), káva, čapované pivo 2 dcl, 
6 druhov miestnych likérov v skle

CENA OD

71
EUR
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TALIANSKO  |  PUGLIA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI BABY HOTEL GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

018  VIESTEVIESTE

GATTARELLA RESORT GATTARELLA RESORT 

PRE DETIPRE DETI
  Animácie (taliansky jazyk):

   Minidiskotéky

   Súťaže

   Show 

   Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, 

miniolympiáda, hľadanie pokladu, 

rodinné hry a súťaže na pláži

  Park s nafukovačkami, dobrodružný park

  Možnosť zapožičania kočíkov, vaničiek, nočníkov, 

ohrievačov na fľaše, plienky – zdarma do 3 rokov

  Strava pre deti: keksíky, jogurt, ovocie

  Detský kútik v reštaurácii, stoličky

  Postieľka (42 EUR/týždeň)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2

  Rodinné izby so samostatnou spálňou

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

posteľou, obývačka s rozkladacím gaučom) • 
Rodinná izba (47 m2, pre 3-5 osôb, manželská 
posteľ, izba s 2 samostatnými lôžkami, vstup 
s rozkladacím gaučom, 300-500 m od mora)

STRAVA
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet • možnosť doobjednať 3-chodové obedy 
(výber z menu)

PLÁŽ
priamo na pláži • slnečník a 2 ležadlá od 3 rady 
zdarma • 2 rada za poplatok • bar

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v srdci národného parku Gargano • 5 km od mesta 
Vieste • letisko v Bari je 180 km od rezortu

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • 3 á la carte reštaurácie: Belvedere, 
Orcio a Pizzeria • 3 bary: Belvedere, Orcio 
a Lounge • bazén s ležadlami • tenis • 
minifutbalové ihrisko • basketbal • lukostreľba 
• canoe • zumba • pilates • latinskoamerické 
skupinové tance  • windsurfi ng • horské bicykle 
• trekking • nordic walking • golf • skate park 
• parkovisko zdarma • Wi-Fi vo vyhradených 
miestach za poplatok • denné animácie 
s talianskym tímom • večerné show v amfi teátri

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia • TV • 
telefón • minichladnička • trezor • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
Štandardná (34 m2, manželská posteľ, možnosť 
1 prístelky, 250-300 m od pláže, za doplatok 
možnosť výhľadu na more) • Junior Suity (38 m2, 
výhľad na more, na privilegovanom mieste 40 m 
od útesu, 250 m od pláže, spálňa s manželskou 

NOVINKA

CENA OD

59
EUR
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TALIANSKO  |  TOSKÁNSKO

019  SAN VINCENZOSAN VINCENZO

CLUB VALTUR GARDEN CLUB VALTUR GARDEN +

1
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE BABY HOTEL WELLNESS

1+1 2+2
DO 15 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén s tobogánom

  Valturland 

   Chicco Club & Baby Club (2-5 rokov): 

asistencia a zábavné aktivity vo vyhradených 

častiach v reštaurácii a v bazéne

   Kid a Mini Club (5-11 rokov) 

– animácie, hry a šport

   Tribe Club (11-18 rokov): vyhradená 

časť v záhrade a v reštaurácii

  Reštaurácia so špeciálnym detským menu

  Biberoneria: kuchynka, možnosť zapožičania 

kočíkov, vaničiek, ohrievačov na fľaše

  Detský kútik na prípravu detských jedál 

v miniklube 

  Opatrovanie detí (na vyžiadanie, za poplatok)

  Ihrisko 

  Herňa

  Postieľka (5 EUR/deň, na vyžiadanie)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 15 rokov zdarma

  Nápoje k jedlám v cene

  Možnosť ubytovania 2+2

  1+1 = cena 1 dospelá osoba + 50% zľava na dieťa 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, 
poschodová posteľ) • Family Suite = Duplex 
(4 lôžka, dve 2-lôžkové izby, spoločná kúpeľňa)

STRAVA
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu 
• možnosť doobjednať obedy na mieste • 
víno, balená minerálna voda a ovocné džúsy 
z automatov počas jedál

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž 400 m od komplexu  
• oddeľuje ju píniový les • plážový volejbal • 
slnečníky a ležadlá zdarma • plážové osušky 
za depozit • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
v 14 ha parku obkolesenom píniovým lesom • 
3 km od mesta San Vincenzo • 80 km od Pisy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • 3 reštaurácie • piano bar • 
2 spoločenské miestnosti • herňa • 3 bary • 
amfi teáter • lekár • bazár • bazén s ležadlami 
a slnečníkmi • fi tness centrum • sauna • 2 ihriská 
na bocciu • stolný tenis • basketbalové ihrisko 
• 2 volejbalové ihriská • 2 minifutbalové ihriská 
• kurzy tenisu • aqua gym • lukostreľba • kurzy 
džuda/karate • za poplatok 16 tenisových kurtov 
• požičovňa bicyklov • animácie s talianskym 
tímom (máj - september) • diskotéky • show 
v amfi teátri • nové wellness centrum (700 m2) 
za poplatok: fínska sauna • turecké kúpele • 
bazén s hydromasážami • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
v 2-podlažných blokoch • novozrekonštruované 
moderné izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • ventilátor • SAT TV • telefón • 
mini chladnitčka • trezor • balkón alebo terasa

NOVINKA

CENA OD

70
EUR



40

TALIANSKO  |  LIGÚRIA

020  LOANOLOANO

AI POZZI VILLAGE SPA AI POZZI VILLAGE SPA 

2
ANIMÁCIE WELLNESS BEZ BARIÉR GOLF

2+2
DO 5 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazén 

  Animácie: 

   Minidiskotéky

   Súťaže

   Show 

   Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, 

miniolympiáda, hľadanie pokladu, 

rodinné hry a súťaže na pláži

  Detské ihrisko a vybavenie pre deti na pláži 

  Postieľka

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 5 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, 
poschodová postel)

STRAVA
polpenzia • raňajky formou bufetu • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet

PLÁŽ
súkromná pláž Bagni Sirena • priamo v centre 
Loana • relaxačná zóna v tieni na terase • bar 
• plážový servis (1 slnečník a 2 ležadlá/izba) 
zdarma • najbližšia pláž 900 m od komplexu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
vo vilovej štvrti ďaleko od dopravy • pár minút 
pešo od centra Loana, dostupného s hotelovými 
shuttle busmi

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • úschovňa 
a požičovňa bicyklov (zdarma) • lekár • 
konferenčná miestnosť • Wi-Fi pri recepcii 
(zdarma) a v bare • práčovňa (za poplatok) 
• veľký bazén (800 m2) s 2 plaveckými 25 m 
dráhami • slnečná terasa • vírivka • ležadlá 
zdarma • animácie • stolný tenis • zdarma: 
tenisový kurt • plážový volejbal • futbal • stolný 
futbal • biliard • zdarma SPA a wellness centrum 
(600 m2): vnútorný vyhrievaný bazén s morskou 
vodou • vírivka • fínska sauna • turecké kúpele • 
bio sauna • chromoterapia • relaxačná miestnosť 
• za poplatok: masáže a kozmetické procedúry 
(10% zľava) • parkovisko zdarma • garáže 
za poplatok • zdarma výlet do výrobne oleja

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • mini chladnička • trezor • pripojenie 
na internet káblom (zdarma) • balkón alebo 
terasa • veľa izieb má výhľad na more • 
bezbariérové izby

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

62
EUR
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TALIANSKO  |  LAGO DI GARDA

021  CASTELNUOVO DEL GARDACASTELNUOVO DEL GARDA

GARDALAND GARDALAND 

2
BEZ BARIÉR

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Lenivá rieka

  Animácie

  4 rozprávkové pavilóny

  16 tematických izieb:

  Cirkus

  Doba ľadová

  Kráľovstvo princeznej

  Magický dom kapitána Prezzemola

  Zátoka pirátov

  Detská postieľka (za poplatok 15 EUR/noc, 

platba na mieste)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Deti vo veku 0-3 rokov zdarma na lôžku rodiča

  Kombinovaný 1 dňový lístok do Gardaland parku 

+ 1 dňový lístok do Sea Life (podmorský svet)

  Možnosť ubytovania 2+2

  Rodinné izby – pre 2 dospelé osoby 

a 2 deti do 12 rokov

  Nápoje k jedlám v cene

  Krátka vzdialenosť od Bratislavy

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Štandardná (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Superior • 16 tematických izieb (cirkus, 
doba ľadová, kráľovstvo princeznej, magický 
dom kapitána Prezzemola, zátoka pirátov) • 
5 junior suit  • 6 suit • Rodinné (veľká manželská 
posteľ a rozťahovací gauč)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatého bufetu • za doplatok 
večere formou bufetu alebo v á la carte 
reštaurácii • nápoje k jedlám v cene

PLÁŽ
hotel sa nachádza na brehu jazera Lago di Garda

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
800 m od zábavného parku Gardaland, s ktorým 
je prepojený shuttle servisom každých 30 minút 
• 3 km od hotela železničná stanica v Peschiera 
del Garda • v blízkosti: SPA centrum • historické 
centrum Verony • stredoveké mestečká 
Bardolino a Garda

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
4 rozprávkové pavilóny • reštaurácia • 
á la carte reštaurácia • 3 bary • modrá lagúna 
(17.05.-21.09., kúpacia čiapka povinná): 
komplex bazénov na ploche 3 000 m2 • veľká 
hydromasážna časť • lenivá rieka • vodopád • 
snack bar v záhrade • ležadlá a uteráky zdarma 
• 2 parkoviská (zdarma) • garáže (za poplatok 
15 EUR/deň)

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia 
(individuálna) • LCD SAT TV • telefón • Wi-Fi • 
pripojenie na internet (na vyžiadanie) • trezor • 
výhľad na bazén alebo do vnútornej záhrady • 
k dispozícií bezbariérové izby

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

86
EUR
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV KRK

022  BAŠKABAŠKA

KOMPLEX CORINTHIA KOMPLEX CORINTHIA +

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  2 vonkajšie detské bazény so šmýkačkami 

a atrakciami 

 Vnútorný detský bazén 

 Tobogan 

 Miniklub

 Minidisco

 Celodenné animácie  

 Detské ihrisko 

 Ihrisko na loptové hry v blízkosti hotela  

  4 tenisové kurty za poplatok 

 Požičovňa bicyklov

 Detská stolička v reštaurácii    

 Detská postieľka zdarma

 Pláž s pozvoľným vstupom do mora   

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti d 15 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 2+2

  Pri doobjednaní obedov pre dospelých majú deti 

do 15 rokov obed a nápoj zdarma

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (16-34 m2, 2 lôžka, možnosť 
1–2 prísteliek) 

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu • 
možnosť doplatenia obedov formou bufetu 
• k obedu a večeri miestne čapované nápoje 
zdarma (pivo, víno, džúsy, voda)    

PLÁŽ
rozsiahla pláž z jemného štrku s pozvoľným 
vstupom do mora • oddelená od hotela 
prímorskou promenádou • ležadlá a slnečníky 
na pláži za poplatok • bohaté možnosti vodných 
športov a potápačské centrum za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
neďaleko centra malebného mestečka Baška 
• s centrom Bašky je spojený prímorskou 
promenádou s množstvom reštaurácií, barov, 
obchodov a kaviarní  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostávajúci z troch prepojených 
budov • spoločná recepcia • lobby bar • 
3 reštaurácie • bistro s terasou • zmenáreň • 
internetová kaviareň • Wi-Fi zdarma • obchod 
s dennou tlačou a suvenírmi • bankomat • 
vnútorný bazén so sladkou vodou a 2 vírivkami 
• slnečná terasa s vonkajšími a detskými 
bazénmi so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
pri vonkajšom bazéne za poplatok • wellness 
za poplatok: sauny, vírivka, hydromasážna vodná 
posteľ, masáže • 4 tenisové kurty za poplatok 
• fi tnes zdarma • ihriská na loptové hry • 
požičovňa bicyklov • denné a večerné animácie 
pre deti a dospelých • parkovisko za poplatok 
2 EUR/deň

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV 
• telefón • trezor • Wi-Fi • balkón • možnosť 
zapožičania chladničky za poplatok 3 EUR/deň

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

32
EUR
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV LOŠINJ

023  MALI LOŠINJMALI LOŠINJ

FAMILY HOTEL VESPERA FAMILY HOTEL VESPERA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE BABY HOTEL BEZ BARIÉR

2+ 4
DO 16 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Rodinný vodný svet s bazénmi s morskou vodou 

na 3 úrovniach na ploche 3 000 m2

 Dva detské bazény s vodopádmi a toboganom

 Baby klub (2-5 rokov) 

 Mini klub (5-12 rokov) 

 Teen klub (12-16 rokov)

  Baby a mini klub s celodenným programom 

v období 31.05.-11.09. okrem soboty, od 12.09. 

do 30.09. okrem pondelka

  Pre deti v baby a mini klube obedňajšie a popo-

ludňajšie občerstvenie s nápojmi   

 Opatrovanie detí na vyžiadanie za doplatok

  Detské herne pre všetky vekové kategórie   

  Rôzne zábavné, športové a spoločenské hry

 Športové aktivity: stolný tenis, minigolf, kolky   

  Detská časť v reštaurácii s detským bufetom, 

detské stoly a stoličky    

  Večerný program pre celú rodinu, kabaret, kvíz, 

živá hudba, tematické večery a iné    

  Na požiadanie vybavenie pre batoľatá za depozit: 

kočíky, fľašky, ohrievače fl iaš, prebaľovací pult 

 Postieľka za poplatok (4 EUR/deň)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti d 16 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 2+4

 Možnosť ubytovania single s dieťaťom

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Izba štandard (20 m2, 2 lôžka, možnosť prístelky) 
• Rodinná izba (40 m2, 2 dvojlôžkové izby 
prepojené dverami, možnosť 2 prísteliek pre deti 
do 12 rokov, 2 kúpeľne)   

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu + 
show cooking • k večeri voda, prírodné a sýtené 
džúsy

PLÁŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie 
ako aj menšie štrkové pláže vhodné pre deti 
priamo pred hotelom • ležadlá a slnečníky 
na pláži za poplatok • široká ponuka vodných 
športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v “Slnečnej zátoke” obklopený mediteránskou 
zeleňou • centrum Malého Lošinja vzdialené 
20 min prechádzkou  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia s oddelenou časťou pre 
mamičky s deťmi • apetitív bar • zmenáreň • 
konferenčná miestnosť • Wi-Fi zdarma • obchod 
s dennou tlačou a suvenírmi • slnečná terasa 
s ležadlami a slnečníkmi pri bazénoch zdarma 
• vonkajšie bazény s morskou vodou na ploche 
3 000 m2 s vírivkou, vodopádmi, protiprúdom 
• za poplatok: masáže, solárium, kozmetické 
procedúry, manikúra, pedikúra • 8 tenisových 
kurtov • multifunkčné ihrisko pre loptové hry 
• stolný tenis • kolky • minigolf • petang • 
požičovňa bicyklov • denné a večerné animácie 
pre deti a dospelých • parkovisko 

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • minibar • telefón • 
trezor • Wi-Fi • plážová taška s uterákom/pobyt/
osoba • balkón 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

57
EUR
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024  UMAGUMAG

SOL GARDEN ISTRA SOL GARDEN ISTRA 

1
ANIMÁCIE AQUAPARK CYKLO–

TURISTIKA

1+1 1+2 2+3
DO 9 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazénový svet 1 100 m2 s detskými bazénmi 

  Vodný park s rôznymi atrakciami, vodné ihrisko, 

3 tobogany

 Hvezdáreň s observatóriom a teleskopom

 Detské kluby 

 Klub 4 (8 mesiacov - 4 roky) 

 Klub 8 (5-8 rokov) 

 Klub 13 (9-13 rokov)

 Klub 17 (14-17 rokov) 

 Animačné centrum: 

   Pre deti 5–12 rokov vstup a občerstvenie 

zdarma, pre deti 4–5 rokov a deti 12–14 rokov 

vstup zdarma a občerstvenie za poplatok 

10 EUR/deň. Vstup do animačného centra 

pre deti bez sprievodu dospelých

 Mini check-in 

 Detská stolička

 Detské ihrisko

 Detská herňa

 Detská postieľka zdarma 

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 Dieťa do 9 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 2+3

 Možnosť ubytovania single s deťmi 
PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

TYPY IZIEB
Hotel Sol Garden Istra: izba classic (36 m2, 
2 lôžka, možnosť prístelky • kúpeľňa • minibar), 
Depandanse: rodinná izba (58 m2, 2 izby 
prepojené dverami, 4 lôžka, možnosť prístelky • 
2 kúpeľne)  

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu 
• bonus pre deti 5 -12 rokov v animačnom centre: 
obed od 13:00 do 15:00 h, nealko nápoje, voda 
od 12:00 do 17:00 h, popoludní zmrzlina alebo 
dezert 

PLÁŽ
štrkovo-kamenistá upravená pláž s pieskovým 
dnom 250 m • ležadlá a slnečníky na pláži 
za poplatok • široká ponuka vodných športov 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v rekreačnej časti Katoro • s Umagom spojený 
3 km pobrežnou promenádou • miesto 
pre milovníkov športu a zábavy  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel a viaceré depandanse • recepcia • 
3 reštaurácie • bary • herňa za poplatok • 
Wi-Fi zdarma • vnútorný bazén (v mimosezóne) 
• vonkajší bazénový komplex 1 100 m2 • vodný 
park s atrakciami a tobogánmi • wellness 
za poplatok: sauny, vírivka, masáže a rôzne 
procedúry • obchodík so suvenírmi • slnečná 
terasa s ležadlami a slnečníkmi zdarma • fi tnes • 
plážový volejbal • stolný tenis • rôzne športové 
aktivity: vodný aerobic, spinning, pilates, 
zumba • večerný program pre všetky vekové 
skupiny • služby pre cyklistov: garáž, info kútik 
• prenájom bicyklov za poplatok • v blízkosti 
hotela: jazdecká škola, bowling, komplex 
s 26 tenisovými kurtami, multifunkčné ihriská 
na loptové hry • bezplatné parkovisko 

UBYTOVANIE
moderné izby • klimatizácia • sušič vlasov • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • minibar • telefón • 
trezor zdarma • balkón

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

53
EUR
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025  POREČPOREČ

VALAMAR CLUB TAMARIS VALAMAR CLUB TAMARIS 

2
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

1+1 2+2
DO 16 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazénový komplex s atrakciami, šmýkačkami 

a vodopádmi  

  Vonkajší bazén pre deti do 6 rokov, 

bazén pre malé deti 

 Animátori počas obedov a večerí 

  Detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami 

a šmýkačkou 

 Detské Maro kluby pre všetky vekové kategórie 

  Detské herne pre rôzne vekové skupiny: hrací 

automat, videohry 

  Vonkajšie atrakcie: autodrom, indiánska dedinka, 

farma so zvieratami 

 Tvorivé dielne a kresliarne 

  Dobrodružné programy pre “násťročných”: 

paintball, motokáry     

 Diskotéka a kino Maro 

 Opatrovanie detí za poplatok 

 Detská časť v reštaurácii, detské stoly a stoličky

 Večerné animácie 

 Na požiadanie vybavenie pre prebaľovanie detí 

 Detská postieľka za poplatok 5 EUR/deň  

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 16 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 2+2

 Možnosť ubytovania single s dieťaťom
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

TYPY IZIEB
Hotel Club Tamaris: izba classic (20 -23 m2, dve 
lôžka), rodinná izba (40 m2, 2 izby prepojené 
dverami, 2 kúpeľne), Hotel Agava: rodinná izba 
(38-42 m2, 2 izby prepojené dverami – jedna 
s manželským lôžkom, druhá s oddelenými 
posteľami, obývacia miestnosť) 

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PLÁŽ
kamenistá, upravená ako aj štrková pláž 
s pozvoľným vstupom 100 m • ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok • prírodný tieň • 
široká ponuka vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na zalesenenom polostrove Lanterna • centrum 
mesta Poreč vzdialené 13 km  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex hotelov Valamar Club Tamaris a Agava 
• spoločná recepcia • reštaurácia • istrijská 
taverna • bary • zmenáreň • Wi-Fi v lobby 
zdarma • internetový kútik za poplatok • slnečná 
terasa s bazénmi so sladkou vodou a aktrakciami 
(whirlpool, vodopády, tobogan, protiprúd) 
• ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdarma • 
za poplatok: sauna, masáže, manikúra, pedikúra 
• 100 m od hotela 16 vonkajších a 2 vnútorné 
tenisové kurty • plážový volejbal • stolný tenis 
• aerobic • rôzne športové aktivity • večerný 
program pre všetky vekové skupiny • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
moderné izby • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • SAT TV • minibar • internetové 
pripojenie zdarma • trezor • balkón 

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, k obedu a večeri miestne nápoje (nealko, pivo, víno). Neskoré 
raňajky a ľahký obed v istrijskej taverne. Športy: aerobik, fi tnes, cyklotúry, 
športoviská pre loptové hry, minigolf, stolný tenis, lukostreľba, petang     

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

53
EUR
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026  ZATONZATON

APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT /

ANIMÁCIE

2+3 PRE DETIPRE DETI
  Bazén so sladkou vodou na ploche 340 m2 

s vodnými efektmi a šmýkačkou

 Tobogan (za poplatok)

 Veľmi mierny vstup do mora

 Mini club (4-12 rokov) – 2x denne

 Teen club (13-19 rokov) denne

 Športové aktivity:

  Škola plávania (za poplatok)

  Jazda na poníkoch (za poplatok)

  Mini autoškola (za poplatok)

  Mini golf

  Tenisové kurty a tenisová škola

  Plážový volejbal

 Detská škôlka

 Detské ihrisko a pieskovisko

 Detská stolička

  Bezpečnosť pre deti vďaka pešej zóne 

bez vjazdu automobilov 

 Detská postieľka (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 Dieťa do 3 rokov zdarma 

  Dieťa 3-12 rokov so zľavou 

(pri doplatení polpenzie)

 Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 4+2
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

Kategória LUX **** : sú priestrannejšie • luxusne 
vybavené • navyše klimatizácia, mikrovlnná rúra 
a prípojka na internet • Štúdio pre 2-3 osoby 
(obývacia miestnosť s 2, resp. 3 lôžkami) • 
Apartmán: pre 4 osoby (spálňa a obývacia 
miestnosť) • pre 5 osôb (2 spálne a obývacia 
miestnosť) • pre 5-6 osôb (2 spálne a obývacia 
miestnosť)

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia raňajok 
a večerí v samoobslužnej reštaurácii (k večeri 
čapovaný nápoj)

PLÁŽ
piesočnatá a štrková pláž v chránenej zátoke 
• veľmi pozvoľný vstup do mora • 150–350 m 
od apartmánov • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★ / ★★★★

POLOHA
v turistickom stredisku Zaton • asi 1,5 km 
od mestečka Zaton • 16 km od mesta Zadar

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi (2 h denne zdarma) • 
reštaurácie • ambulancia • minimarket • veľký 
a detský bazén so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • šport: aqua aerobik 
• 12 tenisových kurtov • stolný tenis • ihriská 
pre loptové hry • kurzy potápania • jazdecký 
klub so školou • minigolf • požičovňa bicyklov • 
diskotéka

UBYTOVANIE
jednoposchodové domčeky • obývacia miestnosť 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek a kuchynským 
kútom (linka so základným riadom, kávovar, malá 
chladnička, dvojplatnička) • spálňa • kúpeľňa 
s WC • SAT TV • telefón • trezor • balkón alebo 
terasa

TYPY IZIEB
Kategória *** : Štúdio pre 2-3 osoby (obývacia 
miestnosť s 2, resp. 3 lôžkami) • Apartmán: 
pre 4 osoby (spálňa a obývacia miestnosť) • 
pre 5 osôb (2 spálne a obývacia miestnosť), 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

41
EUR
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027  SOLARISSOLARIS

KIDS HOTEL ANDRIJA KIDS HOTEL ANDRIJA 
CENA OD

46
EUR

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Typický detský hotel

 Aquapark s toboganmi a šmýkačkami

  Detský klub SOLARKO (3-12 rokov), 6x týždenne 

v čase 09:00–21:45 h

  Animačné aktivity: celodenné intenzívne animá-

cie, kreatívne hry, spievanie a tancovanie

 Kino

 Detské ihrisko 

 Vláčik SOLARIS EXPRES (za poplatok)

 Pirátska výletná loď

 Pirátsky minigolf 

 Detský bufet a detská stolička v reštaurácii

 Športové aktivity 

 Pozvoľný vstup do mora

 Detská postieľka zdarma 

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 Až 3 deti do 12 rokov zdarma

  Paušál za dieťa 12–15 rokov: ubytovanie s polpen-

ziou vo Family izbe

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou 

vo Family izbe

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

  Detský FUN PASS 25,50 EUR (platba na mieste): 

celodenný vstup do Aquaparku, 1x jazda vláči-

kom Solaris Expres, 1x vstup na Mini golf, denný 

vstup na tobogany

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

TYPY IZIEB
Standard izba (dvojlôžková, možnosť 
1 prístelky pre dieťa do 18 r.) alebo (dvojlôžková 
s 2 prístelkami - poschodová posteľ len pre 
deti do 12 rokov, v oddelenej časti hotela) 
• Family izba (2 izby prepojené dverami - 
možnosť ubytovať až 3 deti, dve do 12 rokov 
a jedno do 15 rokov – 4 pevné a 1 rozkladacie 
lôžko)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

PLÁŽ
priamo pred hotelom • oddelená parkovou 
zeleňou • jemno štrková pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy • tobogan v plážovom objekte • 
potápačské centrum, v areáli aj piesková pláž

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na jednom z okrajov strediska Solaris 
• v blízkosti aquaparku • obkolesený 
mediteránskou zeleňou • 6 km od Šibeniku

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • prezentovaný ako 
typický detský hotel • recepcia • trezor • 
Wi-Fi za poplatok • detská recepcia • reštaurácia 
s oddelenou časťou prispôsobenou pre deti 
• denný bar s letnou terasou • zmenáreň • 
obchodík so suvenírmi • na slnečnej terase 
bazén s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • wellness a spa centrum vstup 
za poplatok • hotelové animácie pre deti a 
dospelých v období 16.6. - 14.9. • rôzne športové 
možnosti • parkovanie: na vyhradenom mieste za 
poplatok 4 EUR/deň (do 14.6. a od 6.9. zdarma), 
mimo areálu zdarma

UBYTOVANIE
účelne zariadené izby • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • Wi-Fi za poplatok 
• minibar • balkón • orientované do okolitého 
lesoparku alebo parkovisko
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028  ZADARZADAR

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK 

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS WIFI

2+3
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bazénový komplex so sladkou vodou 

a toboganom, vodné efekty

 Krytý bazén s vyhrievanou vodou

 Detský klub FALKY LAND: 

  Pre deti od 3 rokov

  Svet hry a zábavy

  Detské disko

  Maľovanie na tvár

 Animačné aktivity: 

  Denné a večerné animácie

  Detská olympiáda

  Športové hry

  Mini disco

  Večerný show program

  Športové aktivity: tenisové kurty, futbal, 

plážový volejbal, badminton

 Detské ihrisko a pieskovisko

 Detská stolička

  Detská postieľka v rodinných izbách 

a suite (na vyžiadanie zdarma)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 Až 3 deti do 7 rokov zdarma 

 Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

TYPY IZIEB
Standard izba (max. 2 osoby) • Family izba: 
Mini fam a Fam royal (oddelená spálňa 
a poschodová posteľ) • Suita (oddelená spálňa, 
1 rozkladacie lôžko v obývacom priestore 
a poschodová posteľ) • poschodová posteľ je len 
pre deti do výšky 160 cm • v priestore bez okna, 
oddeleného závesom alebo posuvnými dverami

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pred hotelom • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • v komplexe aj štrková 
pláž • vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v stredisku Borik • centrum Zadaru asi 5 km • 
dostupné prechádzkou, turistickým vláčikom 
resp. autobusovou dopravou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
2 hotely prepojené sklenenou chodbou • 
klimatizované • centrálna recepcia (Wi-Fi 
zdarma) • zmenáreň • aperitív bar • reštaurácia • 
na terase komplex bazénov (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • vírivka • tobogan • krytý bazén 
s vyhrievanou vodou • spa centrum • tenisové 
kurty • badminton • joga • fi tnes • aerobik

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • Wi-Fi zdarma • minibar • 
trezor • niektoré s balkónom • orientované na 
morskú stranu, parkovisko alebo do okolia

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• miestne čapované nápoje k hlavnému jedlu (nealko, pivo, stolové víno) • 
popoludní zmrzlina pre deti • miestne čapované nápoje v bare Tramontana 
(10:00–22:00 h) • niektoré druhy športov • animácie a športové podujatia 
podľa vypísaného programu

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

68
EUR
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029  TUČEPITUČEPI

ALGA ALGA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE

1+1 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Vonkajšie bazény

 Vnútorný malý bazén s morskou vodou

 Detský mini klub:

 Pre deti 4-12 rokov 

 Animačné aktivity: 

  Denné programy

  Hry

  Súťaže

  Večerné party

  Mini disco

 Plážové aktivity

 Detské ihrisko

 Detská stolička

  Športové aktivity: v športovom centre Slatina 

tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, 

bowling

 Detská postieľka za poplatok

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 14 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 1+1, 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

TYPY IZIEB
Standard izba (dvojlôžková) • Family Superior 
izba (dvojlôžková, možnosť 2 prísteliek – 
rozkladacie lôžko pre 2 deti, alebo 1 dospelého)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetových 
stolov • možnosť doplatenia obedov 
vo vedľajšom hoteli Kaštelet

PLÁŽ
jemná štrková pláž • priamo pred hotelom • 
oddeľuje ho pešia prímorská promenáda • vodné 
športy s možnosťou zapožičania potrieb pre ne • 
ležadlá a slečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
obkolesený mediteránskou zeleňou • asi 
450 m od centra Tučepi • dostupné príjemnou 
prechádzkou po prímorskej promenáde • 
lemovaná obchodíkmi so suvenírmi a posedením 
s možnosťou občerstvenia

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • zmenáreň • reštaurácia • aperitív 
bar • internetový kútik za poplatok • Wi-Fi 
zdarma • pizzeria • predajňa suvenírov • 
parkovisko • fi tnes • malý vnútorný bazén • 
jacuzzi • kaderníctvo • beauty salón • wellness • 
na slnečnej terase 2 prepojené bazény a 2 detské 
bazény s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • šport v neďalekom športovom centre 
Slatina: tenisové kurty • ihriská na loptové hry 
• bowling • mini golf • stolný tenis  biliard • 
a iné • animácie v rôznych jazykoch pre deti 
aj dospelých • večery na terasách pri živej hudbe

UBYTOVANIE
klimatizované izby • moderne a vkusne 
zariadené • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT 
TV • trezor • telefón • Wi-Fi zdarma • minibar • 
balkón • orientované na parkovisko, okolie alebo 
morskú stranu

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

40
EUR
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030  TUČEPITUČEPI

HOTELHOTEL NEPTUN  NEPTUN  A DEPANDANSEA DEPANDANSE MASLINIK  MASLINIK 

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

1+1 2+3
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Bazén so sladkou vodou

 Časť bazénu oddelená pre deti

 Detský klub:

  Mini klub pre deti 4-12 rokov 

  Junior klub 12-16 rokov

 Animačné aktivity: 

  6x týždenne denné animácie

  6x týždenne večerné animácie

  Mini disco

 Detské ihrisko s preliezačkami

 Detské občerstvenie, mini bufet

 Detská stolička

  Športové aktivity: športové centrum, 

minigolf, tenis

  Škola tenisu, futbalu, basketbalu 

(pri min. počte 10 detí)

 Detská postieľka za poplatok

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 Až 3 deti do 14 rokov zdarma

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou 

vo Family izbe v depadanse

 Možnosť ubytovania 1+1, 2+2, 2+3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

zdarma • telefón • väčšina izieb má balkón • 
orientované na morskú stranu alebo do parku 
a okolia

TYPY IZIEB
hotel: Standard izba (dvojlôžková), Superior 
izba (dvojlôžková, možnosť prístelky), 
Depandanse: Standard izba (dve lôžka, možnosť 
prístelky) • Family izba (2 prepojené izby, 
dvojlôžko a samostatná izba – 2 pevné 
a 1 rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
štrková pláž • oddelená prímorskou promenádou 
• vodné športy a prenájom športových potrieb

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★ / ★★★

POLOHA
na okraji strediska • asi 1 200 m od centra • 
zasadený do bujnej mediteránskej vegetácie 
okrasného parku

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zrenovovaný komplex • pozostáva 
z klimatizovaného hotela Neptun 
a 5 dvojposchodových klimatizovaných 
depandansov Maslinik • spoločná recepcia • 
trezor a Wi-Fi zdarma • reštaurácia • aperitív 
bar • internetový kútik za poplatok • obchod 
so suvenírmi • na terase veľký i detský bazén 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma 
• šport: športové centrum • tenisové kurty • 
minigolf

UBYTOVANIE
klimatizované komfortne zariadené izby • 
kúpeľňa s WC sušič na vlasy • SAT TV • Wi-Fi 

ALL INCLUSIVE privítací drink • raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • neskoré raňajky • rôzne snacky • čaj o piatej • vo vyhradenom čase 
domáce alkoholické i nealkoholické nápoje v aperitív bare i bare pri bazéne 
• 1x do týždňa dalmatínska večera • 1x do týždňa večera s prekvapením 
pri bazéne • 6x do týždňa športové a zábavné hry a súťaže pre všetky 
vekové kategórie

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

50
EUR
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031  DUBROVNIKDUBROVNIK

VALAMAR CLUB DUBROVNIK VALAMAR CLUB DUBROVNIK +

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

1+1 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Vonkajší bazén so sladkou vodou

 Detský bazén

 Detský klub MARO - maskot malý krabík:

  Mini club (4-6 rokov)

  Midi club (6–8 rokov)

  Maxi club (9-12 rokov)

  Teen club (13-16 rokov)

 Denné animácie pre deti od 09:00 do 19:00 h

  Denné animácie pre mládež od 10:00 do 12:00 h 

a 16:00 do 18:00 h

 Plavecká škola 

 Detské ihrisko

 Detská miestnosť vybavená veľkou TV plazmou

 Zábavné centrum – stolný tenis, video hry 

 Oddelená časť jedálne prispôsobená deťom

 Strava podávaná za účasti animátorov

 Detská stolička

  Športové aktivity: volejbal, plážový volejbal, 

basketball, minigolf, mini futbal, cyklotúry 

 Opatrovanie detí (0–4 rokov) za poplatok

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 14 rokov zdarma vo Family izbe 

 Nealkoholické nápoje a zmrzlina zdarma 

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou 

vo Family izbe

 Možnosť ubytovania 1+1, 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

TYPY IZIEB
Standard izba (dvojlôžková, možnosť prístelky) 
• Family izba (dve izby prepojené dverami, 
dvojlôžko a 2 prístelky – rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PLÁŽ
štrková pláž Copacabana • pred hotelovým 
komplexom • pozvoľný vstup do mora •  ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
uprostred bujnej mediteránskej zelene • 
na polostrove Babin Kuk • 4 km od historického 
centra mesta Dubrovník

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • show-cooking reštaurácia s terasou 
(samostatná časť pre deti) • snack bar s terasou 
pri bazéne • veľký vonkajší bazén so sladkou 
vodou • ležadlami a slnečníkmi zdarma • detský 
bazén • Wi-Fi zdarma • zábavné a animačné 
večery so živou hudbou • šport: volejbal • plážový 
volejbal • basketbal • jóga • pilates • aerobik • 
minigolf • organizované cyklo túry • stolný tenis • 
parkovanie na vyhradenom mieste zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • Wi-Fi zdarma • 
trezor • niektoré izby majú balkón (za doplatok) 
• orientované do okolia a na morskú stranu

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • nápoje k jedlu (nealkoholické nápoje, víno, pivo) • 
animačné a športové aktivity: volejbal • tenis • plážový volejbal • hádzaná 
• badminton • ranné cvičenie • minigolf • stolný tenis • basketbal • aerobic 
• aqua aerobic • pre deti stolný futbal • playstation • kurz plávania pre deti 
4-12 rokov

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

53
EUR
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032  SVETI VLASSVETI VLAS

PARADISE BEACH PARADISE BEACH 

3
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

1+1 1+2 2+3
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detský bazén (0,40 m - 0,80 m)

 Bazén so šmýkačkami

 Detský miniklub:

  Pre deti 4-12 rokov

  V čase 10:00-13:00 h a 15:00-18:00 h

 Animácie:

  Aktivity pri bazéne

  Kreslenie

  Maľovanie na tvár

  Rôzne súťaže

  Tematické dni

  Detské diskotéky od 20:30 h

 Detské ihrisko

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Detský kútik

  Športové aktivity (stolný tenis, plážový volejbal, 

plážový futbal)

 Kurzy plávania

 Trampolína na pláži

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 – 3 deti zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pre 2 dospe-

lé osoby a 3 deti (45 m2)
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

TYPY IZIEB
Štandardné izby (28 m2, dve lôžka, možnosť 
prístelky) • Rodinné izby (45 m2, 3 miestnosti, 
samostatná spálňa s 2 lôžkami, obývacia 
miestnosť s rozkladacím gaučom, prepojená 
bez dverí s menšou spálňou s 2 pevnými alebo 
rozkladacími lôžkami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž, označovaná ako rajská 
pláž • pozvoľný vstup do mora • priamo pred 
hotelom • slnečníky, ležadlá a plážové uteráky 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v tichom zálive uprostred zelene • centrum 
letoviska Sveti Vlas vzdialené 3 km • Slnečné 
pobrežie 10 km • letisko Burgas 45 km

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z niekoľkých budov • 
4 panoramatické výťahy • vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • lobby bar • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie zdarma • vonkajší bazén 
• slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma • bar 
pri bazéne • bar na pláži • amfi teáter • večerné 
zábavné programy • za poplatok: posilňovňa, 
tenis, sauna, turecké kúpele, masáže, biliard, 
elektronické hry

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • balkón • chladnička • trezor 
(za poplatok) • morská strana (za poplatok)

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 
od 10:00–23:00 h • ľahké popoludňajšie občerstvenie v určenom čase 
(čaj, káva, zákusky) • vybrané športové aktivity – stolný tenis, šípky, vodná 
gymnastika, boccia

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

528
EUR
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033  SLNEČNÉ POBREŽIESLNEČNÉ POBREŽIE

BARCELO ROYAL BEACH BARCELO ROYAL BEACH 

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detský bazén 

 Vodný a zábavný park (700 m od hotela)

 Detský  klub

  Pre deti 4-12 rokov

  V čase 09:00-12:00 h a 15:00-18:00 h

 Animačné aktivity: 

  Hry

  Súťaže

  Maľovanie

  Detská diskotéka každý večer od 20:00 h

 Detské ihrisko

 Detská stolička

 Športové aktivity

 Detská postieľka 

 Herňa

 Opatrovanie detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti zdarma

 Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

 Možnosť ubytovania 2+2 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná izba (47 m2, manželská posteľ 
alebo 2 samostatné lôžka, prístelka-rozkladacie 
lôžko) • Rodinná izba - apartmán s 1 spálňou 
(65 m2, dvojlôžková spálňa, obývacia miestnosť, 
kuchynský kútik, rozkladacie lôžko pre deti

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu, možnosť doplatiť 
all inclusive

PLÁŽ
8 km dlhá piesočnatá pláž • asi 70 m od hotela • 
slnečníky a ležadlá za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v centre Slnečného pobrežia • letisko v Burgase 
29 km • starobylé mesto Nessebar 7 km • Sveti 
Vlas 7 km

DĹŽKA TRANSFERU
45 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie zdarma • reštaurácia • á la carte 
reštaurácia Le Caprice • lobby bar • bar pri 
bazéne • piano bar • konferenčná miestnosť • 
vnútorný bazén • relaxačno-kúpeľné centrum 
(jacuzzi, turecké kúpele, solárium, sauna, fi tnes) • 
2 vonkajšie bazény • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • nákupné centrum • animačné programy

UBYTOVANIE
komfortne zariadené priestranné izby • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT 
TV • pripojenie na internet (zdarma) • minibar 
(za poplatok) • trezor (zdarma) • balkón

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • počas 
dňa ľahké občerstvenie, zákusky a zmrzlina v bare pri bazéne • od 10:00–
24:00 h miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

628
EUR
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034  ACHARAVIACHARAVI

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WIFI BABY HOTEL

1+2 2+3
DO 13 R.
ZDARMA

UBYTOVANIE
klimatizácia (15.6.-15.9.) • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • kuchynský kút s varičom • chladnička • balkón 
alebo terasa

TYPY IZIEB
Cenovo zvýhodnená izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky, 
nezrekonštruovaná izba) • Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 
1 prístelky) • Apartmán (dve lôžka, možnosť 2 prísteliek, pevné lôžko,
2 miestnosti) • Suita (dve lôžka, možnosť 3 prísteliek, pevné lôžko, 
3 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
centrum strediska Acharavi cca 500 m • hlavné mesto Korfu - Kerkyra 
35 km

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 30 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA
hlavná budova a poschodové pavilóny • vstupná hala s recepciou • 
internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) • minimarket • klenotníctvo • 
TV miestnosť

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž miestami jemne premiešaná s kamienkami • 
pozvoľný vstup do mora • priamo pri hoteli • plážové uteráky (výmena 
za poplatok) • slnečníky a ležadlá zdarma • vodné športy za poplatok

ALL INCLUSIVE raňajky (americké a kontinentálne), obedy 
a večere formou bufetu • popoludňajšie občerstvenie • káva • čaj • 
čokoláda • koláčiky • snacky • zmrzlina • polnočný snack • miestne 
nealko a alko nápoje, koktaily (10.00-24:00 h) • ležadlá a slnečníky 
na pláži a pri bazéne zdarma • neobmedzený vstup do vodného 
parku Hydropolis • tenis • volejbal • basketbal • minifutbal • stolné 
hry • stolný tenis • šípky • vodné pólo • aerobik • v mesiacoch júl 
a august v hoteli náš animačný tím Planet Fun

GELLINA VILLAGE GELLINA VILLAGE 
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PRE DETIPRE DETI
  Aquapark (5 toboganov, lievik, lenivá rieka, 

detský bazén so šmýkačkami)

  Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) pre deti 

4-12 rokov s 2 slovenskými animátormi a celoden-

nými animáciami:

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový hrdi-

na, Kozmický deň, Krajiny a ich vlajky, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, facepain-

ting, modelovanie balónov, maľovanie kamien-

kov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje, plážový volejbal, 

shuffl  e board, vodné polo, badminton, vodný 

basketbal, šípky, tenis, futbal, basketball

   Kúzla a čary - Magic show

  Letné kino, lampióny šťastia a lodičky prianí

  Ihrisko s preliezačkami, kolotoče, mini ZOO

  Detská stolička, detská postieľka

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 13 rokov zdarma

  Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v apartmánoch 2+2 a 2+3

REŠTAURÁCIE
hlavná reštaurácia • taverna • lobby bar • bar pri bazéne • plážový bar 

BAZÉNY
4 vonkajšie bazény • detský bazén • aquapark • slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch zdarma • plážové uteráky (výmena za poplatok)

ŠPORT & ZÁBAVA
tenis • volejbal • basketbal • minifutbal • stolné hry • stolný tenis 
• šípky • vodné pólo • aerobik • animácie • biliard a stolný futbal 
(za poplatok) • vodné športy (za poplatok) • obchodíky • grécky večer 
so živou hudbou

WELLNESS & SPA
wellness centrum za poplatok • vnútorný bazén 
• vírivka • sauna • rôzne procedúry • fi tnes • masáže 
• vital bar 

TIPY NA VÝLETY
nočná Kerkyra • modrá lagúna • okruh loďou 
spojený s barbeque

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 75 %

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
CENA OD

548
EUR
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035  AGIOS SPYRIDONASAGIOS SPYRIDONAS

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE SLOVENSKÝ

ANIMÁTOR
WIFI

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Detský miniklub (pre deti  4-14 rokov)

  Animácie 6 dní v týždni 

  Rôzne súťaže

  Kreslenie

  Aktivity pri bazéne

  Minidisco

  Detské ihrisko

  Detská stolička v reštaurácii

  Detská postieľka

  Videohry

  Športové aktivity: 

  Tenis

  Futbal

  Volejbal

  Basketbal

  Badminton

  Stolný tenis

  Šípky

  Aerobik

  Zumba

  Opatrovanie detí

  Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (26 m2 , dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek) • Suita (28 m2, manželská posteľ, 
možnosť 3 prísteliek, pevné lôžko, 2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž asi 100 m od hotela • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky za poplatok 
• plážové uteráky za depozit • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★ 

POLOHA
pri dedinke Agios Spyridonas • medzi 
mestečkami Acharavi a Kassiopi • hlavné mesto 
Kerkyra 35 km

DĹŽKA TRANSFERU
1 hodina

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a dvojposchodové vilky • vstupná 
hala s recepciou • minimarket • internetový kútik 
a Wi-Fi (za poplatok) • 2 reštaurácie • bary • 
vonkajší bazén • relaxačný bazén pre dospelých 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • tenis 
• futbal • volejbal • basketbal • badminton • 
aerobik • stolný tenis • šípky • fi tnes • denný 
a večerný animačný program

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • chladnička • trezor (za poplatok) • 
Wi-Fi (za poplatok) • balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (19:00-21:00 h) formou bufetových stolov • neskoré kontinentálne 
raňajky (10:00-10:30 h) • snacky (12:30-16:00 h) • káva • čaj • koláčiky • 
zmrzlina • nealko a alko nápoje miestnej výroby (10:00-23:00 h) • večera 
v á la carte reštaurácii (raz za pobyt, rezervácia vopred) • tematické večere 
• vybrané športové aktivity

MAREBLUE MAREBLUE 
CENA OD

598
EUR



57

GRÉCKO  |  KORFU

036  AGIOS IOANNIS MELITIEONAGIOS IOANNIS MELITIEON

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  2 detské bazény (1 so šmýkačkami)

  Detský miniklub:

  Pre deti 4-12 rokov

   V čase 10:00-12:00 h a 15:00-17:00 h

  Animácie 6 dní v týždni

  Minidisko

  Detské ihrisko

  Detský bufet 

  Detská stolička v reštaurácii

  Detská postieľka

  Športové aktivity: 

  Tenis

   Basketbal

   Stolný tenis

   Šípky

   Vodné pólo

   Volejbal

   Aerobik 

  Opatrovanie detí 

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 13 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná izba (22m2, dve lôžka,  možnosť 
1 prístelky, výhľad na more) • Rodinná izba 
(25 m2, manželská posteľ, možnosť dvoch 
prísteliek, poschodové postele) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
verejná kamienková pláž podchodom • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá zdarma 
• plážové uteráky za depozit • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★ 

POLOHA
hlavné mesto Kerkyra cca 15 km • medzi 
letoviskami Benitses a Moraitika

DĹŽKA TRANSFERU 
50 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodových 
budov • vstupná hala s recepciou • minimarket 
• TV miestnosť • internetový kútik a Wi-Fi 
(za poplatok) • reštaurácia • hlavný bar • 
bar pri bazéne • bar na pláži • 2 vonkajšie 
bazény • slnečníky a ležadlá zdarma • masáže 
(za poplatok) • tenis • basketbal • stolný tenis • 
šípky • vodné pólo • volejbal • aerobik  • biliard 
(za poplatok) • animácie počas celého dňa 
a večer • živá hudba 

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • chladnička • 
balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-15:00 h) 
a večere (18:30-21:30 h) formou bufetu • teplé a studené snacky (10:30-
12:00 h a 15:30-17:30 h) • káva • čaj • čokoláda • sušienky • zmrzlina (10:00-
21:30 h) • miestne nealko a alko nápoje (10:00–01:00 h) • tematické večere • 
vybrané športové aktivity

PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN PRIMASOL LOUIS IONIAN SUN 
CENA OD

598
EUR
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037  TRAGAKITRAGAKI

ANTLANTICA ELEON GRAND RESORT & SPA ANTLANTICA ELEON GRAND RESORT & SPA 

1
ALL

INCLUSIVE
AQUAPARK WELLNESS

1+1
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Vodný park s tobogánmi a šmýkačkou

 Detský bazén

 Detský miniklub:

  Pre deti 4-12 rokov

   Každý deň ráno a popoludní 

rôzne hry a zábava

 Opatrovanie detí (za poplatok)

 Animačné aktivity: 

  Rôzne aktivity pri bazéne

  Kreslenie

  Súťaže

 Detské ihrisko

 Detská stolička

 Detská postieľka

 Detské diskotéky

 Zmrzlina počas dňa od 10:00-17:00 h

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 1 dieťa do 12 rokov zdarma

 Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v izbách pre 2 dospelé 

osoby a 2 deti (36 m2)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

hry (za poplatok) • balkón alebo terasa • 
výhľad do záhrady alebo na morskú stranu 
(za doplatok)

TYPY IZIEB
Štandardné izby (26 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad do parku alebo na morskú 
stranu za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
menšia piesočnato-kamienková pláž Tragaki • 
priamo pred hotelom • od roku 2011 má Modrú 
vlajku za kvalitu a čistotu • ležadlá a slnečníky 
zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Tragaki • rušné 
letovisko Tsilivi vzdialené asi 5 km • hlavné 
mesto Zakyntos 10 km

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
rozľahlý hotelový komplex • viacero budov 
• vstupná hala s recepciou • minimarket • 
reštaurácia • 3 bary • herňa • Wi-Fi a internet 
(za poplatok) • fi tnes • vonkajšia vírivka • 
3 bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma • vodný 
park • wellness & SPA centrum (za poplatok) 
• sauna • turecké kúpele • tenisový kurt • 
multifunkčné ihrisko

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón 
• mini chladnička • trezor • internet • TV 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané v hlavnej 
reštaurácii formou bufetu • bufet vhodný aj pre diabetikov • dopoludňajšie 
i popoludňajšie malé občerstvenie (sendviče, snacky, zmrzlina) • popoludní 
káva, čaj, koláče • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje v čase 
od 10:00–23:00 h • sauna, parný kúpel, vnútorné jacuzzi (1x za pobyt)

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

848
EUR
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038  KALAMAKIKALAMAKI

CARETTA BEACH HOLIDAY VILLAGE CARETTA BEACH HOLIDAY VILLAGE 

2
ALL

INCLUSIVE
AQUAPARK

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark: 

  Tobogány 

  Šmýkačky

  Vodné gule

  Detský bazén

 Detský miniklub:

   Ráno a popoludní rôzne hry a zábava

  Opatrovanie detí (za poplatok)

 Fun Park (za poplatok) 

 V popoludňajších a večerných hodinách

 Nafukovacie hrady 

 Trampolíny

 Motokáry

 Herňa

 Animačné aktivity

 Hry

 Športové aktivity

 Detské ihrisko

 Detská stolička

 Detská postieľka

 Zmrzlina počas dňa od 11:00-18:00 h

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v apartmánoch 

pre 2 dospelé osoby a 2 deti 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Apartmán pre 2-4 osoby (obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom, jedna oddelená spálňa 
s dvomi lôžkami a rozkladacím lôžkom 
pre 1-2 deti alebo 1 dospelého)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-kamienková  pláž • asi 5 minút 
od hotela • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na južnom pobreží ostrova • v malebnom 
prostredí • hlavné mesto Zakyntos 4 km • 
letisko 2 km

DĹŽKA TRANSFERU
15 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotel s rodinnou atmosférou • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • reštaurácia • 3 bary • supermarket 
• obchod so šperkami • trezor (za poplatok) 
• stolný tenis • biliard (za poplatok) • masáže 
(za poplatok) • 5 bazénov (slnečníky a ležadlá 
pri bazéne zdarma)

UBYTOVANIE
pohodlne zariadené apartmány • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • kuchynský kút 
(mikrovlnka, varná kanvica, chladnička, 
hriankovač, rúra) • balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané v hlavnej 
reštaurácii formou bufetu • ľahké občerstvenie (snacky, zmrzlina pre deti) 
v čase 11:00–18:00 h • káva, čaj, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
v čase od 11:00–23:00 h • vstup do aquaparku

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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039  ERMIONIERMIONI

CLUB ERMIONI CLUB ERMIONI 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

POTÁPANIE

2+2
DO 12 R.
ZDARMA 

TYPY IZIEB
zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (18 m2) 
• zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
(28 m2) • v hlavnej budove

STRAVOVANIE
all inclusive 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
na súkromnom polostrove • mestečko Ermioni cca 6 km • letisko Atény 
cca 170 km

DĹŽKA TRANSFERU 
2 hodiny 30 minút (loďou z Atén) 

VYBAVENIE ZARIADENIA
hlavná budova a bungalovy • recepcia • hlavná reštaurácia • televízna 
miestnosť • bar • bazén • detský bazén (oba s morskou vodou) • pool 
bar • obchodíky

PLÁŽ
piesočnatá pláž • štrková pláž • plážové osušky za poplatok • ležadlá 
a slnečníky zdarma

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • klimatizácia • TV • telefón • chladnička 
• balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov • káva, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje • snacky 
(11:30-17:30 h) • aperitív o 19:00 h • bar pri bazéne (10:00-13:00 h 
a 16:00-19:00 h) • bar na pláži (10:00-13:00 h a 16:00-19:00 h) • 
hlavný bar Byzantine (09:00-01:00 h) • Disco od 23:00 h

2
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PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) pre deti 

4-12 rokov s 2 slovenskými animátormi a celoden-

nými animáciami:

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske 

leto, Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávko-

vý a komiksový hrdina, Hawaiský deň, 

Kozmický deň, Krajiny a ich vlajky, atď.

   Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepain-

ting, modelovanie balónov, maľovanie kamien-

kov, výroba náhrdelníkov a náramkov, origami

   (pod)vodné šibalstvá

   Pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje 

  Vodné pólo, plážový volejbal, futbal

 Minidisko a fotenie s delfínom

  Detské predstavenia

  Detská postieľka

  Detská stolička v reštaurácii

  Opatrovanie detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 Uvádzacie ceny

 2 deti do 12 rokov zdarma

REŠTAURÁCIE 
reštaurácia • pool bar • plážový bar • hlavný bar

BAZÉNY
hlavný bazén • detský bazén • s morskou vodou • slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch zdarma • plážové osušky za poplatok

ŠPORT & ZÁBAVA
tenisové kurty • volejbal • basketbal • minifutbal • minigolf • biliard • 
petanque • potápanie • vodné športy • diskotéka • animácie

WELLNESS & SPA
v hoteli Barcelo Hydra Beach (za poplatok)

TIPY NA VÝLETY 
ostrov Hydra • Epidaurus • Mykény • Atény

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 
popoludní (15:00-17:00 h) občerstvenie v bare na pláži (pizza, cestoviny, 
šaláty, domáce dezerty) • ľahšie občerstvenie (10.30–19:00 h) v bare 
pri bazéne • po celý deň do 23.00 h miestne alko a nealko nápoje • raz 
za pobyt jedna BBQ večera (rezervácia vopred je nutná) • fi tnes • sauna • 
parný kúpeľ • ultra all inclusive za doplatok

040  ERMIONIERMIONI

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén 

 Vnútorný bazén s vodopádmi

  Club Barcy pre deti od 4-12 rokov 

 Aktivity pre deti

  Detské ihrisko

  Detská reštaurácia

  Detské predstavenia

  Detská diskotéka 

  Detské stoličky v reštaurácii 

  Detská postieľka 

  Detské menu

  Opatrovanie detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  1 dieťa do 12 r. zdarma

  Rodinné izby so samostatnými spálňami

klimatizácia • LCD SAT TV • za poplatok trezor • 
minibar • telefón • balkón alebo terasa • všetky 
izby s výhľadom do záhrad alebo na more

TYPY IZIEB 
Superior (25 m2, dvojlôžkové v dvojpodlažných 
pavilónoch) • Deluxe  (29 m2, dvojlôžkové 
s možnosťou 2 prísteliek) • Superior Bungalow 
(33 m2, dvojlôžkové v bungalovoch) • Deluxe 
Bungalow (44 m2, rodinné s dvomi prepojenými 
samostatnými izbami) 

STRAVOVANIE
all inclusive • ultra all inclusive za doplatok

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž (prístup 
na 3 pláže) • súkromná pláž s kabanami 
(za doplatok) • slnečníky a ležadlá zdarma • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí v zálive Hydra • 
v oblasti Argolida • množstvo prírodných krás 
a archeologických nálezov (Nafplio, Mykény, 
Epidaurus) • prístav Ermioni asi 7 km • hlavné 
mesto Atény 170 km 

DĹŽKA TRANSFERU 
3 hodiny (vrátane lode z Pirea) 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z niekoľkých pavilónov a samostatných 
bungalovov • vstupná hala s recepciou • amfi teáter 
• Wi-Fi vo verejných priestoroch zdarma • 
diskotéka • hotelové denné a večerné programy • 
za poplatok: wellness centrum • fi tnes • 4 tenisové 
kurty • 2 futbalové ihriská (jedno s umelou trávou 
a osvetlením) • vnútorný bazén s vodopádmi 
a vírivkou • vonkajší bazén

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • individuálna 

BARCELO HYDRA BEACH BARCELO HYDRA BEACH 

BMW 14-025 Satur vizual 210x297.indd   1 20.10.2014   13:37

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

798
EUR
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041  HERSONISSOSHERSONISSOS

LYTTOS BEACH LYTTOS BEACH +

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark s toboganmi a šmýkačkami

 Detský bazén s vodnými atrakciami

 Slovenský animátor (júl – august)

  Detský miniklub (4-12 rokov): program 6x do týž-

dňa, veselé raňajky bez rodičov (2x týždenne), 

doobedňajšie a poobedné programy, večerné 

minidisco

 Animácie

 Tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, atď.

 Športové hry a miniolympiáda

 (pod)vodné šibalstvá

 Lampióny šťastia a lodičky prianí

 Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting

  Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzel-

níckych rekvizít

 Detské ihrisko

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

  Športové aktivity: mini futbal, minigolf, volejbal, 

basketbal, stolný tenis

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 14 rokov zdarma

 Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách (29 m2) 

s 2 prístelkami
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (23 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky) • Izba s výhľadom na more (23 m2, 
dve lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad na more) • 
Rodinná izba (29 m2, manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek, pevné lôžka, 1 miestnosť) • Rodinná 
izba superior (29 m2, manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek, pevné lôžka – oddelené posuvnými 
dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky, plážové uteráky 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v udržiavanej záhrade • v pokojnej časti živého 
letoviska Hersonissos • 20 km od hlavného 
mesta Heraklion • 5 km od 18 jamkového 
golfového ihriska

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových budov 
• vstupná hala s recepciou • minimarket • 
Wi- Fi v priestoroch lobby zdarma • hlavná 
reštaurácia • taverna • bary • 3 bazény • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • amfi teáter • 
tenis • minifutbal • minigolf • volejbal • basketbal 
• aerobik • biliard • fi tnes • denný a večerný 
animačný program

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• telefón • chladnička • trezor • balkón alebo 
terasa

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• neskoré raňajky • ľahké občerstvenie počas dňa • káva • čaj • koláčiky 
• zmrzlina • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00-
24:00 h) • niektoré importované nápoje

CENA OD

798
EUR

FREE
WI-FI

ZONE
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042  ANALIPSIANALIPSI

STELLA PALACE STELLA PALACE 

PRE DETIPRE DETI
 2 detské bazény so šmýkačkami

 2 obrovské bazény (1 000 m2 a 1 300 m2)

 Detský miniklub (4 - 12 rokov)

 Animácie

 Rôzne súťaže

 Kreslenie

 Aktivity pri bazéne

 Detské ihrisko

 Športové aktivity:

  Mini futbal

  Minigolf

  Volejbal

  Tenis

  Basketbal

  Stolný tenis

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Opatrovanie detí za poplatok

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 13 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe s dvomi 

prístelkami

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Rodinná izba (manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek, pevné lôžka, 1 miestnosť) • Izba so 
súkromným bazénom (dve lôžka, súkromný 
bazén)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž oddelená pobrežnou 
komunikáciou • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky zdarma • plážové uteráky 
za kauciu • vodné športy za poplatok na verejnej 
piesočnatej pláži (cca 150 m)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
neďaleko centra dedinky Analipsi • 
4 km od rušného strediska Hersonissos • 
25 km od hlavného mesta Heraklion

DĹŽKA TRANSFERU
35 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodový budov 
• vstupná hala s recepciou • minimarket • 
internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) • 
2 reštaurácie • bary • 2 vonkajšie bazény (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • amfi teáter • plážový 
volejbal • minigolf • minifutbal • tenis • basketbal 
• aerobik • stolný tenis • biliard (za poplatok) • 
masáže (za poplatok) • animácie

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• trezor (za poplatok) • SAT TV s hudobným 
kanálom • chladnička • balkón

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • skoré 
a neskoré raňajky • studené a teplé snacky • zmrzlina • káva • čaj • 
sušienky • koláče • miestne nealko a alko nápoje (10:00-23:00 h) • niektoré 
importované nápoje • tematické večere • raz za pobyt večera v reštaurácii 
Elia (rezervácia vopred)

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

888
EUR
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043  HERSONISSOSHERSONISSOS

VILLAGE RESORT VILLAGE RESORT & WATERPARK WATERPARK 

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark (bazén so 4 tobogánmi, lenivá rieka)

 2 detské bazény so šmýkačkami a atrakciami

 Detský miniklub (4-12 rokov)

  Detský bar Pararadise pri bazéne – hot dogy, 

popcorn, hranolky, hamburgery a ovocie pre deti 

 Animácie

 Rôzne súťaže

 Kreslenie

 Aktivity pri bazéne

 Minidisco

 Detské ihrisko

 Herňa

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Športové aktivity:

  Mini futbal

  Šípky

  Aerobik

  Stolný tenis

 Opatrovanie detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 14 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2

 Aquapark zdarma
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Izba s výhľadom na more (dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad na more) • Rodinná izba 
(manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek, pevné 
lôžka, 2 miestnosti) • Suita (dve lôžka, možnosť 
1 prístelky – rozkladacie lôžko, výhľad na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž vzdialená 1 km od hotela • 
pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy za poplatok • shuttle 
bus na pláž niekoľkokrát za deň zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
2 km od centra rušného strediska Hersonissos • 
25 km od hlavného mesta Heraklion

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodový budov • 
vstupná hala s recepciou • minimarket • Wi-Fi • 
2 reštaurácie • bary • 2 vonkajšie bazény (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • amfi teáter • minifutbal 
• aerobik • vodné pólo • fi tnes • stolný tenis • 
šípky • biliard (za poplatok) • sauna • animácie

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • 
trezor (za poplatok) • Wi-Fi (za poplatok) • SAT 
TV s hudobným kanálom • chladnička • balkón 
alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:15-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • neskoré raňajky (10:00-10:30 h) • 
večera v á la carte reštaurácii (raz za pobyt, rezervácia vopred) • studené 
a teplé snacky (15:00-17:30 h) • zmrzlina • káva • čaj • sušienky • miestne 
nealko a alko nápoje (10:00-23:00 h)

NOVINKA

CENA OD

588
EUR
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044  LARDOSLARDOS

LINDOS PRINCESS LINDOS PRINCESS 

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI

2+3
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Bazény so šmýkačkami 

 Slovensky hovoriaci animátor (júl – august)

 Detský miniklub:

  Pre deti 4-12 rokov

  V čase 10:00-12:30 h a 14:30-17:30 h

 Animácie 6 dní v týždni:

   Tematické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto

  Športové hry a miniolympiáda

  (Pod)vodné šibalstvá

  Lampióny šťastia a lodičky prianí

   Tvorivá dielnička

   Večer mágie a kúziel – výroba kúzelníckych rek-

vizít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie

 Detské ihrisko

 Detský bufet a detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

  Športové aktivity: (tenis, minigolf, basketbal, 

futbal, stolný tenis, plážový volejbal)

 Večerné mini diskotéky

 Video hry

 Detský kočík

 Sanita prispôsobená pre deti

 Opatrovanie detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 až 3 deti do 14 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek) • Bungalov (dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek) • Rodinná izba (manželská posteľ, 
možnosť 3 prísteliek – pevné lôžka - oddelené 
posuvnými dverami) • Rodinná suita (manželská 
posteľ, možnosť 3 prísteliek – pevné lôžka, 
2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo na piesočnato-kamienkovej pláži • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky, ležadlá 
a plážové uteráky zdarma • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
neďaleko dedinky Lardos • cca 7 km od 
historického mesta Lindos • od hlavného mesta 
Rodos cca 55 km

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 30 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
bezbariérový komplex • hlavná budova 
a niekoľko dvojpodlažných budov • vstupná 
hala s recepciou • internetový kútik a Wi-Fi 
(za poplatok) • 3 reštaurácie • bary • amfi teáter 
• 3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • fi tnes • animácie počas celého dňa 
i večer • v mesiacoch júl a august slovenský 
animátor

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • 
minibar • SAT TV • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (18:30-21:30 h) formou bufetu • neskoré kontinentálne raňajky (10:15-
11:00 h) • teplé a studené snacky (10:30-18:00 h a 21:30-24:00 h) • káva, čaj, 
nealko a vybrané miestne alko nápoje (07:30–24:00 h) • minibar na izbe 
(pivo, minerálna voda, nealko) • večera v á la carte reštaurácii raz za pobyt

CENA OD

848
EUR
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045  KOLYMBIAKOLYMBIA

KOLYMBIA STAR KOLYMBIA STAR 

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK

1+1 1+2 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Novovybudovaný aquapark

 Detské bazény

 Detský miniklub (4-<12 rokov)

 Animácie

 Rôzne súťaže

 Kreslenie

 Aktivity pri bazéne

 Detské ihrisko

 Detský bufet

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Herňa

 TV miestnosť

 Športové aktivity:

  Volejbal

  Minigolf

  Basketbal

  Stolný tenis

  Šípky

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Novovybudovaný aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách s dvomi 

prístelkami oddelenými posuvnými dverami
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (23 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky) • Rodinná izba (28 m2, manželská 
posteľ, možnosť 2 prísteliek – pevné lôžka) • 
Rodinná izba superior (38 m2, manželská posteľ, 
možnosť 2 prísteliek – pevné lôžka - oddelené 
posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • vzdialená 
cca 350 m od hotela • dostupná po málo 
frekventovanej ceste • slnečníky, ležadlá 
a plážové uteráky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Kolymbia 
• hlavné mesto Rodos a stredisko Lindos 
cca 25 km

DĹŽKA TRANSFERU 
40 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodových budov 
• vstupná hala s recepciou • minimarket • 
reštaurácia • bar s terasou • TV miestnosť • 
Wi-Fi zdarma • internetový kútik (za poplatok) • 
2 bazény s časťou pre deti • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma • trezor na recepcii 
za poplatok • biliard (za poplatok) • minigolf 
• tenis • volejbal • stolný tenis • šípky • denné 
a večerné animačné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia (15.6. – 15.9.) zdarma • kúpeľňa • 
telefón • chladnička • rádio • SAT TV • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa • Wi-Fi zdarma

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h), 
večere (18:30-21:00 h) formou bufetových stolov • káva a čaj (17:00-
18:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa (10:00-12:00 h a 14:00-18:00 h) • 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00-23:00 h)

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

698
EUR
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046  KOLYMBIAKOLYMBIA

MIKRI POLI MIKRI POLI +

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI BABY HOTELDO 12 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark so šmýkačkami, toboganom a lievikom

 2 detské bazény so šmýkačkami (aj pre batoľatá)

 Lenivá rieka na nafukovacích kolesách

 Detský miniklub:

  Pre deti 4 - 7 rokov

  Pre deti 8 - 13 rokov

 Animácie a detské aktivity:

  6 dní v týždni

   Aktivity: rôzne súťaže, kreslenie, 

aktivity pri bazéne

 Detské ihrisko

 Špeciálne menu pre deti

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Playstation kútik

  Športové aktivity (tenis, futbal, basketbal, 

stolný tenis, biliard)

 Detský kočík

 Baby telefón

 Ohrievače fl iaš

 Opatrovanie detí

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách 2+2 

(rozloha 29 m2) bez doplatku

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (20m2, dve lôžka,  možnosť 
2 prísteliek) • Rodinná izba (29m2, manželská 
posteľ, možnosť 2 prísteliek – pevné lôžka - 
oddelené posuvnými dverami) • Rodinná izba 
superior (32m2, manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek – pevné lôžka, 2 miestnosti) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
široká pieskovo-kamienková pláž oddelená 
od hotela pobrežnou komunikáciou • pozvoľný 
vstup do mora • uteráky, ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
centrum strediska Kolymbia 500 m od hotela 

DĹŽKA TRANSFERU 
40 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko dvojposchodových 
pavilónov • recepcia • lobby bar • hlavná 
reštaurácia • taverna • minimarket • internetový 
kútik a Wi-Fi na recepcii za poplatok • 
5 vonkajších bazénov • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma • amfi teáter • tenisový kurt 
• basketbalové a futbalové ihrisko • fi tnes • 
animačné programy

UBYTOVANIE
klimatizácia (15.6. – 15.9.) • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • telefón • SAT TV • chladnička • trezor 
za poplatok • balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30-10:30 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • neskoré raňajky (10:30-11:00 h) • 
studené a teplé snacky (10:00-12:00 h a 15:30-18:00 h) • káva, čaj, čokoláda 
a koláčiky (16:00-17:00 h) • zmrzlina pre deti (14:00-18:00 h) • vybrané 
miestne nealko a alko nápoje v bare pri bazéne (10:00-23:00 h) • v hlavnom 
bare (18:00-23:00 h) • vstup do hotelového aquaparku

CENA OD

748
EUR
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047  FALIRAKIFALIRAKI

ESPERIDES BEACH ESPERIDES BEACH 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK WIFI BABY HOTEL

1+1
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Bazény so šmýkačkami a toboganom 

 Bazén aj pre najmenšie deti do 2 rokov

 Bazén s lezeckou stenou

 Nafukovací hrad

 Detský kolotoč

 Detský miniklub (4-14 rokov)

 Denné a večerné animácie (6 dní v týždni)

 Detské ihrisko

  Popcorn a cukrová vata na detskom ihrisku 

(v čase určenom hotelom)

 Detské kino a premietanie rozprávok

 Herňa

  Športové aktivity (tenis, mini futbal, volejbal, 

minigolf, stolný tenis)

 Minidisco

 Autodrom

 Baby telefón

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Detský kočík

 Opatrovanie detí

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 14 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania v rodinných izbách 2+2 

  3x do týždňa voľný vstup pre rodiny s deťmi 

do lunaparku Magic Castle v čase 18:00-22:00 h

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Izba s výhľadom na more (dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad na more) • Rodinná izba 
(manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek – 
poschodová posteľ oddelená posuvnými 
dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
široká kamienková pláž • ocenená Modrou 
vlajkou za čistotu • priamo pred hotelom • 
ležadlá a slnečníky zdarma • plážové uteráky 
nie sú k dispozícii

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí Faliraki • cca 3 km 
od centra • hlavné mesto Rodos 13 km

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná a dve vedľajšie budovy • recepcia • 
minimarket • trezor za poplatok • reštaurácia 
• bary • internetový kútik a Wi-Fi v lobby bare 
za poplatok • sauna • masáže (za poplatok) 
• 2 vonkajšie bazény s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma • tenisové kurty • volejbal • biliard 
(za poplatok) • počas dňa a večer bohatý 
animačný program • raz za týždeň grécky 
večer so živou hudbou

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia zdarma (1.6. – 30.9.) • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
chladnička • balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (18:00-21:15) podávané formou bufetu • neskoré kontinentálne 
raňajky (10:00-11:00 h) • káva, čaj, pečivo (16:00-18:00 h) • zmrzlina (10:00-
22:00 h) • vybrané miestne nealko a alko nápoje (10:00-24:00 h) • studené 
a teplé snacky (10:00-12:30 a 14:30-18:00 h) • studené snacky (21:30-24:00 h)

CENA OD

698
EUR
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048  FALIRAKIFALIRAKI

CALYPSO BEACH CALYPSO BEACH 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFIDO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Bazén s toboganom 

 Bazén aj pre najmenšie deti do 2 rokov

 Detský miniklub (4-12 rokov)

 Denné a večerné animácie (6 dní v týždni)

 Rôzne súťaže

 Kreslenie

 Aktivity pri bazéne

 Detské ihrisko

  Športové aktivity:

  Tenis

  Volejbal

  Basketbal

  Minigolf

  Stolný tenis

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 1 dieťa do 13 rokov zdarma 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia (jún - september) •
kúpeľňa • SAT TV • trezor • telefón • rádio • 
chladnička • sušič na vlasy • balkón  
TYPY IZIEB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) 
• Izba s výhľadom na more (dve lôžka, možnosť 
1 prístelky, výhľad na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo na širokej piesočnatej pláži • slnečníky, 
ležadlá a plážové uteráky zdarma 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
priamo na pláži • približne 2 km od centra 
Faliraki • 12 km od hlavného mesta Rodos

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 
á la carte reštaurácia • konferenčná miestnosť • 
internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) • hlavný 
bar • snack bar • bar pri bazéne • vonkajší 
bazén s tobogánom • ležadlá a slnečníky 
zdarma • telocvičňa • tenisový kurt • volejbalové 
a basketbalové ihrisko • šípky • stolný tenis • 
minigolf • biliard • sauna (zdarma) • masáže 
(za poplatok) • animácie počas dňa i večer • živá 
hudba niekoľkokrát do týždňa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (18:30-21:30 h) formou bufetu • vybrané miestne nealko a alko nápoje, 
káva, čaj v hlavnej reštaurácii a baroch • teplé a studené snacky (10:00-
23:00 h) • sendviče • zmrzlina • koláče • raz za pobyt večera v á la carte 
reštaurácii (rezervácia vopred) • tematické večere (grécka, talianska, rybia)

CENA OD

768
EUR
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GRÉCKO  |  RODOS

049  KIOTARIKIOTARI

LINDOS IMPERIAL LINDOS IMPERIAL 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI WELLNESSDO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 2 bazény 

 Detský aquapark (6 tobogánov)

 Bazén aj pre najmenšie deti do 2 rokov

 Detský miniklub (4 - 12 rokov)

 Denné a večerné animácie (6 dní v týždni)

 Rôzne súťaže

 Kreslenie

 Herňa

 Aktivity pri bazéne

 Detské ihrisko

  Športové aktivity

   Tenis

  Volejbal

  Basketbal

  Minifutbal

  Minigolf

  Stolný tenis

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Opatrovanie detí 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 1 dieťa do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 

v rodinných izbách 2+2

 Aquapark v cene 
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (27 m2, dve lôžka, možnosť 
1 prístelky) • Izba s výhľadom na more (27 m2, 
dve lôžka, možnosť 1 prístelky, výhľad na more) • 
Rodinná izba (30 m2, manželská posteľ, možnosť 
2 prísteliek – pevné lôžka - oddelené posuvnými 
dverami) • Superior rodinná izba (manželská 
posteľ, možnosť 2 prísteliek – pevné lôžka, 
2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup 
do mora • priamo pri hoteli • ležadlá a slnečníky 
zdarma • plážové uteráky za kauciu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom stredisku Kiotari • vzdialený 3,5 km 
od dedinky Lardos • 8 km od historického mesta 
Lindos • 50 km od hlavného mesta Rodos

DĹŽKA TRANSFERU
1 hodina 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko dvojpodlažných 
budov • vstupná hala s recepciou • minimarket 
• 4 reštaurácie • bary • Wi-Fi a internetový kútik 
(za poplatok) • 3 vonkajšie bazény • slnečníky 
a ležadlá zdarma • amfi teáter • fi tnes • tenis • 
basketbal • plážový volejbal • šípky • stolný tenis 
• denný a večerný animačný program

UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• telefón • chladnička • trezor • balkón alebo 
terasa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-11:00 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (19:00-22:00 h) formou bufetu • skoré raňajky (06:30-7:00 h) • 
ľahké občerstvenie počas dňa • káva • čaj • koláče • zmrzlina • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00–24:00 h)

CENA OD

948
EUR
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CYRPUS  |  JUH

050  PROTARASPROTARAS

MALAMA BEACH HOLIDAY VILLAGE MALAMA BEACH HOLIDAY VILLAGE 

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Vnútorné a vonkajšie bazény

 Detský klub Malamino Mini Club:

  Pre deti 4-12 rokov 

  Súťaž v stavaní hradov z piesku

  Starostlivosť o korytnačky

  Kino

  Animačné aktivity: 

  Hry

  Večerné párty

  Detské disko v bazéne

  Mini olympiáda

  Výroba masiek

  Kvízy

  Maľovanie na tvár

  Plážové aktivity

 Detské ihrisko a pieskovisko

 Detský bufet v reštaurácii

 Detská stolička

  Športové aktivity: tenisové kurty, stolný tenis, 

plážový volejbal, videohry, biliard 

 Detská postieľka zdarma 

 Opatrovanie detí za poplatok    

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 16 rokov zdarma 

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

  Možnosť ubytovania 2+2, 4+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

TYPY IZIEB
Suita pre 2-4 osoby (75 m2, dvojlôžková spálňa, 
obývacia miestnosť s rozťahovacím gaučom 
pre 2 osoby) • Suita pre 4-6 osôb (106 m2, 
dve dvojlôžkové spálne, obývacia miestnosť 
s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, 2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž (v mori s kamienkami) 
v menšom zálive • priamo pri komplexe • ležadlá, 
slnečníky a vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v nádhernej záhrade • centrum letoviska 
Protaras vzdialené 7 km • letisko Larnaca 
vzdialené 60 km

DĹŽKA TRANSFERU 
50 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
dvojposchodové vilky • recepcia • internetový 
kútik (za poplatok) • trezor (za poplatok) • 
2 reštaurácie • 3 bary • minimarket • 2 bazény 
s tryskami • vnútorný bazén • SPA centrum • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne zdarma • 
animácie a športové aktivity pre všetky vekové 
kategórie počas dňa aj večer

UBYTOVANIE
komfortne zariadené priestranné suity • 
individuálne ovládaná klimatizácia • stropný 
ventilátor • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • pripojenie na internet (za poplatok) 
• trezor (za poplatok) • chladnička • plne 
vybavený kuchynský kútik • balkón alebo terasa 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• zmrzlina pre deti do 12 rokov (10:00-18:00 h) • káva a koláče (16:00-
18:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h) • 
squash • tenisové kurty • stolný tenis •volejbal • fi tnes

Inzercia Senspa final.indd   1 19.8.2014   9:02

CENA OD

798
EUR



špeciálne balíky a ceny
pobyty za fi rst a last minute ceny

najširšia ponuka pobytov na Slovensku a v zahraničí
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CYPRUS  |  SEVER

051  BAFRABAFRA

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 3 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK BABY HOTEL

2+ 4
ZDARMA

vilkách s výhľadom do záhrady • všetky izby majú: klimatizáciu 
• kúpeľňu s WC • sušič na vlasy • telefón • LCD TV • minibar 
(za poplatok) • trezor • v hlavnej budove vysokorýchlostné pripojenie 
na internet - káblové aj Wi-Fi (za poplatok) • balkón alebo terasu

TYPY IZIEB 
v hlavnej budove: Štandardná izba (30 m2, dvojlôžková s možnosťou 
prístelky - rozťahovací gauč pre max. 2 deti) • v záhradných vilkách: 
Štandardná izba (30 m2, dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek 
90x190 cm), Duplex room (78 m2, 2-poschodový mezonet 
pre 2 dospelé osoby a max. 4 deti, 2 spálne, 2 WC)

STRAVOVANIE
all inclusive (plná penzia formou bufetu vrátane miestnych nápojov)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
na severnom pobreží Cypru v turistickom stredisku Bafra • 
40 km od centra starobylej Famagusty (za poplatok premáva 
hotelový autobus) • 72 km od letiska Ercan

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

VYBAVENIE ZARIADENIA 
hotelový komplex tvorí hlavná budova postavená v štýle antického 
paláca a záhradné vilky • recepcia • Wi-Fi pripojenie vo vyhradených 
priestoroch (zdarma), v ostatných častiach areálu (za poplatok) 
• kasíno • amfi teáter • počas zimného obdobia 2014-2015 bude 
v hotelovom komplexe realizovaná kompletná rekonštrukcia 

PLÁŽ
široká 200 m dlhá pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky a ležadlá zdarma • plážové osušky • motorizované 
vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE
v hlavnej budove s výhľadom na more alebo do záhrady a v záhradných 

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-
14:30 h) a večera (18:45-21:30 h) formou bufetu v hlavnej 
reštaurácii • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje podávané 
v bare na pláži (10:00-17:00 h) a pri bazéne (10:00-24:00 h) • 
ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne • aquapark • vodný park • 
fi tnes • animácie

FREE
WI-FI

ZONE
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PRE DETIPRE DETI
  Aquapark s toboganmi a šmýkačkami

  Mini aquapark

  Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) 

so slovenskými animátormi a animáciami:

  Mini klub (4-12 rokov)

  Teenage klub (13-18 rokov)

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Kozmický deň, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, 

facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 

kamienkov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

  Športové hry a turnaje, hodiny tanca a letné kino

   Lampióny šťastia a lodičky prianí

 Detské ihrisko

 Herňa s video hrami (za poplatok)

 Detské menu v á la carte reštaurácii

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 Aquapark v cene

 2 deti zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 alebo 2+4

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie (za poplatok) • bary • 
cukráreň

BAZÉNY
hlavný bazén • vnútorný bazén • aquapark • vodný park • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky za depozit 

ŠPORT & ZÁBAVA
aquapark • šípky • minifutbal • stolný tenis • aerobik • plážový volejbal 
• vodná gymnastika • basketbal • vodné pólo • plážový futbal • 
minibasketbal • pilates • tenis • motorizované a nemotorizované vodné 
športy na pláži • kurzy potápania • fi tnes • živá hudba • open-air 
disco • kino • biliard • amfi teáter • diskotéka na pláži • kurzy tanca • 
obchodíky • kaderníctvo • kasíno (od 25 rokov)

WELLNESS & SPA
Spa centrum (za poplatok) • 2 vnútorné bazény 
• fi tnes centrum • turecké a fínske kúpele • sauna • 
vitamin bar • masáže • jacuzzi • manikúra a pedikúra

TYPY NA VÝLETY 
mesto Famagusta • mesto Kyrenia • hlavné mesto Nikózia 
• polostrov Karpaz  

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94%

S TROMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS TROMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
CENA OD

698
EUR
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052  BAFRABAFRA

NOAH´S ARK DELUXE HOTEL & SPA NOAH´S ARK DELUXE HOTEL & SPA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK BABY HOTEL

2+2 1+2
ZDARMA

izby majú: kúpeľňu s WC (v hlavnej budove vaňa a sprchový kút 
s masážnou sprchou) • sušič na vlasy • telefón • minibar (za poplatok) 
• trezor • LCD TV • vysokorýchlostné pripojenie na internet - káblové 
aj Wi-Fi (za poplatok) • balkón alebo terasu

TYPY IZIEB 
v hlavnej budove: Štandardná izba deluxe (dvojlôžková) • Štandardná 
izba deluxe pre 3 dospelé osoby (s dvomi manželskými posteľami) 
• v záhradných vilkách: Štandardná izba (s manželskou posteľou 
160x200 cm a 1,5 lôžka 110x200 cm pre 2 deti) • Rodinná izba 
s prepojenými dverami

STRAVOVANIE
light all inclusive (plná penzia formou bufetu 
vrátane miestnych nápojov)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
na severnom pobreží Cypru v turistickom stredisku Bafra • 42 km 
od centra starobylej Famagusty (za poplatok premáva hotelový 
autobus) • 65 km od letiska Ercan

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

VYBAVENIE ZARIADENIA 
luxusný hotelový komplex • hlavná budova (iba pre dospelých) 
• záhradné vilky • recepcia • Wi-Fi pripojenie vo vyhradených 
priestoroch (zdarma) a v ostatných častiach areálu (za poplatok) • 
kasíno

PLÁŽ
široká 1,3 km dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
rozdelená na štyri časti • drevené mólo s ležadlami • priamy vstup 
do hlbokej vody (vhodné na šnorchlovanie) • slnečníky a ležadlá 
zdarma • plážové osušky • kabany (za poplatok) • motorizované 
vodné športy (za poplatok)

UBYTOVANIE
v hlavnej budove (len dospelé osoby) s výhľadom na more 
a v záhradných vilkách s výhľadom na more alebo do záhrady • všetky 

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h) a večera (19:00-
21:30 h) formou bufetu v hotelovej reštaurácii • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
podávané v bare pri bazéne pri záhradných vilkách (10:00–24:00 h) • ležadlá a slnečníky 
na pláži a pri bazéne zdarma • aquapark (voda v bare v aquaparku) • animácie

FREE
WI-FI

ZONE
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PRE DETIPRE DETI
  Aquapark s toboganom a šmýkačkami

  Mini aquapark

  Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) 

so slovenskými animátormi a animáciami:

  Mini klub (4-12 rokov)

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Kozmický deň, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, 

facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 

kamienkov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje: plážový volejbal, vodné 

pólo, lukostreľba, badminton, basketbal, šípky, 

tenis, futbal

   Lampióny šťastia a lodičky prianí

 Detské ihrisko

 Kino

  Detská stolička a postieľka

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti zdarma

 Aquapark v cene

 Možnosť ubytovania 2+2

REŠTAURÁCIE 
hlavná hotelová reštaurácia • 3 á la carte reštaurácie (za poplatok) • 
bary • cukráreň

BAZÉNY
3 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • aquapark • vodný park • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky za depozit

ŠPORT & ZÁBAVA
fi tnes centrum • basketbalové ihrisko (osvetlenie za poplatok) • 
4 tenisové kurty (rakety a osvetlenie za poplatok) • plážový volejbal 
• aerobik • lukostreľba • vodné pólo • šípky • biliard • stolný tenis 
• profesionálne futbalové ihrisko (za poplatok) • minigolf • vodná 
gymnastika • motorizované a nemotorizované vodné športy na pláži • 
animácie • open-air kino • karaoke • živá hudba • diskotéka 
• obchodíky • kaderníctvo • kasíno (od 25 rokov)

WELLNESS & SPA
Spa centrum (za poplatok) • vnútorný bazén • turecké kúpele 
• sauna • masáže • jacuzzi • fi tnes centrum • jóga • pilates 
• step • aerobik

TYPY NA VÝLETY 
mesto Famagusta • mesto Kyrenia • hlavné mesto Nikózia 
• polostrov Karpaz  

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
CENA OD

728
EUR
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053  ANTALYA - LARAANTALYA - LARA

ASKA LARA RESORT & SPA ASKA LARA RESORT & SPA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detský bazén s toboganmi

 Leo detský klub: 

  Mini club (4–6 rokov)

  Midi club (7–11 rokov)

  Teen club (12–16 rokov)

 Detská postieľka

 Detský bufet

 Detské ihrisko

 Detský kočík (za poplatok)

 Biliard, bowling

 Stolný futbal

 Playstation

 Mini disco

 Hracia miestnosť

 Kino

  Gymnastika (každý deň okrem nedele o 10:15 h  

v Leo kids klub)

  Plávanie (každý deň okrem nedele o 11:00 h 

v hlavnom bazéne)

  Futbal (každý deň okrem nedele o 16:00 h  

na futbalovom ihrisku)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách pozostá-

vajúcich z 2 spální a 2 kúpeľní

 Možnosť ubytovania 2+3

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

na vlasy • telefón • balkón s výhľadom na more 
alebo do okolia

TYPY IZIEB
Štandardná izba (24 m2, možnosť prísteliek) • 
Rodinná izba (50 m2, 2 spálne, 2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
súkromná hotelová pláž • 150 m dlhá • 
piesočnato – kamienková • 350 m od hotela • 
vodné športy (za poplatok) • od hotela na pláž 
počas dňa premáva kyvadlová doprava zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v srdci prírody v Antalyi, časť Lara (od centra 
Lary 6 km) • 12 km od centra Antalye a letiska 

DĹŽKA TRANSFERU
15 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
nový hotel otvorený v roku 2014 • vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 á la carte 
reštaurácie (za poplatok) • Wi-Fi v areáli hotela 
zdarma • 9 barov • cukráreň • obchody • kino 
• amfi teáter • detský mini klub • konferenčné 
miestnosti • vonkajšie bazény • detský bazén • 
vodné šmýkačky • slnečníky, ležadlá a osušky 
zdarma • wellness za poplatok, turecké kúpele 
a sauna zdarma • fi tnes • rôzne športové aktivity

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch 
prísteliek • klimatizácia • minibar (nealkoholické 
nápoje a pivo dopĺňané denne) • varná kanvica 
• SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • rôzne snacky počas dňa v čase od 12:30–
16:30 h • miestne alko a nealko nápoje v čase od 10:00–24:00 h • vybrané 
importované nápoje

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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054  ANTALYA - LARAANTALYA - LARA

ROYAL HOLIDAY PALACE ROYAL HOLIDAY PALACE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK

1+1 2+3
DO 10 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detský bazén so šmýkačkami a toboganmi

 Zábavný park

 Mini klub pre deti 4–12 rokov

 Detská postieľka

 Detská stolička (v reštaurácií)

 Detský bufet

 Detské ihrisko

 Stolné hry

 Tématické dni, maľovanie na tvár

 Športové aktivity:

  Plážový volejbal

  Vodné pólo

  Stolný tenis

  Šípky

  Tenis

 Mini disco

 Bowling, biliard a hracia miestnosť (za poplatok)

 Mini basketbal

 Zmrzlina

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 10 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe 

 Zábavný park zdarma

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

(zdarma) • sušič na vlasy • balkón • varná 
kanvica, čajový a kávový set

TYPY IZIEB
Štandardná superior izba Land View/Sea View 
(48 m2, možnosť 2 prísteliek, rozkladacie lôžka) 
• Rodinná izba (60 m2 - 75 m2, 2 prepojené 
miestnosti alebo mezonetový štýl, max. 
obsadenie 4 osoby)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
17 km od centra Antalye • od letiska v Antalyi 
vzdialený 15 km 

DĹŽKA TRANSFERU
20 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 10 poschodovej 
budovy • hlavná reštaurácia • 5 á la carte 
reštaurácií (za poplatok) • Wi-Fi v lobby 
zdarma • internetový kútik (za poplatok) • 
niekoľko barov • obchody • vonkajšie bazény 
aj so šmýkačkami • detský bazén • aquapark 
a zábavný park pre deti aj dospelých • wellness 
za poplatok, turecké kúpele a sauna • fi tnes • 
plážový volejbal • vodné pólo • stolný tenis • 
šípky • tenis • animácie

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch 
prísteliek • centrálna klimatizácia • minibar 
(denne dopĺňaný) • SAT TV • kúpeľňa • trezor 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • neskoré raňajky • snacky a zmrzlina počas 
dňa • polnočný snack (24:00–07:00 h) • miestne a vybrané importované 
alko a nealko nápoje  v čase od 10:00–24:00 h, v Pera Lobby bare 24 h

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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055  ANTALYA - LARAANTALYA - LARA

MIRACLE RESORT HOTEL MIRACLE RESORT HOTEL 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK BABY HOTEL

1+1 2+3
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark so šmýkačkami a toboganmi

 Detský bazén so šmýkačkami

 Detský vnútorný bazén

 Mini klub: 

  Mini club (4–8 rokov)

  Midi club (9–11 rokov)

  Teenage club (12–16 rokov)

 Športvé aktivity

  Basketbal

  Tenis

  Plážový volejbal

  Vodné pólo

  Stolný tenis

  Šípky

  Minigolf

 Detská postieľka

 Detská stolička (v reštaurácii)

 Detský bufet

 Detské ihrisko

 Mini disco

 Hracia miestnosť (za poplatok)

 Kino

 Zmrzlina

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 13 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

denne) • SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) 
• sušič na vlasy • telefón • balkón • Wi-Fi 
(za poplatok)

TYPY IZIEB
Štandardná izba (30 m2, možnosť 2 prísteliek) 
• Rodinná izba (60 m2, 2 štandardné izby 
prepojené dverami, max. obsadenie 2+3)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky zdarma • motorové 
a nemotorové športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v Antalyi časť Lara • 11 km od centra mesta 
Antalya • od letiska v Antalyi vzdialený 15 km

DĹŽKA TRANSFERU
15 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 9 poschodovej 
budovy • hlavná reštaurácia • 4 á la carte 
reštaurácie (za rezervačný poplatok 5 EUR/
osoba) • Wi-Fi v lobby zdarma • internetový 
kútik (za poplatok) • niekoľko barov • obchody 
• kino • vonkajšie bazény • detský bazén • 
vnútorný bazén • vodné šmýkačky • wellness 
a masáže za poplatok, turecké kúpele a sauna 
zdarma • fi tnes • basketbal • tenis • plážový 
volejbal • vodné pólo • stolný tenis • šípky • 
minigolf • denné a večerné animácie

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
• centrálna klimatizácia • minibar (dopĺňaný 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • neskoré raňajky • rôzne snacky a zmrzlina 
počas dňa • polnočný snack (24:00–06:00 h) • miestne a vybrané 
importované alko a nealko nápoje v čase od 10:00–02:00 h

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

738
EUR
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056  BELEKBELEK

SUSESI LUXURY RESORT SUSESI LUXURY RESORT 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK BABY HOTEL

2+2
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark so šmýkačkami a toboganmi

 Detský bazén so šmýkačkami

  Detský klub so slovenským animátorom 

(júl - august):

  Mini klub (4-7 rokov)

  Midi klub (8-12 rokov)

  Teenage klub (13-16 rokov)

 Detské ihrisko

 Mládežnícky bar 10:00–18:00 h a 20:00–23:00 h

 Detská reštaurácia 11:30–13:00 h

 Detské menu v reštaurácii

 Detská stolička

  Športové aktivity (stolný tenis, plážový volejbal, 

futbal, basketbal, taebo)

 Bowling a biliard (za poplatok)

 Mini amfi teáter

 Detské kino, hobby klub

 Detská spálňa

 Opatrovanie detí a detský kočík (za poplatok)

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti zdarma

 Aquapark zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách pozostá-

vajúcich z jednej veľkej miestnosti (63 m2)

 Možnosť ubytovania 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

nealkoholickými nápojmi, pivom a chipsami) 
• kávový a čajový set, varná kanvica • SAT TV 
• telefón • pripojenie na internet (zdarma) • 
balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardné izby Land View/Side Sea View 
(40 m2, možnosť prístelky, v hlavnej budove) • 
Terrace Family (63 m2, 1 miestnosť)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
približne 2 km od centra Beleku • letisko 35 km • 
centrum Antalye 40 km

DĹŽKA TRANSFERU
35 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi na recepcii a internetový kútik 
zdarma • obchody • reštaurácia • 6 á la carte 
reštaurácií (za poplatok) • bary • disco • fi tnes 
• sauna • turecké kúpele • za poplatok: wellness 
centrum a masáže • v záhrade olympijský 
bazén • bazén so šmýkačkami • šport: tenisové 
kurty • volejbal • basketbal • stolný tenis • 
squash • za poplatok: bowling • biliard • golf • 
profesionálne futbalové ihrisko • konferenčné 
miestnosti

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek 
(rozkladacie lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • trezor • minibar (denne dopĺňaný 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • neskoré kontinentálne raňajky • neskorá večera • snacky 
• polnočný snack • miestne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 h denne

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

968
EUR
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057  BELEKBELEK

ELA QUALITY & SPA ELA QUALITY & SPA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

1+1
DO

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark so šmýkačkami a toboganmi

 Detský bazén so 4 šmýkačkami

 Vnútorný bazén

 Detský klub:

  Baby klub (1-2 roky)

  Mini klub (3-6 rokov)

  Maxi klub (7-12 rokov)

  Teens klub (13-17 rokov)

 Detské ihrisko

 Detská reštaurácia

 Detské menu v reštaurácii

 Bar pre teenegerov (13-17 rokov)

 Minibar denne dopĺňaný

  Športové aktivity (stolný tenis, plážový volejbal, 

mini futbal, minigolf, biliard, basketbal, šípky)

 Detské kino

 4 detské rozprávkové televízne kanály na izbe

  Pre deti do 12 rokov: ruksak, mlieko v mini bare 

na izbe, detský šampón

 Detské župany a papuče na izbe

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti zdarma

 Aquapark zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách pozostá-

vajúcich z dvoch miestností (72 m2)

 Možnosť ubytovania 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba Land View Main/ Sea 
View Main (35 m2 - 45 m2, hlavná budova, 
možnosť 2 prísteliek) • Family Duplex (65 m2, 
2 poschodia, možnosť 2 prísteliek) • Lake House 
(36 m2 , možnosť prístelky) • Lake House Family 
(72 m2,  2 spálne, možnosť 2 prísteliek)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži  • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové 
osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
od centra Beleku 2 km • od letiska v Antalyi 
35 km

DĹŽKA TRANSFERU
35 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a vilky so spoločným bazénom 
• Wi-Fi v areáli hotela zdarma • internetová 
kaviareň za poplatok • reštaurácia • 8 á la carte 
reštaurácií (za poplatok) • bary • sauna • turecké 
kúpele • fi tnes • za poplatok: bowling • masáže 
• SPA centrum • v záhrade bazén • aquapark 
s 5 šmýkačkami • tenisové kurty

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou 
prísteliek (pevné lôžko) • centrálna klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor • minibar 
(denne dopĺňaný) • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
pripojenie (zdarma) • balkón alebo terasa 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • neskoré kontinentálne raňajky • popoludňajšie občerstvenie 
(káva, čaj a koláče) • polnočný snack • nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej produkcie 24 h denne pri jednom z barov • vybrané alkoholické 
a nealkoholické importované nápoje

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

968
EUR
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SIAM ELEGANCE SIAM ELEGANCE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark so šmýkačkami a toboganmi

 Detský bazén so šmýkačkou

 Vnútorný bazén

 Lunapark (za poplatok)

 Detský mini klub (4-12 rokov)

 Detské ihrisko

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Plážový volejbal

  Šípky, minigolf

  Basketbal

  Lukostreľba

  Bowling a biliard (za poplatok)

 Detské kino

 Mini disco

 Zmrzlina

 Opatrovanie detí (za poplatok)

 Detský kočík (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 14 rokov zdarma

 Aquapark zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pozostávajú-

cej z 2 miestností mezonetového typu

 Možnosť ubytovania 2+2
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

• sušič na vlasy • telefón • LCD TV • DVD 
prehrávač • trezor • minibar (denne dopĺňaný) 
• Wi-Fi (za poplatok) • balkón • k dispozícii 
rodinné izby pre 4 osoby

TYPY IZIEB
Štandardná izba (27 m2 , možnosť 2 prísteliek) 
• Rodinná izba (45 m2, 2 spálne, mezonetový 
štýl, 1 kúpeľňa, max. obsadenie 4 osoby – pevné 
lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnato-kamienková 
pláž • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí časti Boğazkent • 
od centra letoviska Belek cca 10 km • letisko 
v Antalyi 40 km 

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel v ázijskom štýle • Wi-Fi v priestoroch 
hotela zdarma • internetová kaviareň 
za poplatok • reštaurácia • bary • 3 á la carte 
reštaurácie (raz za pobyt zdarma) • zdarma: 
turecké kúpele • sauna • parný kúpeľ • šport: 
tenisový kurt • fi tnes • basketbal • vodné pólo • 
lukostreľba • minigolf • stolný tenis • aerobic • 
za poplatok: služby SPA centra • v záhrade dva 
bazény (jeden s toboganmi)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou 
prísteliek (2 prístelky iba pre deti) • kúpeľňa 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • neskoré raňajky • popoludní snack (zmrzlina, káva, čaj, koláče) • 
polnočný snack (23:00–24:00 h) • miestne nealko a alko nápoje a niektoré 
importované nápoje (10:00–01:00 h) • 1 á la carte reštaurácia raz za pobyt

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

698
EUR
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GURAL PREMIER BELEK GURAL PREMIER BELEK 

2
ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

2+3
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark s množstvom šmýkačiek

 Detské bazény 

 Detský Happyland kids club (0-17 rokov) 

 Bohatý program počas celého dňa

 Detská recepcia

 Detské ihrisko

 Lunapark (za poplatok)

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Plážový volejbal

  Šípky 

  Boccia

  Vodné pólo

 Detské kino

 Detská postieľka

 Detský kočík (za poplatok)

 Minidisco

 Detské menu v reštaurácii

 Zmrzlina

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 13 rokov zdarma

 Aquapark zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pozostávajú-

cej z 2 miestností 
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

Wi-Fi (zdarma) • varná kanvica, kávový a čajový 
set • balkón alebo terasa • k dispozícii rodinné 
izby pre 5 osôb

TYPY IZIEB
Deluxe room (37 m2, možnosť 2 prísteliek, pevné 
lôžka) • Deluxe family room (63 m2, 
2 miestnosti, 1 kúpeľňa, max. obsadenie 4+1)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnato-kamienková 
pláž • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
zdarma • motorové a nemotorové športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí píniových lesov od centra 
Belek približne 1 km • letisko v Antalyi 40 km 

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel v 2014 • množstvo 
3-podlažných budov v areáli hotela • Wi-Fi 
zdarma • obchody • reštaurácie • á la carte 
reštaurácie (za poplatok) • bary • aquapark • 
turecké kúpele • sauna • parný kúpeľ • fi tnes 
• plážový volejbal • šípky • boccia • aerobik • 
vodné pólo • stolný tenis • za poplatok: služby 
SPA centra • 8 tenisových kurtov • golfové 
ihriská pri hoteli

UBYTOVANIE
dvojlôžkové centrálne klimatizované izby 
s možnosťou prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• LCD TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný 
nealko nápojmi, pivom, čokoládou a chipsami) • 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • neskoré raňajky • popoludní snack (zmrzlina, káva, čaj, koláče) 
• nočný snack (21:30–07:00 h) • miestne nealko a alko nápoje a niektoré 
importované nápoje (09:00–01:00 h)

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

968
EUR
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060  BELEKBELEK

CRYSTAL WATERWORLD RESORT SPA CRYSTAL WATERWORLD RESORT SPA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark so šmýkačkami a toboganmi 

 Detský bazén 

 Detský mini klub (4-12 rokov)

 Detské ihrisko

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Plážový volejbal

  Tenis

  Minigolf

  Basketbal

  Bowling a biliard (za poplatok)

  Stolný futbal

  Golf

 Detské kino

 Minidisco

 Detské menu v reštaurácii

 Zmrzlina, waffl  e

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Aquapark zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 

pozostávajúcej z 2 miestností

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

• Wi-Fi (zdarma) • balkón alebo terasa • 
k dispozícii rodinné izby pre 4 osoby 

TYPY IZIEB
Štandardná izba Land View/Side Sea View 
(27 m2, možnosť  prístelky) • Family (33 m2, 
2 miestnosti, 1 kúpeľňa, max. obsadenie 2+2)

STRAVOVANIE
ultra all  inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnato-kamienková 
pláž • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky 
zdarma • motorové a nemotorové športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí od centra letoviska Belek 
cca 10 km • v časti Boğazkent • letisko v Antalyi 
40 km 

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel otvorený v roku 2013 • Wi-Fi na izbách 
a vo vnútorných priestoroch hotela zdarma 
• internetový kútik za poplatok • obchody • 
reštaurácia • bary • 6 á la carte reštaurácií 
(1 raz za pobyt zdarma) • turecké kúpele • sauna 
• parný kúpeľ • šport: tenisový kurt • fi tnes • 
basketbal • vodné pólo • minigolf • stolný tenis 
• za poplatok: služby SPA centra • bowling • 
biliard • stolný futbal • golf 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové centrálne klimatizované izby 
s možnosťou prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• LCD TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný) 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • neskoré raňajky • popoludní snack (zmrzlina, káva, čaj, koláče) 
• nočný snack (01:00–07:00 h) • miestne nealko a alko nápoje a niektoré 
importované nápoje 24 h v lobby bare • 1 á la carte reštaurácia raz za pobyt

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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061  SIDESIDE

ARCANUS ARCANUS 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

WELLNESS

1+1 1+2 2+2
DO 15 R.
ZDARMA

deti do 15 rokov) • kúpeľňa • sušič na vlasy • centrálna klimatizácia • 
LCD SAT TV • telefón • minibar (denne dopĺňaný) • trezor (zdarma) 
• balkón • rodinné izby pozostávajú z dvoch prepojených miestností, 
majú výhľad na more a na balkóne jacuzzi

TYPY IZIEB
Štandardná izba (21 m2, možnosť  prístelky, možnosť doplatku 
za výhľad na more) • Standard Bunkbed (21 m2, 2 prístelky riešené 
poschodovou posteľou len pre deti) • Rodinná izba (34 m2, 
2 miestnosti, jacuzzi na balkóne, výhľad na more, max. obsadenie 
3+1, pevné lôžka a rozkladacie lôžka)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v pokojnom prostredí píniových lesov • vo východnej časti Side, oblasť 
Sorgun • od centra Side 5 km • letisko v Antalyi 75 km

DĹŽKA TRANSFERU
1 hodina a 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel v zime 2013/14 • vstupná hala s recepciou 
• obchody • disco • Wi-Fi na recepcii a v okolí bazéna (zdarma) 
• internetový kútik (za poplatok) • fi tnes • hlavný bazén, bazén 
so šmýkačkami a detský bazén • šport zdarma: tenisové kurty • 
stolný tenis • šípky • lukostreľba • biliard • šach • boccia • streľba 
zo vzduchovky • aerobic • turecké kúpele • sauna • služby SPA 
centra (za poplatok)

PLÁŽ
široká piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • mólo 
s plážovým barom • ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (poschodová posteľ len pre 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré 
kontinentálne raňajky • poobedňajšie snacky • káva • čaj • koláče • polnočný snack 
(23:00–24:00 h) • á la carte reštaurácia raz za pobyt • zmrzlina vo vybraných baroch 
a určenom čase • gözleme (12:00–16:00 h) • wafl e v bare pri bazéne (16:00–17:00 h) 
• pivný bar v záhrade (15:30–17:00 h) • miestne nealko, alko a niektoré importované 
nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 h.

FREE
WI-FI

ZONE
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PRE DETIPRE DETI
 Detký bazén so šmýkačkami a toboganmi

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (júl - august):

  Mini klub (4-12 rokov)

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový a ko-

miksový hrdina, Súťaží celá rodina, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, facepain-

ting, modelovanie balónov, maľovanie kamien-

kov a na sklo, obrázky z farebného piesku

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Kúzla a čary - Magic show

   Výlety pre deti a teenagerov

 Detské ihrisko, detský kútik v reštaurácii

  Športové aktivity (stolný tenis, šípky, lukostreľba, 

plážový volejbal, biliard, šach, streľba zo vzduchov-

ky, stolný futbal a elektronické hry - za poplatok)

 Zmrzlina, waffl  e, gözleme, popcorn

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 15 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 1+1, 1+2 a 2+2 v izbe 

s poschodovou posteľou alebo v rodinnej izbe 

pozostávajúcej z 2 miestností

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • 4 á la carte reštaurácie • bary • cukráreň • snack 
bary

BAZÉNY
v záhrade hlavný bazén • bazén s toboganmi • detský bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky 

ŠPORT & ZÁBAVA
tenisové kurty (rakety a osvetlenie za poplatok) • stolný tenis • fi tnes • 
denné a večerné animácie • obchodíky • šípky • lukostreľba • aerobic • 
boccia • miniclub • diskotéka

WELLNESS & SPA
procedúry wellness centra za poplatok • turecké kúpele • 
sauna • masáže (za poplatok) 

TYPY NA VÝLETY 
Pammukale • Green Kanyon • Perge – Aspendos – Kursunlu 
• rafting

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
CENA OD

768
EUR
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062  SIDESIDE

SENTIDO TURAN PRINCE SENTIDO TURAN PRINCE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark s toboganmi

 Detský bazén so šmýkačkami

  Detský mini klub, pre deti 4-12 rokov so sloven-

ským animátorom (júl - august)

 Mini ZOO

 Detské ihrisko

 Detský kútik v reštaurácii

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Mini futbal

  Plážový volejbal

  Futbal

  Basketbal

  Streľba

  Vodné pólo

  Šípky

  Biliard a bowling (za poplatok)

 Minidisco

 Zmrzlina, gözleme

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 13 rokov zdarma

 Aquapark 

  Možnosť ubytovania v izbách pozostávajúcich 

z jednej miestnosti s poschodovou posteľou 

oddelenou paravanom (26 m2)

 Možnosť ubytovania 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

TYPY IZIEB
Štandardná izba (26 m2, možnosť  prístelky) 
• Standard Bunkbed (26 m2, jedna väčšia 
miestnosť oddelená paravanom, 2 prístelky - 
poschodová posteľ len pre deti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky zdarma • nemotorové vodné 
športy na pláži zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
asi 12 km od centra Side • od letiska v Antalyi 
55 km

DĹŽKA TRANSFERU
1 hodina a 10 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel • pozostáva zo štyroch 
budov • lobby bar • Wi-Fi v komplexe (zdarma) 
• internetový kútik na recepcii zdarma • 
reštaurácia • 3 á la carte reštaurácie • bary 
• obchody• fi tnes • turecké kúpele • sauna • 
bazén s toboganmi • šport: tenis • šípky • boccia 
• basketbal • plážový volejbal • stolný tenis • 
služby SPA centra (za poplatok)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek 
(rozkladacie lôžko) • centrálna klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor • minibar • 
SAT TV • Wi-Fi pripojenie • balkón

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré 
raňajky • popoludní snacky, káva, čaj, koláče, zmrzlina • polnočná polievka 
• 1 á la carte reštaurácia raz za pobyt • nealko a alko nápoje miestnej 
produkcie a niektoré importované nápoje (08:00–00:30 h) • nealko nápoje 
v lobby bare 24 h denne

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

768
EUR
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063  SIDESIDE

TURAN PRINCE WORLD TURAN PRINCE WORLD 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Aquapark s toboganmi

 Detský bazén so šmýkačkami

 Detský mini klub (4-11 rokov)

 Mini ZOO

 Lunapark

 Detské ihrisko

 Detský kútik a detské menu v reštaurácii

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Futbal

  Plážový volejbal

  Basketbal

  Streľba

  Vodné pólo

  Šípky

  Biliard (za poplatok)

 Minidisco

 Zmrzlina, gözleme

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Aquapark 

 Lunapark

  Možnosť ubytovania v rodinných mezonetových 

izbách (44 m2) 4+1
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

balkón • varná kanvica, čajový a kávový set

TYPY IZIEB
Štandardná izba (29 m2, možnosť  2 prísteliek) 
• Duplex (44 m2, mezonetová izba, až 4 dospelé 
osoby, pevné lôžka) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
kamienkovo - piesočnatá pláž • priamo pri hoteli 
• ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky 
zdarma • nemotorové vodné športy na pláži 
zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
asi 15 km od centra Side • 
od letiska v Antalyi 75 km

DĹŽKA TRANSFERU

1 hodina a 40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná  budova a klubové vilky • vstupná hala 
s recepciou • obchody • lobby bar • Wi-Fi 
v lobby (zdarma) • reštaurácia • 3 á la carte 
reštaurácie • bary • diskotéka • fi tnes • turecké 
kúpele • sauna • v záhrade bazén s toboganmi 
• šport zdarma: tenisový kurt • šípky • boccia 
• basketbal • plážový volejbal • stolný tenis • 
futbal • minigolf • za poplatok: biliard • služby 
SPA centra • masáže (za poplatok)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • 
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• trezor (zdarma) • minibar (denne dopĺňaný 
nealko nápojmi zdarma) • SAT TV • telefón • 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré 
raňajky • popoludní snacky, káva, čaj, koláče, zmrzlina (v určenom čase) • 
polnočná polievka • á la carte reštaurácie • nealko a alko nápoje miestnej 
produkcie (10:00–00:30 h) • aquapark • lunapark

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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064  SIDESIDE

ROYAL ALHAMBRA PALACE ROYAL ALHAMBRA PALACE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK

1+1
DO 10 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detský bazén so šmýkačkami a toboganmi

 Zábavný park

 Mini klub pre deti 4–12 rokov

 Detská postieľka

 Detská stolička (v reštaurácií)

 Detský bufet

 Detské ihrisko

 Stolné hry, tematické dni, maľovanie na tvár

 Športové aktivity:

  Plážový volejbal

  Vodné pólo

  Stolný tenis

  Šípky

 Animácie počas dňa a večera

 Mini disco

 Bowling, biliard a hracia miestnosť (za poplatok)

 Mini futbal, mini basketbal

 Zmrzlina

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 10 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe 

 Zábavný park zdarma

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

dopĺňaný) • SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) 
• sušič na vlasy • telefón • balkón 

TYPY IZIEB
Štandardná superior izba Land View/Sea View 
(48 m2, možnosť 2 prísteliek, rozkladacie lôžka) 
• Rodinná izba (72 m2 - 80 m2, 2 prepojené 
miestnosti alebo mezonetový štýl, max. 
obsadenie 4 osoby)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky zdarma • motorové a nemotorové 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
9 km od historického centra mesta Side • 
od letiska v Antalyi vzdialený 55 km

DĹŽKA TRANSFERU

1 hodina a 10 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 6 poschodovej 
budovy • hlavná reštaurácia • 5 á la carte 
reštaurácií (za poplatok) • Wi-Fi v lobby 
zdarma • internetový kútik (za poplatok) • 
niekoľko barov • obchody • vonkajšie bazény 
aj so šmýkačkami • detský bazén • zábavný park 
pre deti aj dospelých • wellness za poplatok • 
turecké kúpele a sauna • fi tnes • plážový volejbal 
• vodné pólo • stolný tenis • šípky • aerobik • 
animácie počas dňa a večera

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek 
• centrálna klimatizácia • minibar (denne 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • neskoré raňajky • snacky a zmrzlina počas 
dňa • polnočný snack (24:00–07:00 h) • miestne a vybrané importované 
alko a nealko nápoje v čase od 10:00–24:00 h, v Bowling bare 24 h

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

828
EUR
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065  SIDESIDE

CLUB GRAND SIDE CLUB GRAND SIDE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

2+3
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Detský bazén so šmýkačkami a toboganmi

 Vnútorný bazén

 Zábavný vodný park Amazon

 Mini klub pre deti (4–12 rokov)

 Teenager club (13–16 rokov)

 Animácie počas dňa a večera

 Detská postieľka

 Detská stolička (v reštaurácií)

 Detský bufet

 Detské ihrisko

 Stolné hry, tematické dni, maľovanie na tvár

 Športové aktivity:

  Plážový volejbal

  Tenis

  Stolný tenis

 Mini disco

 Bowling, biliard a hracia miestnosť (za poplatok)

 Zmrzlina 

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 13 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe 

 Zábavný vodný park Amazon zdarma

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

kúpeľňa • trezor (zdarma) • sušič na vlasy • 
balkón • varná kanvica, kávový a čajový set

TYPY IZIEB
Štandardná izba  (možnosť 2 prísteliek) • Large 
rodinná izba (55 m2, 2 spálne, 2 kúpeľne, max. 
obsadenie 4 osoby) • Junior rodinná izba (35 m2, 
2 spálne, 2 kúpeľne, max. obsadenie 4 osoby)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky zdarma • plážové bary

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
10 km od historického centra mesta Side • 
od letiska v Antalyi vzdialený 55 km

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z viacerých 3-poschodových 
budov • vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • 3 á la carte reštaurácie (rezervácia 
vopred) • niekoľko barov • obchody • detský mini 
klub • vonkajšie bazény • detský bazén • vnútorný 
bazén • zábavný vodný park Amazon pre deti 
aj dospelých (s reštauráciou a barmi) • wellness 
za poplatok, turecké kúpele a sauna • fi tnes • tenis 
• plážový volejbal • stolný tenis • animácie počas 
dňa a večera • vlastná výroba syrov

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • 
centrálna klimatizácia • minibar (zdarma denne 
dopĺňané nealkoholické nápoje) • SAT TV • 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov • neskoré raňajky • snacky a zmrzlina počas dňa • 
polnočný snack (00:15–01:15 h) • miestne alko a nealko nápoje v čase 
od 10:00–02:00 h

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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066  SOUSSESOUSSE

LTI THALASSA SOUSSE LTI THALASSA SOUSSE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WIFI

2+2 1+2
DO 12 R.
ZDARMA

UBYTOVANIE
centrálna klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV (diaľkové 
ovládanie za depozit) • telefón • balkón alebo terasa • za poplatok: 
chladnička • individuálna klimatizácia • trezor • pripojenie na internet

TYPY IZIEB 
v hlavnej budove: Štandardná izba (40 m2, dvojlôžková s možnosťou 
prístelky - rozkladacie lôžko) • v záhradných bungalovoch:  Bungalov 
(50 m2, dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek - pevné a rozkladacie 
lôžko)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
5 km od centra Sousse • 5 km od prístavu Port el Kantaoui a golfového 
ihriska • 16 km od letiska v Monastire

DĹŽKA TRANSFERU 
40 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA 
zrekonštruovaný komplex • hlavná budova (dva 3-poschodové 
pavilóny) a záhradné bungalovy • recepcia • Wi-Fi a internetový kútik 
v priestoroch lobby (za poplatok) • amfi teáter • diskotéka

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pred hotelom • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky a ležadlá zdarma • osušky za depozit • motorizované vodné 
športy a služby potápačského centra (za poplatok)

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:30 h)
a večere (18:30-21:00 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (08:00-24:00 h)
• ľahké občerstvenie popoludní (12:00-18:00 h) • polnočné snacky 
(22:30-23:30 h) • možnosť večere v 4 tematických reštauráciách 
(rezervácia vopred) • 1,5 l fľaša vody k dispozícii v lobby bare každý deň
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PRE DETIPRE DETI
  Aquapark

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (júl - august):

  Mini klub (4-12 rokov)

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Havajský deň, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek a kamien-

kov, facepainting, modelovanie balónov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Kúzla a čary - Magic show

  Športové hry a turnaje

   Výlety pre deti a teenagerov

  Detské ihrisko s trávnatým povrchom s preliezač-

kami, šmykľavkou, detským sedením a tienidlami

  Detské menu, skoré večere

  Plávanie s delfínmi (cca 100 EUR, od 8 rokov)

  Klimatizovaná herňa s playstation

  Kids show, letné kino

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Aquapark v cene 

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • 4 á la carte reštaurácie • bary

BAZÉNY
3 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • 
osušky za depozit  • novovybudovaný aquapark

ŠPORT & ZÁBAVA
tenis • lukostreľba • minigolf • stolný tenis • ihrisko na minifutbal, 
hádzanú a basketbal • aerobik • plážový volejbal • nemotorizované 
a motorizované vodné športy • aquapark • hoteloví animátori denne 
organizujú rôzne športové aktivity a večerný program pre deti 
aj dospelých

WELLNESS & SPA
Elyssa Spa centrum (masáže, sauna, hammam, 
hydroterapia, skrášľovacie procedúry)

TIPY NA VÝLETY
Tunis-Kartágo-Sidi Bou Side • Friguia ZOO/delfi nárium • 
Sahara • El Džem • Pirátska loď • Štvorkolky • Karavána

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

S DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMIS DVOMI SLOVENSKÝMI ANIMÁTORMI
CENA OD

458
EUR
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067  MAHDIAMAHDIA

LTI THALASSA MAHDIA LTI THALASSA MAHDIA 

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI AQUAPARK

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Novo otvorený aquapark (5 šmýkačiek)

  Miniklub (4-10 rokov)

  Minidisco

 Športové aktivity:

  Mini futbal

  Stolný tenis

  Šípky

  Tenis

  Plážový volejbal

  Vodné pólo

  Teen fi tness

  Aqua gym

  Postieľka

  Stolička

  Ihrisko

  Animácie

  Bazén

  Animačný program pre Juniorov (10-14 rokov)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 68 %

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • centrálna 
klimatizácia • SAT TV (diaľkový ovládač 
za depozit) • telefón • balkón alebo terasa • 
za poplatok: chladnička a trezor

TYPY IZIEB
Štandardná izba (30 m2, dvojlôžková 
s možnosťou prístelky - pevné lôžko), Rodinná 
izba (40 m2, dvojlôžková s 2 prístelkami - pevné 
a rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky zdarma • 
osušky za depozit • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na pobreží jednej z najkrajších pláží v Tunisku 
• 4 km od centra Mahdie • 50 km od letiska 
v Monastire 

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodinu 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • internet a Wi-Fi pripojenie 
v priestoroch lobby (za poplatok) • hlavná 
reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie • bary 
• Maurská kaviareň • 2 bazény • slnečníky 
a ležadlá zdarma • osušky za depozit • 
detský bazén • vnútorný bazén so sladkou 
vodou • šport: stolný tenis • tenis • futbal • 
plážový volejbal • amfi teáter • diskotéka • 
novovybudovaný aquapark • SPA centrum 
(fi tnes, masáže, sauna, hammam) • športové 
aktivity a zábavné programy počas celého dňa

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-14:00 h) 
a večere (18:30-21:30 h) formou bufetu • nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej produkcie (10:00-24:00 h) • ľahké občerstvenie popoludní (15:00-
17:00 h) • polnočné snacky (23:00-00:00 h) • možnosť večere v á la carte 
reštauráciách (rezervácia vopred) • fľaša vody k dispozícii v izbe každý deň

CENA OD

438
EUR
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068  SKANESSKANES

ONE RESORT AQUA PARK & SPA ONE RESORT AQUA PARK & SPA 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Nový aquapark

  Animácie

  One Kids: 

   Pre deti 3-7 rokov

    Hry, súťaže

    Plážový futbal, volejbal

    Vodné hry

    Obedňajší detsky fi lm

    Detské párty

  One Maxi: 

    Pre deti 8-12 rokov

    Futbal, volejbal, basketbal

    Vodné pólo

    Tenis

    Teen fi tness 

    Tanečné a hudobné súťaže

  One Teenagers:

    Pre deti 13-17 rokov

    Súťaže

    Vodné hry

    Beach party

    Večerný fi lm

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dvojlôžková) • Trojlôžková 
izba (manželská posteľ, sofa) • Štvorlôžková 
izba (manželská posteľ, 2 sofy) • Rodinná izba 
(manželská posteľ a 2 sofy oddelené posuvnými 
dverami) • Superior rodinná izba (2 oddelené 
spálne pre max. 5 osôb)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri rezorte • ležadlá 
a slnečníky zdarma • plážové osušky za depozit 
• vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
10 km od centra Monastiru • 12 km od centra 
Sousse • v blízkosti golfového ihriska • 2 km 
od letiska v Monastire

DĹŽKA TRANSFERU 
10 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
renovovaný rezort na ploche 15 hektárov 
• dvojposchodové budovy a bungalovy • 
recepcia • Wi-Fi v celom areály (zdarma) • 
hlavná reštaurácia • á la carte reštaurácie • 
bary • Maurská kaviareň • 3 vonkajšie bazény • 
vnútorný bazén • detský bazén • fi tnes • tenis 
• volejbal • basketbal • vodné športy • SPA 
centrum • aquapark • animácie

UBYTOVANIE
kúpelňa s WC • sušič na vlasy • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • minibar (nealko nápoje v deň 
príchodu v cene) • trezor • Wi-Fi pripojenie • 
balkón alebo terasa 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00-24:00 h) • ľahké 
občerstvenie popoludní (15:00-17:00 h) • polnočné snacky (23:00-00:00 h) • 
možnosť večere v á la carte reštauráciách (rezervácia vopred) • aquapark

2

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

468
EUR
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PRE DETIPRE DETI
  Aquapark (22 atrakcií, z toho 6 šmýkačiek)

  Bazén s umelým vlnobitím a divoká rieka

  Detské kluby:

   Mini Club (3-11 rokov) v čase 10:00–12:00 h 

a 15:00–17:00 h

   Teenager Club (12-16 rokov)

  Animácie a mini disco

  2 detské ihriská 

  Detský kútik v hlavnej reštaurácii 

  Detská stolička v reštaurácii

  Mikrovlnná rúra v reštaurácii

  Detská postieľka

  Športové aktivity (stolný tenis, futbal, šípky, 

lukostreľba, volejbal)

  Ohrievač fl iaš v baroch

  Detský kočík k dispozícii

  Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1. dieťa do 14 rokov zdarma

  2. dieťa do 6 rokov zdarma

  Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej 

aj rodinnej izbe

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, 
čaj, snack a zmrzlina v hotelom určenom čase • vybrané športové aktivity • 
vstup do aquaparku

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK POTÁPANIE

1+1 2+2
ZDARMA

AKASSIA SWISS RESORT AKASSIA SWISS RESORT 
067  EL QUSEIREL QUSEIR

• telefón • balkón alebo terasa • na vyžiadanie: 
rodinné izby s dvomi spálňami pre 4 osoby • 
za poplatok: minibar • trezor • Wi-Fi

TYPY IZIEB
Štandardná izba (dvojlôžková izba s možnosťou 
2 prísteliek) • Rodinná izba (dvojpriestorová 
izba pre max. 4 osoby), ďalšie typy izieb 
na vyžiadanie

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
(umelo vybudovaný bazén v mori) alebo vstup 
z móla • slnečníky, osušky a ležadlá na pláži 
zdarma • vodné športy • šnorchlovanie • 
potápanie (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
pokojná, izolovanejšia poloha • 10 minút od centra 
El Quseir • 36 km od letiska Marsa Alam • 
dve časti: Club Calimera a LTI Akassia Beach

DĹŽKA TRANSFERU
40 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru zdarma • internet v kaviarni 
za poplatok • orientálny stánok • obchodíky 
so suvenírmi • hlavná a á la carte reštaurácia 
• bary • bazény • slnečníky • ležadlá a osušky 
pri bazéne zdarma • tenisové kurty • boccia 
• stolný tenis • futbal • biliard • vodné pólo • 
šípky • lukostreľba • plážový volejbal • wellness 
• masáže • vírivka • fi tnes • divadlo • diskotéky • 
večerné programy • animácie • aquapark  

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek (pevné resp. rozkladacie lôžko) v časti 
Club Calimera • kúpeľňa • SAT TV • sušič na vlasy 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

598
EUR
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1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK POTÁPANIE GOLF

1+1
DO 14 R.
ZDARMA

068  MAKADI BAYMAKADI BAY

SERENITY FUN CITY SERENITY FUN CITY 

PRE DETIPRE DETI
  Aquapark s 15 šmýkačkami a toboganmi

  3 detské bazény

  Divoká rieka a bazén s umelým vlnobitím

  Luna Park (vstup za poplatok)

  Miniklub:

  Pre deti 5–12 rokov

   V čase 10:00-12:00 h a 15:00-17:00 h

  8 Disney domčekov, každý z nich je zameraný 

na iný druh aktivity a zábavy

  Celodenné animácie a minidisco

  Fun planet s videohrami a 6D kinom 

(za poplatok)

  Detský kútik v hlavnej reštaurácii

  Detská stolička v reštaurácii

  Mikrovlnná rúra

  Detská postieľka na vyžiadanie

  Rýchlovarná kanvica na izbe

  Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 14 rokov zdarma

  Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

na kávu a čaj • trezor • balkón alebo terasa • 
rodinné izby na vyžiadanie

TYPY IZIEB
Štandardné izby (dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky) • Premium izby (čiastočný výhľad 
na more) • Deluxe izby (prémiová poloha 
pri aquaparku, výhľad na lunapark alebo 
aquapark) • Rodinné izby (čiastočne rozdelené 
miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž s koralovým podložím • 
na pláž premáva hotelový minibus • slnečníky, 
ležadlá a osušky zdarma • vstup do mora 
aj cez mólo • odporúčame obuv do vody

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
za hotelom Serenity Makadi Beach v zálive 
Makadi Bay • súčasťou areálu je veľký aquapark 
a zábavný park • od centra Hurghady 35 km

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obchodíky 
so suvenírmi • Wi-Fi pripojenie v lobby bare 
zdarma • internetová kaviareň za poplatok • 
hlavná reštaurácia • á la carte reštaurácie • 
bary • amfi teáter • bazény • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazéne zdarma • tenis • sauna • 
parný kúpeľ • masáže • Luna Park (za poplatok) 
• aquapark s bazénmi a šmýkačkami pre deti 
aj dospelých • animačné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky (pevné, 
resp. rozkladacie lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • SAT TV • telefón • minibar 
(denne dopĺňaný vodou) • rýchlovarná kanvica 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, káva, čaj, snack a zmrzlina 
v hotelom určenom čase • vybrané športové aktivity • za príplatok 
ultra all inclusive

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

748
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRE DETIPRE DETI
  2 detské bazény v Stella Beach a 2 detské 

bazény v Stella Gardens

  Bazén s umelým vlnobitím

  Bazén s 2 tobogánmi

  Miniklub pre deti od 4 do 12 rokov

  Detské ihrisko

  Minidisco

  Animačné programy pre deti 

 Športové aktivity:

  Plážový volejbal

  Tenis

  Potápanie

  Golf

  Detská postieľka na vyžiadanie

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 15 rokov zdarma 

  Aquapark v cene

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov • neskoré raňajky • ľahké občerstvenie v snack baroch 
pri bazénoch a na pláži • 4 á la carte reštaurácie v cene • vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje vo všetkých baroch a reštauráciách 
(aj v hoteli Stella Beach) od 10:00 do 23:00 h

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK POTÁPANIE

1+1 1+2
DO 15 R.
ZDARMA

STELLA GARDENS STELLA GARDENS 
069  MAKADI BAYMAKADI BAY

POLOHA
v Makadi Bay • 30 km od letiska • centrum 
Hurghady 35 km • za hotelom Stella Beach 
Resort • v udržiavanej subtropickej záhrade

DĹŽKA TRANSFERU 
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
jedno a dvojposchodové budovy • hlavná 
reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie • bary 
a snack bary pri bazéne a na pláži • internetová 
kaviareň • obchodíky • bankomat • slnečníky, 
lehátka a plážové osušky zdarma • animačné 
programy • 6 bazénov • ďalšie bazény v hoteli 
Stella Beach • miniklub • posilňovňa (zdarma) 
• tenisové kurty • medzi Stella Beach a Stella 
Gardens premáva shuttle bus od 08:00 
do 23:00 h • Wi-Fi pri recepcii za poplatok

UBYTOVANIE
744 izieb • možnosť 1 prístelky •  kúpeľňa/WC 
• sušič vlasov • SAT TV • minibar (pri príchode 

malá fľaša vody zdarma) • trezor • individuálna 
klimatizácia • telefón • balkón alebo terasa • 
rodinné izby

TYPY IZIEB
Štandardné izby (možnosť 1 prístelky, 
za príplatok výhľad na bazén) • Rodinné izby 
(2 štandardné izby so spojovacími dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž cca 500 m (pred hotelom Stella 
Beach) • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
lehátka a plážové osušky zdarma • 380 m dlhé 
mólo • ideálne na šnorchlovanie • odporúčaná 
obuv do vody • potápačské centrum 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

NOVINKA

CENA OD

498
EUR
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070  MAKADI BAYMAKADI BAY

STELLA BEACH RESORT & SPA STELLA BEACH RESORT & SPA 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov • neskoré raňajky • ľahké občerstvenie v snack baroch 
pri bazénoch a na pláži • 4 á la carte reštaurácie v cene • vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje vo všetkých baroch a reštauráciách 
(aj v hoteli Stella Gardens) od 10:00 do 23:00 h

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+1 1+2
DO 15 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  2 detské bazény v Stella Beach a 2 detské 

bazény v Stella Gardens

  Bazén s umelým vlnobitím

  Bazén s 2 tobogánmi

  Miniklub pre deti od 4 do 12 rokov

  Destké ihrisko

  Minidisco

  Animačné programy pre deti 

 Športové aktivity:

  Plážový volejbal

  Tenis

  Potápanie

  Golf

  Centrum vodných športov 

  Detská postieľka na vyžiadanie

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 15 rokov zdarma 

  Tobogány v cene

UBYTOVANIE
605 izieb • možnosť 1 prístelky • kúpeľňa/WC 
• sušič vlasov • SAT TV • minibar (pri príchode 
malá fľaša vody zdarma) • trezor • individuálna 
klimatizácia • telefón • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Štandardné izby (možnosť 1 prístelky, za príplatok 
s výhľadom na bazény alebo na more)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky, lehátka a plážové osušky 
zdarma • 380 m dlhé mólo • ideálne na šnorchlo-
vanie • plážový volejbal • odporúčaná obuv 
do vody • potápačské centrum 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
v Makadi Bay • 30 km od letiska • centrum 
Hurghady 35 km • priamo na piesočnatej pláži • 
v udržiavanej subtropickej záhrade

DĹŽKA TRANSFERU 
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
jedno a dvojposchodové budovy • hlavná 
reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie • lobby 
bar • bary pri bazéne • snack bar na pláži • 
internetová kaviareň • obchodíky • bankomat 
• slnečníky, lehátka a plážové osušky zdarma • 
animačné programy • 6 bazénov a 2 tobogany 
v hoteli Stella Gardens • miniklub • posilňovňa 
(zdarma) • tenisové kurty • plážový volejbal • 
medzi Stella Beach a Stella Gardens premáva 
shuttle bus od 08:00 do 23:00 h • Wi-Fi 
pri recepcii za poplatok

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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071  HURGHADA - JUHHURGHADA - JUH

STEIGENBERGER AQUA MAGIC STEIGENBERGER AQUA MAGIC 

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK GOLF POTÁPANIE

1+1
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detské bazény 

  Aquapark so 6 toboganmi

  Pirátska loď s tobogánmi pre menšie deti 

  Vodné atrakcie

  Detské kluby:

   Mini klub

  Teenage klub

  Destké ihrisko

  Minidisco

  Animačné programy 

  „Lenivá rieka“

 Športové aktivity:

  Stolný tenis

  Stolný futbal

  Šípky

  Biliard

  Golf

  Potápanie

  Vodné športy

  Šľapadlá a kanoe na pláži

  Detská postieľka na vyžiadanie

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa do 13 rokov zdarma 

  Aquapark v cene
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

telefón • balkón alebo terasa (v štandardných 
izbách francúzske okno)

TYPY IZIEB
Štandardné izby (bez možnosti prístelky, 
s francúzskym oknom) • Superior izby 
(s možnosťou 1 prístelky, balkón alebo terasa) •
Deluxe izby (s možnosťou 1 prístelky, 
komfortnejšie zariadenie, balkón alebo terasa) •
Rodinné izby (s možnosťou 2 prísteliek)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • cez 
záhradu hotela Steigenberger Al Dau Beach 
• slnečníky, lehátka a osušky zdarma • vodné 
športy za poplatok, niektoré nemotorové zdarma 
• mólo • šnorchlovanie • potápačské centrum 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
6 km od letiska • 5 km od centra • za golfovým 
ihriskom hotela Steigenberger Al Dau Beach

DĹŽKA TRANSFERU 
10 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
niekoľko budov • reštaurácie (hlavná, detská, 
na pláži, 2 á la carte) • bary (snack, lobby, 
2 pri bazénoch, strešný, plážový) • bazény 
• aquapark • obchody • wellness centrum • 
posilňovňa • stolný tenis • stolný futbal • šípky 
• biliard • 9-jamkové golfové ihrisko • bezplatný 
shuttle bus do centra • Wi-Fi v lobby zdarma • 
detské ihrisko • slnečníky, lehátka a osušky zdarma

UBYTOVANIE
705 izieb • v superior a deluxe izbách možnosť 
1 prístelky • kúpeľňa/WC • sušič vlasov • SAT TV 
• minibar • trezor • individuálna klimatizácia • 

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • ľahké občerstvenie v plážovom bare, 
v talianskej reštaurácii a v stánkoch s rýchlym občerstvením • vybrané 
miestne alko a nealko nápoje v baroch a reštauráciách podľa otváracích 
hodín (v lobby bare 24 h) • úvodné kurzy potápania a windsurfi ngu • 
úvodná lekcia golfu • golf v čase od 07:30 do 18:00 h • posilňovňa

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

648
EUR
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072  HURGHADA JUHHURGHADA JUH

TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK +

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

1+1 1+2 2+2
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Aquapark (10:00-17:00 h)

  Bazénový komplex (16 000 m2) 

  Bazén s umelým vlnobitím

  6 šmýkačiek pre deti

  Pirátska loď

  Detský bazén

  Detský klub (4-12 rokov)

  Animácie 

 Športové aktivity:

  Tenis

  Minigolf

  Biliard (za poplatok)

  Bowling (za poplatok)

  Detské ihrisko 

  Detský bufet 

  Detská postieľka

  Detská stolička v reštaurácii

  Minibar na izbe 

  Stráženie detí (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  1 dieťa zdarma do 13 rokov

  2 dieťa zdarma do 7 rokov 

  Aquapark v cene

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

• minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko 
nápojmi) • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa 
• rodinné izby za príplatok

TYPY IZIEB
Štandardné izby (s možnosťou 2 prísteliek, 
balkón alebo terasa) • Rodinné izby (dve 
prepojené izby pre 2 dospelých a 2 deti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá • mólo • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma • vodné športy a potápačské centrum 
(za poplatok) • pozvoľný vstup do mora • bary 
na pláži • obuv do vody odporúčaná

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
18 km od centra • letisko • 10 km od letiska • 
priamo na pláži s aquaparkom

DĹŽKA TRANSFERU
20 minút

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • 
internetový kútik • Wi-Fi pripojenie v lobby 
bare za poplatok • obchodíky so suvenírmi • 
3 hlavné reštaurácie • 4 á la carte reštaurácie • 
kaviereň • bary • bazénový komplex (16 000 m2) 
s ležadlami, slnečníkmi a osuškami (zdarma) • 
aquapark • bazén s umelým vlnobitím • tenis 
(osvetlenie za poplatok) • minigolf • fi tness 
• transfer z hotela do prístavu New Marina • 
za poplatok: biliard • bowling • masáže • sauna • 
turecké kúpele • jacuzzi • parný kúpeľ

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) • kúpeľňa s WC 
• klimatizácia • sušič vlasov • telefón • SAT TV 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, zmrzlina v hotelom 
určenom čase • vybrané športové aktivity • vybrané nápoje v lobby bare 24 h

CENA OD

548
EUR
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073  BAHAMYBAHAMY

ATLANTIS PARADISE ISLAND ATLANTIS PARADISE ISLAND +

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK WIFI WELLNESS GOLF

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Vodný park Aquaventure Atlantis Paradise so 141 

atrakciami (napr. vodný park so šmýkačkami, 

tobogan v džungli, mayská pyramída, lagúny 

so žralokmi, lenivá rieka s umelými vlnami a iné)

  11 bazénov pre deti v rámci hotelového komplexu

  Podzemné akvárium s morskými živočíchmi 

  Plávanie s delfínmi v Dolphin Bay

  Potápanie s doprovodom a šnorchlovanie

  Vodopád a jaskyňa 

  Detský klub pre deti 3 - 12 rokov (za poplatok) 

  Kurzy varenia pre deti 6 - 12 rokov

  Animácie: karneval, párty pre námesačných alebo 

piráti ostrova Paradise Island 

  Detské menu, detský kútik a stolička v reštaurácii

  Detské ihriská, lezecká stena a divadlo

  Dráha s pretekárskymi autami na ovládanie 

  Súťaže v skladaní lega a domček pre bábiky

  Tvorivé dielne (výroba pohľadníc, obrazov) 

  13 počítačov, fotoshop, hry a playstation 3

  Detská postieľka na vyžiadanie

  Možnosť opatrovania detí za poplatok

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Vstup do vodného sveta Aquaventure v cene 

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

  Možnosť ubytovania single s dieťaťom

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

TYPY IZIEB
Beach Towers Terrace (28 m2, manželská 
posteľ, možnosť 2 prísteliek/manželská posteľ, 
1 miestnosť) • The Cove Deluxe Ocean Suite 
(62 m2, dve manželské postele, oddelená 
obývačka so sedačkou, výhľad na more)

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

PLÁŽ 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora 
s prekrásnou lagúnou • slnečníky a ležadlá 
zdarma • vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA 
priamo na piesočnatej pláži obklopený morom 
a lagúnou 

DĹŽKA TRANSFERU 
cca 50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
spolu 3 415 izieb • v tropickej záhrade • časti 
Royal, Coral a Beach Towers a The Reef and 
Cove • 21 reštaurácií a 19 barov • 20 kúpalísk 
s bazénmi na plávanie • 11 prepojených 
relaxačných bazénov • v cene: vodné športy 
na pláži • loptové hry • fi tnes • lezecká stena • 
potápanie • 10 tenisových kurtov (aj s večerným 
osvetlením) • 18-jamkové golfové ihrisko • kasíno 
• výlety loďou v neďalekej marine 

UBYTOVANIE
423 izieb v časti ATLANTIS BEACH TOWERS **** 
• celkovo 3 budovy • kúpeľňa so sprchou 
a príslušenstvom • klimatizácia • sušič vlasov • 
LCD TV • internet WLAN a Wi–Fi (za poplatok) 
• minibar • trezor • balkón alebo terasa 
(do záhrady) • výhľad na more za doplatok

CENA OD

1 398
EUR
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MEXIKO  |  RIVIERA MAYA

074  TULUMTULUM

GRAND BAHÍA PRINCIPE TULUM GRAND BAHÍA PRINCIPE TULUM 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WELLNESS BABY HOTEL

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Bahia Scouts Waterpark: raj šmýkačiek a toboganov 

  Delfi nárium a plávanie s delfínmi (za poplatok) 

  Detský miniklub (od 4 -12 rokov)

  Hľadanie pokladu  

  Magický štetec 

  Preteky kočíkov

  Detská manikúra pre dievčatá 

  Masáže a tetovanie pre chlapcov 

  Detské ihrisko s preliezačkami 

  Detský kútik v reštaurácii 

  Detská stolička v reštaurácii 

  Narodeninová párty pre oslávencov 

  Športové aktivity (ihrisko pre loptové hry, aktivity 

pri bazénoch, spoločenské hry v rátane biliardu, 

stolný tenis, biliard, šnorchlovanie, windsurfi ng) 

  Hodiny plachtenia za poplatok

  Hudobné vystúpenia 

  Tematické večere 

  Divadlo a Mini disco 

  Detská postieľka (na vyžiadanie) 

  Opatrovania detí za poplatok 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Vodný park Bahia Scouts Waterpark v cene

  Možnosť ubytovania 1+1, 2+2

  Možnosť ubytovania single s dieťaťom

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

TYPY IZIEB
Superior Room (31 m2, manželská posteľ , 
možnosť ďalších 2 prísteliek/druhá manželská 
posteľ) • Rodinné izby Family junior suity (31 m2, 
dve manželské postele, minibar pre deti - šťavy, 
mliečne koktejly, detská kozmetika v kúpeľni) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnatá pláž v peknom zálive • ležadlá 
a osušky pri bazénoch a na pláži zdarma • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA 
komplex hotelov obklopený pamiatkami z ríše 
Mayov 

DĹŽKA TRANSFERU 
cca 60 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
plavecké bazény • vírivky • pool bar • obchodíky 
• kaviarne • 3 bufetové reštaurácie • 11 barov 
• 5 à la carte reštaurácií: gourmet, dary mora, 
stredomorská, talianska, japonská • Wi–Fi 
v lobby zdarma • aerobik • biliard • golfové 
ihrisko • diskotéka • divadlo • animačné 
programy 

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby v karibskom štýle • 
kúpeľňa • sušič vlasov • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • trezor • minibar • Wi–Fi za poplatok • 
obývací kút so sedením • balkón alebo terasa

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu 
• večere à la carte možné 3x do týždňa (nutná rezervácia vopred) • miestne 
nápoje v baroch, na diskotéke a v zábavnom centre • týždenne 1 hodina  
windsurfi ngu na osobu • katamaran • kajak • 1 hodina šnorchlovania na 
osobu • požičanie bicykla • loptové hry • stolný tenis • biliard • aerobik • 
fi tnes • programy v prírode • vodný park

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

968
EUR
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DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA  |  PUNTA CANA

075  PUNTA CANAPUNTA CANA

BARCELÓ BÁVARO PALACE DELUXE BARCELÓ BÁVARO PALACE DELUXE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI BABY HOTEL GOLF

2+ 4
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Malý aquapark so šmýkačkami

  Vodný park „Pirátsky ostrov“ (za poplatok)

  Barcy miniklub (4 - 12 rokov) od 09:00 - 24:00 h

  Maxiklub (od 13 rokov)

  Teen´s disco The Xone (13 - 17 rokov), videohry

  Animačný program a rôzne aktivity (kreslenie, 

maľovanie, modelovanie, súťaže, stavanie 

pieskových hradov, mini disco)

  Barcy card (za poplatok) – systém zbierania 

bodov za odmenu 

  Detské ihrisko

  Detské menu 

  Detská stolička v reštaurácii

  Športové aktivity (multifunkčné ihriská pre 

loptové hry, plážový volejbal, stolný tenis, 

minigolf)

  Detská postieľka

  Vláčik v rámci rezortu od 08:00 do 04:00 h

  Špeciálne vybavenie pre deti v rodinných izbách 

(detská kozmetika, tričko, mlieko v minibare, 

cereálie)

  Opatrovanie detí (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Rodinné junior suity s dvoma spálňami

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 2+4

 Priemy let z Viedne (cca 11 h a 30 min)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB 
Deluxe Room (41,5 m2, výhľad na golfové ihrisko, 2 
lôžka, možnosť prístelky) • Family Deluxe (61 m2, 
výhľad na golfové ihrisko, 2 oddelené spálne) • 
Family Duplex (63,5 m2, výhľad na golfové ihrisko, 
2 lôžka, možnosť prístelky) • Junior Suite Deluxe 
(57 – 67 m2, s čiastočným výhľadom na more alebo 
do záhrady, dve lôžka, možnosť prístelky) • Junior 
Suite Deluxe Ocean Front Club Premium (67 m2, 
pri pláži, 2 lôžka, možnosť prístelky) • Family 
Junior Suite (112 m2, výhľad na more alebo do 
záhrady, 2 oddelené spálne, možnosť prístelky)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive 

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži Playa Bávaro • 
ležadlá a osušky zdarma • vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
komplex hotelovej siete Barceló • pozostáva 
z rezortov Bávaro Palace Deluxe, Bávaro Beach 
a Convention Center

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
11 reštaurácií, z toho 6 à la carte • 13 barov (24 h) 
• kasíno • 3 bazény •  amfi teáter • diskotéka • 
internet (za poplatok) • Bávaro Beach Resort 
Aquatic´s Centre • tenis  basketbal • volejbal 
• badminton • fi tnes • futbalové ihrisko • plážový 
volejbal • aerobik • stolný tenis • minigolf • 
animácie • show Tropicalissimo • za poplatok 
motorizované vodné športy • banana • potápanie 
• wellness • biliard • jazdenie na koni • golf

UBYTOVANIE
1 366 moderných izieb • kúpeľňa • sušič vlasov 
• klimatizácia • ventilátor • SAT TV • trezor • 
telefón • mini bar • varná kanvica • rádiobudík 
s i-Pod a MP3 prípojkou • Wi-Fi (za poplatok) • 
balkón alebo terasa  

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • večere v à la carte reštauráciách • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje a niektoré medzinárodné nápoje (24 h)

CENA OD

1 398
EUR
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076  POINTE AUX PIMENTSPOINTE AUX PIMENTS

BEACHCOMBER LE VICTORIA BEACHCOMBER LE VICTORIA +

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

POTÁPANIE

1+1 1+2 2+3
DO 18 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Miniklub (3 - 12 rokov)

  Teen klub (do 18 rokov)

  Detské ihrisko

  Detská herňa (TV, DVD, Playstation, Wi-Fi)

  Animácie pre deti aj mládež 

  Športové aktivity:

  Výlety člnkom s preskleným dnom

   Rybačka

   S inštruktorom: tenis, vodné lyže, plachtenie

  Detské menu

  Detský bufet

  Dojčenská strava

  Detská stolička

  Detská postieľka

  Babysitting (za poplatok)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  Deti do 18 rokov zdarma (vo vybraných 

termínoch) 

 Priestranné izby s množstvom priestoru

  Rodinné izby s oddelenou spálňou a detskou 

izbou a 2 kúpeľňami

  Možnosť ubytovania 1+1, 1+2, 2+2, 2+3

  Možnosť ubytovania single s dieťaťom
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TYPY IZIEB
priestranné Superior room (60 m2, na 1.poschodí 
s 1 prístelkou, na prízemí a v Deluxe room 
na 2. poschodí možné až 2 prístelky) • Family 
(120 m2, oddelená detská izbá, 2 kúpeľne)

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

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž s prírodným koralovým 
rífom • priamo pri rezorte začína podmorská 
prírodná rezervácia • ležadlá a slnečníky zdarma 
• vodné športy, mnohé zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★+

POLOHA
na severozápadnom pobreží ostrova • chránený 
pred vetrami • medzi živým letoviskom Grand 
Baie a hlavným mestom Port Louis 

DĹŽKA TRANSFERU
60 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel siete Beachcomber • v tropickej 
záhrade • 254 izieb • veľká, otvorená lobby • 
bazén • 3 reštaurácie • 2 bary • salón krásy • 
spa centrum • sauna • parný kúpeľ • herňa • 
bezplatné Wi-Fi a ADSL • v cene: fi tnes • aerobik 
• tenis • stolný tenis • volejbal • futbal • vodné 
lyžovanie • windsurfi ng • plachtenie • kajaky • 
pedalos • výlety loďkou s preskleným dnom • 
za poplatok: rybolov • katamarán • potápanie 
•  šnorchlovanie • horské bicykle • spinning • 
pilates • power plate • tenisové vybavenie • 
večer živá hudba • show 

UBYTOVANIE
moderné a vkusne zariadené • sedačka • TV • 
telefón • klimatizácia • minibar • trezor • balkón/
terasa s výhľadom na more • veľká kúpeľňa 
s vaňou/sprchou • WC 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

1 468
EUR
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ATLANTIS, THE PALM ATLANTIS, THE PALM 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK WELLNESS BABY HOTEL

1+1 2+2
DO 15 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Najväčší park na strednom východe Aquaventure 

s atrakciami (napr. vodný park so šmýkačkami, 

tobogany, mayská pyramída, jazda na lenivej rieke 

s umelými vlnami, tobogan medzi žralokmi a iné)

  Tréningové centrum pre delfíny Dolphin Bay 

  Možnosť plávania s delfínmi (za poplatok)

  Najväčšie podmorské akvárium The Lost 

Chambers s viac ako 65 000 morskými 

živočíchmi

  Klub Atlantis (3 - 12 rokov)

  Klub Rush (10 - 17 rokov) – za poplatok 

  Celodenné animačné programy (maľovanie na 

tvár, hra na hudobné nástroje, bazénové hry, 

plážová vojna, karneval a talentová show, bingo)

  Detské menu a detské stoličky v reštaurácii 

  Detská postieľka na vyžiadanie 

  Počítačové hry a videohry, lezecká stena

  Komplet vybavenie pre dojčatá (sterilizátory, 

ohrievače, detské stoličky, postieľky)

  Opatrovanie detí za poplatok 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov zdarma

  V letných termínoch 2 deti až do 15 rokov zdarma

  Vstup do vodného sveta Aquaventure v cene 

  Možnosť ubytovania 2+2, single s dieťaťom

  Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 h

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

TYPY IZIEB
Deluxe (cca 47 m2 s výhľadom na Palmový 
ostrov alebo na Arabský záliv • postele typu 
King size (vhodné pre 2 dospelých a 2 deti) • 
ďaľšie kategórie izieb: Atlantis izby na vyšších 
podlažiach • Imperial Club izby s prístupom 
do Imperial VIP salónika • exkluzívne Terrace 
suity s oddelenou obývacou časťou a veľkým 
balkónom • Executive suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PLÁŽ
1,4 km dlhá piesočnatá pláž • slnečníky, ležadlá 
a osušky zdarma • bar na pláži • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
na svetoznámom umelo vytvorenom ostrove 
v tvare palmy - Palm Jumeirah • centrum mesta 
vzdialené cca 30 km • letisko v Dubaji cca 35 km

DĹŽKA TRANSFERU
45 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
prvý hotel v prevádzke na umelo vytvorenej 
palme v Arabskom zálive • otvorený v septembri 
2008 • tvorcov inšpirovalo potopené bájne 
mesto Atlantída (Atlantis) • 20 reštaurácií, 
barov a salónikov, medzi inými aj reštauráciu 
Ossiano ocenenú 3 hviezdičkami Michelin • 
2 sústavy bazénov • nákupná pasáž • Wi–Fi 
v lobby zdarma • moderné fi tnes centrum 
• nočný klub Sanctuary • Atlantis Spa na 
2 podlažiach • v cene: lezecké steny • tenisové 
kurty • za poplatok: požičovňa tenisových rakiet 
a loptičiek • masáže a procedúry v Spa

UBYTOVANIE
luxusné ubytovanie v elegantne zariadených 
izbách • kúpeľňa • kúpacie plášte • sušič vlasov • 
minibar a Wi - Fi (za poplatok) • trezor • LCD TV 
• francúzsky balkón

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

1 298
EUR
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JUMEIRAH BEACH HOTEL JUMEIRAH BEACH HOTEL 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK WELLNESS BABY HOTEL

1+1 2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Vodný park Wild Wadi s viac ako 30 toboganmi 

a rôznymi atrakciami (tandemový) tobogan 

idúci z 32 metrov vysokej veže, spúšťanie sa na 

nafukovacích člnoch, vodné tornáda, magická 

Juhova loď a lagúna, Juhova cesta – 360 metrov 

dlhá pomalá rieka, surferský raj, umelé vlny)

  Klub Sinbad´s od 3 do 12 rokov, 

denne od 08:00-22:00 h 

  Aktivity: hry na pláži, bazénové hry,

cvičenia v bazéne, tvorivé dielne, maľovanie 

na tvár, disco, kino, karneval

  Detské menu a detské stoličky v reštaurácii 

  Detské ihriská, lezecká stena, bazén

  Detská postieľka na vyžiadanie 

  Plavecká škola s inštruktormi

  Rehabilitačné cvičenia s korytnačkami

  Škola potápania

  Kompletný servis pre dojčatá (ohrievače, 

sterilizátory)

  Opatrovanie detí za poplatok 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov zdarma

  V letných termínoch 2 deti až do 15 rokov zdarma

  Vstup do vodného parku Wild Wadi v cene 

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 4+2, single s dieťaťom

  Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 h

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

vlasov • HD LCD TV • Wi-Fi pripojenie zdarma 
• minibar • trezor • varná kanvica • niektoré 
izby majú balkón • väčšina izieb má francúzsky 
balkón 

TYPY IZIEB 
Ocean Deluxe (50 m2, manželská posteľ, 
2 prístelky sofa, bez balkóna) • Ocean Superior 
(50 m2, manželská posteľ, 2 prístelky sofa, 
bez balkóna)

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových stolov • 
možnosť doobjednať večere

PLÁŽ
priamo na najznámejšej a najkrajšej pláži 
v Emirátoch – Jumeirah beach • ležadlá 
a slnečníky zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
hotelový komplex v tvare morskej vlny • 
vzdialený od centra mesta cca 15 km • od letiska 
25 km • denne z hotela premáva shuttle bus 
do najväčších nákupných centier v Dubaji

DĹŽKA TRANSFERU
30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
nádherná záhrada s bazénom • 19 reštaurácií 
s vynikajúcou kuchyňou (La Parilla s nádherným 
výhľadom na arabský záliv, Marina s rybími 
špecialitami, Villa Beach s talianskou kuchyňou, 
nemecká reštaurácia, libanonská reštaurácia, 
fast food reštaurácie, argentínsky steak house 
a mnoho ďaľších) • vínna pivnica • škola 
potápania a plávania • Wi-Fi v lobby zdarma • 
fi tnes centrum s inštruktormi • množstvo ihrísk 
• známe wellness centrum Talise Spa • v cene: 
7 tenisových kurtov • nemotorové vodné športy 
na pláži • jacuzzi • sauna • za poplatok: škola 
tenisu • škola potápania • masáže a procedúry 
vo wellness centre

UBYTOVANIE
luxusne zariadené izby s prírodnými prvkami 
s nádherným výhľadom na arabský záliv 
a susedný hotel Burj Al Arab • kúpeľňa • sušič 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

1 698
EUR
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079  RAS AL KHAIMAHRAS AL KHAIMAH

RIXOS BAB AL BAHR RIXOS BAB AL BAHR 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

WELLNESS BABY HOTEL

1+1 2+ 4
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Detský klub Rixy (4–12 rokov) - denný vstup 

v cene, Rixy café ponúka deťom happy hours 

(občerstvenie, nápoje, snacky), aqua-gym 

  Tenn´s republic (klub pre mládež od 12-18 rokov) 

– denný vstup v cene, Teen´s bar s celodenným 

občerstvením, karaoke show, DJ workshopy, 

počítačové hry, Xbox 360, PS3, nealko coctail-

bar, Teen´s souk (trh)

  Animačné programy pre deti počas celého dňa 

  Herňa s rôznymi spoločenskými hrami

  Detské kino a disco

  Rixy fi tnes centrum pre deti

  Detský rixy bazár a ateliér

  Tenisové kurty a hodiny tenisu s profesionálnymi 

trénermi

  Zmrzlina 

  Detská postieľka na vyžiadanie 

  Kompletný servis pre dojčatá (ohrievače, 

sterilizátory)

  Opatrovanie detí za poplatok 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 2 deti do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3, 4+2, single 

s dieťaťom

  Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 h

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

UBYTOVANIE
izby s výhľadom na záliv, bazén alebo na Ras 
Al Khaimah • kúpeľňa • pohodlné sedenie • 
LCD TV • minibar (denne dopĺňaný v rámci 
all inclusive) • trezor • (zdarma) • Wi-Fi (zdarma) 

TYPY IZIEB
Deluxe (32–37 m2, 1 prístelka sofa, bez balkóna) 
• Premium (43–47 m2, 1 prístelka sofa, niektoré 
s balkónom) • Rodinné izby (61–68 m2, 
2 samostatné izby, 4 pevné lôžka a 2 sofy, 
až pre 6 osôb, 2 kúpeľne, balkón)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive 

PLÁŽ
nádherná piesočnatá pláž • na umelo 
vybudovanom ostrove Al Marjan • slnečníky, 
ležadlá a uteráky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
komplex hotelovej siete Rixos • neďaleko hotela 
nákupné centrum Al Hamra Mall • centrum 
strediska, vodný park Iceland a nákupné centrum 
Manar Mall cca 15 minút autom

DĹŽKA TRANSFERU
50 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
novootvorený hotel v tvare pyramíd • 3 bazény • 
wellnes centrum pre ženy a pre mužov • turecký 
hammám • centrum krásy • nočný klub Inferno • 
14 reštaurácií a barov (all day dinning reštaurácia, 
talianska, ázijská, turecká, rybia, Meat point 
s americkou kuchyňou, mojito bar, Sea & See 
bar, Cup´n go, Cigar bar, Shisha bar) • nákupná 
arkáda • animačné programy • v cene: fi tnes • 
tenisové kurty • plážový volejbal • minifutbalové 
ihrisko • stolný tenis • stolný futbal • basketbalové 
ihrisko • vodné pólo • joga • zumba • za poplatok: 
požičovňa tenisových rakiet a loptičiek

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky • obedy • večere • 
neskorá večera • večere v à la carte reštauráciách • káva • alkoholické 
a nealkoholické koktaily • destiláty • víno • pivo • nealkoholické nápoje • 
džúsy • happy hours s občerstvením a nápojmi • bar pri bazéne – denne 
snacky a zmrzlina

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

1 098
EUR
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080  GRANCANARIAGRANCANARIA

HOTEL PARADISE LAGO TAURITO HOTEL PARADISE LAGO TAURITO +

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Detský bazén

  Detský klub 

  Pre deti 4-12 rokov 

  Mládež 12-18 rokov

  Detské ihrisko v hoteli Paradise

  Aquapark Taurito Oasis s atrakciami 

a s morskou vodou

 Športové aktivity:

  Tenis

  Lukostreľba

  Volejbal 

  Detská diskotéka

  V reštaurácii:

  Detský bufet 

   Detská stolička

  Detská postieľka zdarma 

  Opatrovanie detí za poplatok

 Zmrzlina

    

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma 

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

  Možnosť ubytovania 2+3, 4+2

  Vstup do aquaparku v cene

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

UBYTOVANIE
260 izieb • klimatizované dvojlôžkové izby • 
kúpeľňa • telefón • SAT TV • trezor (za poplatok) 
• chladnička • balkón alebo terasa

TYPY IZIEB
Standard room (30 m2), dve lôžka, možnosť 
prístelky • Family room (40 m2) apartmánového 
typu, s oddelenou spálňou • na 4. - 9. poschodí 
izby oboch typov s výhľadom na more 

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
tmavá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora len 50 m od hotela • krásna pláž 
Amadores s bielym pieskom vzdialená cca 4 km 
a dostupná miestnou dopravou • priamo pri 
komplexe • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
na juhu Gran Canarie • v pokojnej časti Taurito 
• iba 3 km od malebného Puerto Mogán • 
do prístavu Mogán s množstvom obchodíkov 
premáva bus alebo taxi • niekoľko menších 
obchodíkov v okolí hotela • 60 km od letiska

DĹŽKA TRANSFERU 
55 minút 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný 9-posch. hotel • priestranná 
hala s recepciou • internetové pripojenie  
(za poplatok) • piano bar • klimatizovaná 
reštaurácia • diskotéka • bar • obchod • 
v záhrade veľký bazén (v zime vyhrievaný) • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne v cene • vírivka 
• hotel je súčasťou Paradiso Resortu Taurito 
a niektoré zariadenia sú spoločné • fi tnes • tenis • 
za poplatok: 4 tenisové kurty • squash • bowling • 
minigolf • golfové ihrisko 8 km od hotela • bohatý 
animačný program • večer pravidelne živá hudba 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu 
• show cooking • tematické bufety • miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:00 - 23:00 h • dopoludnia i popoludní ľahké občerstvenie • 
polnočný snack • zmrzlina (pre deti) • vstup do aquaparku Taurito Oasis • 
zľava v spa • basketbal • lukostreľba • volejbal • fi tnes

CENA OD

798
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Barcelona

Villefrance 
Nice

La Spezia
Florencia

Neapol

Civitavecchia
Rím

081  LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA DISNEY MAGIC LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA DISNEY MAGIC TMTM 

PRE DETIPRE DETI
  Aqua Lab vodný park 

s bazénom pre deti

  65 metrov dlhý AuqaDunk 

tobogan s presklenými 

časťami presahujúci tri 

paluby

  Multifunkčný športový areál 

(basketbal, volejbal)

 Virtuálne športové simulátory

 Stolný tenis 

  Walt Disney Theather 

plné muzikálov a zábavy 

s obľúbenými Disney 

postavami 

  Buena Vista divadlo 

s rozprávkami v 3D efektami 

 Detské kluby podľa veku

 Animácie 

 Videoherňa 

 Party pri bazéne 

 Záverečný ohňostroj 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Rodinná kajuta s balkónom 

pre 5 osôb

  Suita s terasou pre 

4 až 5 osôb 

DĹŽKA LETU: 2 HODINY A 20 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV 

RODINNÁ PLAVBA NEBOLA EŠTE NIKDY TAK VZRUŠUJÚCA. NA PALUBE VÝLETNEJ LODE DISNEY MAGIC NÁS BUDÚ ČAKAŤ ZNÁME POSTAVIČKY WALTA 
DISNEYHO: POPOLUŠKA, MICKEY MOUSE, MINNEY, KÁČER DONALD A MNOHÉ INÉ, S KTORÝMI SI UŹIJEME FANTASTICKÚ ZÁBAVU. V NEAPOLE SI VY-
SKÚŠAME UPIECŤ PRAVÚ TALIANSKU PIZZU, V RÍME SI POZRIEME MIESTO GLADIÁTORSKÝCH HIER - KOLOSEUM A VLÁČIKOM SA PREVEZIEME V NICE.

DISNEY PLAVBA STREDOMORÍMDISNEY PLAVBA STREDOMORÍM

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď Disney Magic je pilotnou 
loďou spoločnosti Disney Cruise Lines. 
Kapacita lode je 2 700 pasažierov a 950 
členov posádky. Celkovo má 13 palúb 
(z toho 11 pre pasažierov). K vybaveniu 
lode patrí: Sense Spa & Salon wellness 
centrum len pre dospelých, Chill Spa 
wellness centrum pre mládež, moderne 
vybavené fi tnes centrum (hodiny jogy, 
pilates, aerobiku), Quiet Cove bazén len 
pre dospelých, Aqua Lab vodný park 
s  bazénom pre deti, Goofy-ho rodinný 
bazén, 65 metrov dlhý AuqaDunk tobo-
gan s presklenými časťami presahujúci 
tri paluby, multifunkčný športový areál, 
virtuálne športové simulátory, stolný 
tenis, bežecká dráha, detské tematicky 
zamerané kluby podľa veku, videoherňa 
pre celú rodinu, nočné kluby so živou 
hudbou zamerané na hry a zábavu, Walt 
Disney Theather plné muzikálov, zábavy 
s obľúbenými Disney postavami a Buena 
Vista divadlo, kde sa premietajú Disney 
rozprávky v 3D so špeciálnymi efektmi, 
diskotéky a tanečné večery s Disney po-
stavičkami, duty free obchody, zdravot-
nícke centrum.

WELLNESS & SPA 
Sense Spa & Salon wellness centrum je 
oázou pokoja a  relaxu určená len pre 
dospelých (masáže, sauny, kozmetika, 

kaderníctvo, aromatherapia, Smile Spa 
(bielenie zubov), Barber shop len pre 
mužov). Pre mládež od 13 do 17 rokov 
je vyhradené Chill Spa wellness centrum 
(kozmetika, masáže, manikúra a  pedi-
kúra). 

UBYTOVANIE
Elegantné kajuty v  námorníckom štýle 
sú vybavené regulovateľnou klimatizá-
ciou, SAT TV, minibarom, telefónom, 
trezorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou 
alebo sprchovacím kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy a kozmetikou. Na vy-
žiadanie možná detská postieľka. 24 h 
kajutový servis a pre suity osobný kaj-
utový stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s balkó-
nom, rodinné kajuty s balkónom a suity 
s terasou. K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu ma-
ximálne 4 osoby, rodinné kajuty s balkó-
nom a suity sú vhodné pre 5 osôb. 

STRAVOVANIE
Plná penzia 24 hodín denne (k hlavným 
jedlám je v cene voda, káva, čaj, džús). 
Pre najmenších je pripravené špeciálne 
menu.

REŠTAURÁCIE A BARY 
8 reštaurácií (hlavná reštaurácia vrátane 
show s  obľúbenými Disney postavami, 
bufetová, americká, hamburger, pizze-

ria, exkluzívna len pre dospelých a mno-
hé iné) a 12 barov (piano, nočný, športo-
vý, rodinný, dva bary len pre dospelých 
a mnohé iné).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne. Viac informá-
cií dostanete vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY 

NEAPOL
Príprava pizze a výlet na pobrežie Amalfi  
179 USD/dospelá osoba 
129 USD/dieťa do 10 rokov.

LA SPEZIA  
Plavba loďou pobrežím Cinque Terre 
139 USD/dospelá osoba 
115 USD/dieťa do 10 rokov.

VILLEFRANCHE
Výlet vláčikom v Nice 
79 USD/dospelá osoba 
42 USD/dieťa do 10 rokov.

CIVITAVECCHIA 
Prechádza po Ríme 
159 USD/dospelá osoba 
99 USD/dieťa do 10 rokov.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné. 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Barcelona (Španielsko) 16.00

2. deň: na mori 

3. deň: Neapol/Pompeje (Taliansko) 07.30 18.45

4. deň: Civitavecchia/Rím (Taliansko) 07.00 18.45

5. deň: La Spezia/Florencia (Taliansko) 07.15 19.45

6. deň: Villefranche/Nice (Francúzsko) 07.30 17.30

7. deň: na mori 

8. deň: Barcelona (Španielsko) 07.00

As to Disney artwork/properties: 
©Disney ©Disney/Pixar

CENA OD
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Kuba

Bahamy

USA

Nassau

Castaway Cay

Port Canaveral

VYDÁME SA NA ROZPRÁVKOVÚ PLAVBU S MICKEYM A JEHO KAMARÁTMI. RAŇAJKY S POPOLUŠKOU? KÚPANIE SA S KÁČEROM DONALDOM?  HĽA-
DANIE POKLADOV S KAPITÁNOM HOOKOM? PYŽAMOVÁ PARTY S DISNEY POSTAVIČKAMI? TO VŠETKO A EŠTE VIAC NÁS ČAKÁ POČAS PLAVBY NA 
BAHAMY, KDE SI UŽIJEME KOPEC ZÁVABY A HIER.

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV

PRE DETIPRE DETI
  Nemo´s Reef vodný park 

pre deti, 

 Mickey-ho detský bazén

 Donaldov rodinný bazén

  233 metrov dlhý AuqaDunk 

tobogan s presklenými 

časťami presahujúci 

štyri paluby

  Goofyho športový areál 

(basketbal, volejbal, minigolf) 

 Virtuálne športové simulátory

 Stolný tenis 

  Walt Disney Theather 

plné muzikálov a zábavy 

s obľúbenými Disney 

postavami 

  Buena Vista divadlo 

s rozprávkami v 3D efektami 

 Detské kluby podľa veku

 Animácie 

 Videoherňa 

 Party pri bazéne 

 Záverečný ohňostroj 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Rodinná kajuta s balkónom 

pre 5 osôb

  Suita s terasou pre 4 až 5 osôb 

082  LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA DISNEY DREAM LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA DISNEY DREAM TMTM  

DISNEY PLAVBA NA BAHAMYDISNEY PLAVBA NA BAHAMY

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Na krásnej lodi Disney Dream nás budú 
sprevádzať obľúbené rozprávkové po-
stavy ako Mickey, Miney, káčer Donald, 
Snehulienka, Popoluška a mnoho ďal-
ších Disney postáv. Kapacita našej lode 
je pri maximálnom využití 4 000 pasa-
žierov a 1 458 členov posádky. Celkovo 
má 16 palúb (z toho 14 je určených pre 
pasažierov). K vybaveniu lode patrí: 
Sense Spa & Salon wellness centrum 
len pre dospelých, Chill Spa wellness 
centrum pre mládež, moderne vybave-
né fi tnes centrum (hodiny jogy, pilates, 
aerobiku, Quiet Cove bazén len pre do-
spelých, Nemo´s Reef vodný park pre 
deti, Mickey-ho detský bazén, Donaldov 
rodinný bazén, 233 metrov dlhý Auqa-
Dunk tobogan s presklenými časťami 
presahujúci štyri  paluby, Goofyho špor-
tový areál (basketbal, volejbal), minigolf, 
virtuálne športové simulátory, stolný 
tenis, bežecká dráha, detské tematicky 
zamerané  kluby podľa veku, videoher-
ňa pre celú rodinu, nočné kluby so živou 
hudbou zamerané na hry a zábavu, Walt 
Disney Theather plné muzikálov, zábavy 
s obľúbenými Disney postavami a Buena 
Vista divadlo, kde sa premietajú Disney 
rozprávky v 3D so špeciálnymi efektmi, 
diskotéky a tanečné večery s Disney po-
stavičkami, duty free obchody, zdravot-
nícke centrum.

WELLNESS & SPA 
Sense Spa & Salon wellness centrum je 
oázou pokoja a  relaxu určená len pre 
dospelých (masáže, sauny, kozmetika, 
kaderníctvo, aromatherapia, Smile Spa 
(bielenie zubov), Barber shop len pre 
mužov). Pre mládež od 13 do 17 rokov 
je vyhradené Chill Spa wellness centrum 
(kozmetika, masáže, manikúra a  pedi-
kúra). 

UBYTOVANIE
Kajuty zdobené v námorníckom štýle sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, trezo-
rom, iPod dokovacia stanica, Kúpeľne 
sú vybavené vaňou alebo sprchovacím 
kútom, toaletou, sušičom na vlasy a koz-
metikou. Na vyžiadanie možná detská 
postieľka. 24 h kajutový servis a pre su-
ity osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné bez okna, kajuty s oknom, kaj-
uty s balkónom, rodinné kajuty s balkó-
nom a suity s terasou. K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu pre maximálne 4 osoby, v ro-
dinnej kajute a suitách je možné ubyto-
vanie pre 5 osôb.

STRAVOVANIE
Plná penzia 24 hodín denne (k hlavným 
jedlám je v cene voda, káva, čaj, džús, 
mlieko). Pre najmenších je pripravené 
špeciálne menu.

REŠTAURÁCIE A BARY 
8 reštaurácií (hlavná reštaurácia vrátane 
show s  obľúbenými Disney postavami, 

bufetová, hamburger, pizzeria, exklu-
zívna len pre dospelých a  mnohé iné) 
a 12 barov (piano, športový, tri bary len 
pre dospelých a mnohé iné).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Budapešti 
alebo Prahy. Viac informácií dostanete 
vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY 

NASSAU 
Vodné dobrodružstvo v hoteli Atlantis 
169 USD/dospelá osoba 
119 USD/dieťa do 10 rokov.
Plávanie s delfínmi vo vodnom parku 
hotel Atlantis 179 USD/dospelá osoba 
169 USD/dieťa do 10 rokov.
Záhrady Ardastra a prehliadka mesta 
49 USD/dospelá osoba 
32 USD/dieťa do 10 rokov.

CASTAWAY CAY 
Dobrodružstvo s rajami 
45 USD/dospelá osoba 
36 USD/dieťa do 10 rokov.
Divoké dobrodružstvo pre tínedžerov 
49 USD/deti 14 – 17 rokov.
Parasailing 
95 USD/osoba nad 8 rokov 
Plavba loďou so skleneným dnom 
37 USD/dospelá osoba 
25 USD/ dieťa do 10 rokov.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné. 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Port Canaveral, Florida (USA) 15.45

2. deň: Nassau (Bahamy) 09.30 17.45

3. deň: Castaway Cay (Bahamy) 08.30 16.30

4. deň: na mori 

5. deň: Port Canaveral, Florida (USA) 07.30

As to Disney artwork/properties: 
©Disney ©Disney/Pixar

CENA OD
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Cozumel

USA

Mexiko

Jamajka

Kuba

Labadee

Charlotte Amalie

Ph
ilip

sb
ur

g

NassauFort Lauderdale

Falmouth

PRE DETIPRE DETI
 H2O detský vodný park

  Dva bazény s umelými 

vlnami na surfovanie 

FlowRider®

 Lanová dráha Zip line

 Mini golf a stolný tenis 

 Basketbalové ihrisko 

  Dve lezecké steny vysoké 

vyše 13 metrov  

 Bežecká dráha 

  Ľadová plocha na 

korčuľovanie 

  Program s rozprávkovými 

postavami ako napr. Shrek®, 

Madagascar®, Kung Fu 

Panda® 

  Detské kluby a animácie 

podľa veku 

 Klasický kolotoč 

 3 D kino 

 Vedecké laboratórium

 Videoherňa 

 Bar a disko pre tínedžerov 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Rodinné kajuty pre 6 osôb

  Royal rodinné suity pre 

8 osôb 

VYDÁME SA NA DOBRODRUŽNÚ PLAVBU NAPRIEČ KARIBIKOM NA NAJVÄČŠEJ LODI SVETA. NEZABUDNUTEĽNÉ CHVÍLE ZAŽIJEME NIELEN NA LODI, 
ALE V JEDNOTLIVÝCH PRÍSTAVOCH NA NÁS ČAKÁ „MORE ZÁBAVY“: PLÁVANIE S DELFÍNMI, RAFTOVANIE NA JAMAJKE, OBJAVOVANIE MAYSKÝCH RUÍN 
V MEXIKU, ČI AKVAPARK PRIAMO NA MORI NA HAITI.

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 1 ROKA

083  LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA OASIS OF THE SEAS LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA OASIS OF THE SEAS     

KARIBIK NA NAJVÄČŠEJ LODI SVETAKARIBIK NA NAJVÄČŠEJ LODI SVETA

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
OASIS OF THE SEAS patrí medzi naj-
väčšie výletné lode na svete s  dĺžkou 
viac ako 361 metrov a  šírkou 65 met-
rov (mimochodom, to je viac ako tri 
futbalové ihriská). Maximálna kapacita 
lode je 6296 pasažierov a  2394 členov 
posádky. Ponúka viaceré prevratné no-
vinky, aké ste ešte na výletnej lodi nevi-
deli s prívlastkom naj-. Prvý vodný am-
fi teáter AquaTheater, ktorého bazén je 
najhlbším bazénom na výletnej lodi na 
svete. Nachádza sa tu i najväčšia plocha 
určená len pre deti a mládež rozdelená 
do viacerých zón podľa veku, klasický 
kolotoč s hudbou, dva bazény s umelou 
vlnou na surfovanie FlowRider®, lanová 
dráha ZipLine, Central Park®– prvý park 
na palube výletnej lode s rastlinami, stro-
mami a stenou zo živých kvetov. Večernú 
zábavu ponúkajú divadlá i bary. Tešiť sa 
môžete na Broadwayský muzikál Hair-
spray(od roku 2015 muzikál Cats) a  ľa-
dovú show na umelom klzisku. Bohaté 
možnosti športovania a  relaxu ponúka 
moderne vybavené fi tnes centrum, 4 ba-
zény (jeden len pre dospelých), 10 víri-
viek, detský akvapark H2O, dve lezecké 
steny, minigolf, športové ihrisko, bežecká 
dráha okolo lode, stolný tenis, detské 
kluby podľa veku, kasíno. 

WELLNESS & SPA 
Exkluzívne wellness centrum Vitality-
SM Spa (masáže, sauny, kozmetika, aku-
punktúra, kaderníctvo, bielenie zubov, 
manikúra, pedikúra, ošetrenie pleti, le-
kárska kozmetika, Spa len pre mužov). 

UBYTOVANIE
Moderne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľ-
ne sú vybavené vaňou alebo sprchova-
cím kútom, toaletou, sušičom na vlasy 
a kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre 
suity osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné bez okna, kajuty s oknom 
s  výhľadom na more, kajuty s  oknom 
s výhľadom na Central Park alebo pro-
menádu, kajuty s balkónom s výhľadom 
na more, kajuty s balkónom s výhľadom 
na Central Park alebo promenádu, ro-

dinné kajuty s  balkónom a  suity s  bal-
kónom alebo terasou. K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby, rodinné 
kajuty sú vhodné pre 6 osôb a Royal ro-
dinné suity až pre 8 osôb. 

STRAVOVANIE
Plná penzia.

REŠTAURÁCIE A BARY 
25 reštaurácií (talianska, steakhouse, 
hamburger, pizzeria, tapas, s morskými 
špecialitami, ázijská, ala carte a mnohé 
iné) a 37 barov (Jazz, Vínny, Starbucks 
cafe, Donut shop, zmrzlináreň, cukráreň, 
Karaoke, Comedy bar, Vitality, Cham-
pagne, športový, Latin bar a mnohé iné).  

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne. Viac informá-
cií dostanete vo vašej CK.

ITINERÁR – ZÁPADNÝ KARIBIK PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Fort Lauderdale, Florida (USA) 17.00

2. deň: na mori 

3. deň: Labadee (Haiti) 08.00 17.00

4. deň: Falmouth (Jamajka) 10.30 19.00

5. deň: na mori 

6. deň: Cozumel (Mexiko) 08.00 19.00

7. deň: na mori 

8. deň: Fort Lauderdale, Florida (USA) 06.15

ITINERÁR – VÝCHODNÝ KARIBIK PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Fort Lauderdale, Florida (USA) 16.30

2. deň: Nassau (Bahamy)  

3. deň: na mori 

4. deň: Charlotte Amalie (St. Thomas)  10.00 19.00

5. deň: Philipsburg (St. Maarten) 08.00 17.00  

6. deň: na mori 

7. deň: na mori 

8. deň: Fort Lauderdale, Florida (USA) 06.15

CENA OD

502
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OKRUŽNÉ PLAVBY

PRE DETIPRE DETI
 pre deti 

 Bazén s toboganom 

 Ihrisko pre deti s bazénom 

  Športové ihrisko (tenis, 

basketbal, volejbal)

 Detské kluby podľa veku

 Animácie

 Videoherňa

 Formula 1 simulátor 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Až 2 deti do 18 rokov zdarma

  1 + 1 (zľava pre dieťa 

na základnom lôžku)

  Family Plan (separátna kajuta 

pre deti) 

NA VLASTNEJ KOŽI ZAŽIJEME KONTRAST MEDZI ROZĽAHLOU PÚŠŤOU A MODERNOU ARCHITEKTÚROU. ČAKÁ NA NÁS NAJVYŠŠIA BUDOVA SVE-
TA BURJ KHALIFA. VYDÁME SA PRESKÚMAŤ I NAKHL - NAJVYŠŠIU PEVNOSŤ V OMÁNE. TRADIČNOU DREVENOU LOĎKOU „DHOW“ SA DOSTANEME 
K OMÁNSKYM FJORDOM. KAŽDÝ DEŇ NÁS BUDE PO DNI PLNOM SKVELÝCH ZÁŽITKOV ČAKAŤ NAŠA LUXUSNÁ LOĎ.

DLŽKA LETU: 5 HODÍN 30 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 2 ROKOV   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 27.02.2015

084  LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA COSTA FORTUNA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA COSTA FORTUNA 

SKVOSTY EMIRÁTOVSKVOSTY EMIRÁTOV

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď COSTA SERENA bola po-
stavená v roku 2007. Priestranné paluby 
poskytujú dostatok miesta na šport i re-
lax. Výzdoba lode je inšpirovaná antic-
kým Rímom s  množstvom umeleckých 
diel. Kapacita lode je 3 780 pasažierov 
a 1 100 členov posádky. Celkovo má 17 
palúb (z toho 14 pre pasažierov). K vy-
baveniu lode patrí: SAMSARA SPA 
wellness a fi tnes centrum, 5 víriviek, 
4 bazény (1 so zaťahovacou strechou 
a  veľkoplošnou obrazovkou), tobogan, 
multifunkčné športové ihrisko, vonkajšia 
bežecká dráha, detské kluby podľa veku, 
videoherňa, formula 1 simulátor, disko, 
divadlo, kasíno, internetová kaviareň, 
konferenčná miestnosť, knižnica, nákup-
ná galéria, kaplnka, medicínske centrum.

WELLNESS & SPA 
Exkluzívne wellness centrum SAMSA-
RA SPA vrátane fi tnes sa rozprestiera 
na dvoch palubách o rozlohe 6000 m2 
(masáže, sauny, thalassotherapia bazén, 
turecké kúpele, solárium, zimná záhra-
da, kozmetika, kaderníctvo). 

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty sú vy-
bavené SAT TV, mini barom, telefónom, 
trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, su-
šičom na vlasy, kozmetikou. 24 hodinový 
kajutový servis a  osobný kajutový ste-

vard. Typy kajút: vnútorné kajuty, kajuty 
s oknom, kajuty s balkónom a suity (nie-
ktoré s priamym vstupom do spa). K dis-
pozícii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

REŠTAURÁCIE A BARY 
5 reštaurácií (hlavná na dvoch palubách, 
bufetová, ala carte, privátna Samsara 
Restaurant) a 13 barov (vrátane Cognac 
& Cigar bar, Coff ee & Chocolate bar).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká doprava z Viedne, Prahy alebo 
z Budapešti. Viac informácií dostanete 
vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY
BALÍK 3 VÝLETOV ZA ŠPECIÁLNU CENU 
171 EUR/dospelá osoba
152 EUR/dieťa do 14 rokov.
Futuristický Dubaj a Burj Khalifa
Abu Dhabi
Mystický Muscat 

MUSCAT
Mystický Muscat a pevnosť Nakhl 
84 EUR/dospelá osoba 
63 EUR/ dieťa do 14 rokov. 

ABU DHABI 
Ferrari World zábavný park 
89 EUR/ dospelá osoba 
67 EUR/dieťa do 14 rokov.

DUBAJ 
Dobrodružstvo v aquaparku hotela 
Atlantis 69 EUR/osoba.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné. 

Dubaj

Abu Dhabí

Muscat

Khasab

SAE Omán

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Dubai (SAE) naloďovanie od 20.00

2. deň: Dubai (SAE) 10.30

3. deň: Muscat (Omán) 08.30

4. deň: Muscat (Omán) 14.00

5. deň: Khasab (Omán) 08.00 16.00

6. deň:  Abu Dhabi (SAE) 09.00 23.00

7. deň: Dubai (SAE) 08.00

8. deň: Dubai (SAE) vyloďovanie doobeda

CENA OD

499
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Palma de Mallorca

Valencia

Marseille
Janov

La Goulette
Palermo

Neapol

PRE DETIPRE DETI
  Akvapark pre deti 

s pirátskym hradom 

 Bazény 

 1 20 m dlhý tobogan prečnie-

vajúci nad hladinu mora 

  Ihrisko pre deti so šmykľavkou 

  Športové ihrisko (tenis, 

basketbal, volejbal)

 Minigolf, bowling 

  Detské kluby podľa veku

 Animácie

 Videoherňa, 4D kino

 Formula 1 simulátor 

 Špeciálne menu pre deti 

 Bezlepková strava 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Až 2 deti do 18 rokov zdarma

  All in one (40% zľava pre dieťa 

na základnom lôžku)

  Happy Family (kajuty 

pre rodiny s prepojiteľnými 

dverami) 

  Tandem (separátna kajuta 

pre deti) 

  Teens & Twens 

(zľava pre mladých 

od 18 do 29 rokov)

SPOLU ZAŽIJEME NEZABUDNUTEĽNÚ PLAVBU Z HISTORICKÝCH BENÁTOK DO MESTA ISTANBUL, KTORÉ LEŽÍ NA DVOCH KONTINENTOCH. POČAS 
PLAVBY NÁS ČAKÁ BOHATÝ PROGRAM, V MESTEČKU ALBEROBELLO UVIDÍME DOMČEKY TRULLI S TYPICKOU KUŽEĽOVITOU STRECHOU Z KAMEŇOV,  
V STAROVEKEJ OLYMPII SA PREBEHNEME NA OLYMPIJSKOM ŠTADIÓNE A V DUBROVNÍKU SA PREJDEME PO HISTORICKÝCH HRADBÁCH. 

LIŠT 650 KM Z BRATISLAVY A   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV

085  LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA MSC PREZIOSA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA MSC PREZIOSA +

PERLY ZÁPADNÉHO STREDOMORIAPERLY ZÁPADNÉHO STREDOMORIA

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC PREZIOSA je moderná loď plná 
noviniek nielen pre dospelých, ale aj pre 
deti. Čaká nás vodný akvapark Doremi 
s pirátskym hradom, 120 metrov dlhý to-
bogan prečnievajúci nad hladinu mora, 
pre dospelých zase vyhradená časť lode 
len pre dospelých „Top 18 Exklusive So-
larium“ s  vlastným bazénom, ležadlami 
a  barom. Medzi novinky v  oblasti gas-
tronómie patrí jediná reštaurácia na lodi 
z luxusnej medzinárodnej reštauračnej 
siete Eataly. Kapacita našej lode je 3502 
pasažierov a  1388 členov posádky. Cel-
kovo má 18 palúb (z toho 14 je určených 
pre pasažierov). K vybaveniu lode patrí: 
wellness centrum MSC AUREA SPA, mo-
derne vybavené fi tnes centrum (hodiny 
jogy, aerobiku, moderné prístroje), MSC 
YACHT CLUB (oddelená časť lode s all in-
clusive službami, vlastnou recepciou, 
vonkajším bazénom, barom, reštauráciou 
a kajutami s priamym vstupom do spa), 
4 bazény, 12 víriviek, multifunkčné špor-
tovisko (tenis, futbal, basketbal, volej-
bal), vonkajšia bežecká dráha, bowling, 
formula 1 simulátor, minigolf, divadlo, 4D 
kino, večerné show, diskotéka, kasíno, 
animácie počas celého dňa, detské kluby 
rozdelené podľa veku, videoherňa, kniž-
nica, konferenčné miestnosti, fajčiarsky 
salón, internetová kaviareň, nákupná ga-
léria, zdravotnícke centrum. 

WELLNESS & SPA
MSC AUREA SPA wellness centrum 
(sauny, parný kúpeľ, tepidárium, solá-
rium, masáže, kozmetika, kaderníctvo, 
vírivky, relaxačná miestnosť, aromathe-
rapia, thalassotherapia). 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľ-
ne sú vybavené vaňou alebo sprchova-
cím kútom, toaletou, sušičom na vlasy 
a kozmetikou. Na vyžiadanie možná det-
ská postieľka. Kajutový servis 24 hodín 
a pre suity osobný kajutový stevard. Typy 
kajút: vnútorné bez okna, kajuty s  ok-
nom, kajuty s balkónom a suity (niektoré 
s priamym vstupom do Spa). K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby. 

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii). K dispozícii špe-
ciálne menu pre deti, bezlepková, alebo 
vegetariánska strava. 

REŠTAURÁCIE A BARY 
8 reštaurácií (dve hlavné, dve bufetové, 
talianska, exkluzívna Eataly, panorama-
tická, Galaxy lounge) a 20 barov (naprí-
klad tanečný, piano, vínny, bary pri bazé-
ne, športový, ...).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Letecká, autobusová alebo individuálna. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY
CIVITAVECCHIA 
Potulky Rímom 
49 EUR/dospelá osoba 
35 EUR/dieťa do 14 rokov.

PALERMO 
Výlet do jaskyne Santa Rosalia 
39 EUR/dospelá osoba 
29 EUR/dieťa do 14 rokov.

VALENCIA 
Oceánografi cké múzeum 
59 EUR/dospelá osoba 
42 EUR/dieťa do 14 rokov.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné. 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Janov (Taliansko) 18.00

2. deň: Civitavecchia/Rím (Taliansko) 07.00 17.00

3. deň: Palermo/Sicília (Taliansko) 13.00 19.00

4. deň: La Goulette (Tunisko) 08.00 14.00 

5. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 15.00 23.59 

6. deň: Valencia (Španielsko) 09.00 14.30 

7. deň: Marseille (Francúzsko) 13.00 20.00 

8. deň: Janov (Taliansko) 09.00 

CENA OD

499
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Benátky

Bari

Kotor

Olympia

Korfu
Atény

Santorini

PRE DETIPRE DETI
 Bazény 

  Ihrisko pre deti 

so šmykľavkou 

  Športové ihrisko (tenis, 

basketbal, volejbal)

  Minigolf a golfový simulátor 

  Detské kluby podľa veku

  Animácie

 Videoherňa

 Špeciálne menu pre deti 

 Bezlepková strava 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Až 2 deti do 18 rokov zdarma

  All in one 

(40% zľava pre dieťa 

na základnom lôžku)

  Happy Family 

(kajuty pre rodiny 

s prepojiteľnými dverami) 

  Tandem 

(separátna kajuta pre deti) 

  Teens & Twens 

(zľava pre mladých 

od 18 do 29 rokov)

Z BENÁTOK, MESTA NEKONEČNÝCH KANÁLOV A ULIČIEK SA VYDÁME NA PLAVBU PO GRÉCKYCH OSTROVOV, KTORÉ NÁS ZAVEDÚ K POČIATKOM 
EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE, PRIČOM NEVYNECHÁME OSTROV SANTORINI, KTORÝ JE NAJFOTOGRAFOVANEJŠOU DESTINÁCIOU GRÉCKA. PLAVBU UKON-
ČIME V NÁDHERNOM PRÍSTAVE KOTOR A TO VŠETKO V KOMBINÁCII NEKONEČNÝCH ZÁŽITKOV NA PALUBE NAŠEJ LODE.

650 KM Z BRATISLAVY   |   VHODNÉ PRE DETI OD 6 MESIACOV

086  LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA MSC MUSICA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA NA MSC MUSICA 

BENÁTKY A GRÉCKE OSTROVYBENÁTKY A GRÉCKE OSTROVY

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Výletná loď MSC MUSICA bola posta-
vená v roku 2006. Patrí ku komfortným 
a veľmi moderným lodiam s kapacitou 
2550 pasažierov a 1027 členov posádky. 
Celkovo má 16 palúb (z toho 13 pre pa-
sažierov). K  vybaveniu lode patrí: MSC 
AUREA SPA wellness centrum, moderne 
zariadené fi tnes (individuálne i  skupi-
nové cvičenia, aerobik, joga), 3 bazény, 
7 víriviek, multifunkčné športovisko (te-
nis, basketbal, volejbal), golfový simulá-
tor, minigolf, vonkajšia bežecká dráha, 
divadlo, večerné show, disko, kasíno, 
animácie pre deti i dospelých počas ce-
lého dňa, detské kluby rozdelené podľa 
veku, videoherňa, knižnica, hracia miest-
nosť a kartáreň, nákupná galéria, medi-
cínske centrum, konferenčné miestnosti. 

WELLNESS & SPA
MSC AUREA SPA wellness centrum 
(sauny, parný kúpeľ, solárium, masáže, 
kozmetika, kaderníctvo, vírivky, rela-
xačná miestnosť, aromatherapia, thalas-
sotherapia). 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľ-
ne sú vybavené vaňou alebo sprchova-
cím kútom, toaletou, sušičom na vlasy 
a kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre 

suity osobný kajutový stevard. Typy ka-
jút: vnútorné, s oknom, s balkónom a su-
ity. K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. 
Všetky kajuty majú kapacitu maximálne 
pre 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v  bufetovej reštaurácii). K  dispozícii 
špeciálne menu pre deti, menu pre oso-
by s bezlepkovou diétou alebo vegeta-
riánske menu. 

REŠTAURÁCIE A BARY 
4 reštaurácie (hlavná, bufetová, á la car-
te a Kaito sushi bar) a 7 barov (napríklad 
tanečný bar, Havana club, L´enoteca 
vínny bar, internetová kaviareň, bary pri 
bazéne ...).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Letecká, autobusová alebo individuálna. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

TIPY NA VÝLETY

BARI
Alberobello – domčeky 
Trulli zapísané v zozname UNESCO 
52 EUR/dospelá osoba 
a 39 EUR/dieťa do 14 rokov.

SANTORINI
Výlet za vulkanickým kráterom 
52 EUR/dospelá osoba 
39 EUR/dieťa do 14 rokov.

KORFU 
Vodný park Aqualand 
45 EUR/dospelá osoba, 
32 EUR/dieťa do 14 rokov.

V každom prístave počas plavby je mož-
ný výber z niekoľkých fakultatívnych vý-
letov. Uvedené ceny sú orientačné. 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD

1. deň: Benátky (Taliansko) 17.00

2. deň: Bari (Taliansko) 13.00 18.00

3. deň: Katakolon/Olympia (Grécko) 13.00 19.00

4. deň: Santorini (Grécko) 09.00 17.00

5. deň: Pireus/Atény (Grécko) 07.30 16.30 

6. deň: Korfu (Grécko) 12.30 18.30 

7. deň: Kotor (Čierna Hora) 07.00 13.00 

8. deň: Benátky (Taliansko) 09.00

CENA OD

679
EUR
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EURÓPA  |  ISLAND

Icelandic Wonders

Island

Keflavik

Blue Lagoon

Reykjavík Gullfoss
Strokkur

Thingvellir

Vík

Selfos

OSTROV ELFOV OSTROV ELFOV 
A ŠKRIATKOVA ŠKRIATKOV

087

ISLANDISLAND

PRE DETIPRE DETI
  Dramatická história zobraze-

ná v slávnych ságach

  Tajomní obyvatelia: elfovia, 

trollovia, škriatkovia a víly

  Národný park þingvellir: jed-

nou nohou v amerike, druhou 

v európe! 

  Unikátna príroda: gejzíry, 

vodopády, ľadovce a lávové 

polia

  Liečivé termálne kúpalisko 

modrá lagúna 

  Pozorovanie veľrýb – najväč-

ších cicavcov sveta

  Priamy let z Viedne

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál do 12 r.

 Pozorovanie veľrýb v cene

  Múzem islandských divov 

v cene

  Možnosť ubytovania 1+1, 2+2

NÁVŠTEVA ISLANDU JE DOBRODRUŽSTVO V KAŽDOM VEKU. JEDINEČNÁ PRÍRODA, ĽADOVCE, LÁVOVÉ POLIA, GEJZÍRY A BUBLAJÚCE BAHENNÉ JA-
ZIERKA PREKVAPIA A OHROMIA AJ TIE NAJNÁROČNEJŠIE DETI. SAMOTNÁ KRAJINA JE PRÍRODNÉ IHRISKO, KDE SA MÔŽETE HRAŤ, PLÁVAŤ V TERMÁL-
NEJ VODE, JAZDIŤ NA KOŇOCH, POZOROVAŤ VEĽRYBY ALEBO STRETNÚŤ ŠKRIATKOV A ELFOV. STÚPAJTE OPATRNE – NECH IM NEZNIČÍTE PRÍBYTOK!

ktoré nájdete na Islande na každom 
kroku, aby si vymenili názory na aktu-
álny spoločenský život. My navštívime 
tie najvyhlásenejšie – termálne kúpele 
Laugardalslaug. 

5. DEŇ
Dnes navštívime múzeum islandských 
divov, ktoré je venované trolom, elfom 
a  polárnej žiare. Dozvieme sa ako žijú 
elfovia a  skrytí ľudia, pozrieme sa ako 
si nažíva rodinka trolov v  jaskyni. Ako 
a prečo vzniká polárna žiara? Aké má far-
by a zvuky? Pre starších či odvážnych sa 
v priestoroch múzea nachádza i múzeum 
venované najznámejším duchom Islandu. 
Nádherná oblasť islandského juhozápadu 
plná povestných prírodných krás – cestou 
do malebnej dedinky Vík sa zastavíme pri 
vodopáde Seljalandsfos, ktorý umožňuje 
návštevníkom prechod „poza“ svoj vod-
ný závoj. Nasleduje vodopád Skogar, 
jeden z najvyšších na ostrove a návšteva 
Ľudového múzea s  perfektným výkla-
dom a vyobrazením islandskej histórie. 
Dedinka Vík leží neďaleko magickej pláže 
s čiernym pieskom a bazaltových stĺpov 
všetkých veľkostí. Kúsok odtiaľ sa z mora 
vynárajú tajomné útvary skamenených 
trolov Reynisdrangar.

6. – 7. DEŇ
Vyrážame na prehliadku polostrova Rey-
kjanes. Presunieme sa do geotermálnej 
oblasti Krysuvík s bublajúcimi bahen-
nými jazierkami a  farebnými fumarola-
mi. Jazda pozdĺž pobrežia do rybárskej 
dedinky Grindavík s  pokračovaním cez 
lávové políčka pripomínajúce mesač-
nú krajinu až na výbežok Reykjanestá. 
To najlepšie nás čaká nakoniec: slávna 
Modrá Lagúna! To, čo je Eifelovka pre 
Paríž či Disneyland pre Floridu, to je Blá 
Lóniđ pre Island. Top atrakcia uprostred 
čierneho lávového poľa, mliečno-modrá 
geotermálna voda s  liečivým bahnom 
má ideálnych 38 ˚C. A nie je to len re-

1. – 2. DEŇ
Prílet do  Kefl avíku. Transfer do Reyk-
javíku (v preklade „Dymová zátoka“). 
Reykjavík je najsevernejšie hlavné 
mesto na svete, jeho prehliadku začne-
me v Perlane – odtiaľ sa nám naskytne 
panoramatický výhľad na mesto a  za-
snežené vrcholky hôr v diaľke. Verili by 
ste, že Islanďania majú svoju piesko-
vú pláž a  more vyhrievané termálnym 
prameňom? Na geotermálnej pláži Na-
uthóltsvík sa tak môžu celoročne kúpať. 
Bezpochyby najznámejší monument 
mesta je futuristická budova kostola 
Halgrímskirkja, výťahom sa dá vyviesť 
až na vrchol. Pri prechádzke mestom 
neobídeme ani známu nákupnú uličku 
Laugarvegur, budovu parlamentu, rad-
nice, prístav a  modernú budovu fi lhar-
mónie. Jarezo Tjörnin pri radnici je obľú-
beným miestom rôznych druhov vtákov, 
ktorých s obľubou chodia kŕmiť miestni 
i  turisti. Neďaleko sa nachádza Národ-
né múzeum. Navštívime ho, aby sme si 
vedeli predstaviť, ako sa žilo na Islande 
kedysi a dnes. Nachádza sa tu expozícia 
od doby prvého osídlenia až po novo-
vek, model islandského domu či loď z 19. 
storočia. 

3. DEŇ
To, čo nemôžete vynechať pri návšteve 
Islandu je Zlatý trojuholník, alebo tri 
drahokamy Islandu: najstarší parlament 
sveta Þhingvellir, trojstupňový vodopád 
Gulfoss a gejzír Strokkur. Najstarší ná-
rodný park Islandu Þingvellir leží na tek-
tonickom zlome eurázijskej a americkej 
pevninskej dosky a  vy sa tak môžete 
ocitnúť „jednou nohou v Amerike a dru-
hou v  Európe.“ Pokračovanie k  najzná-
mejšiemu gejzíru sveta Geysiru, podľa 
ktorého sú pomenované všetky gejzíry 
sveta. Dnes však spoľahlivo funguje 
už len jeho sused Strokkur, vyvrhujúci 
vodu do výšky 15-30 metrov približne 

každých 5-10 minút. Len kúsok od tejto 
termálnej oblasti sa nachádza monu-
mentálny, dvojstupňový vodopád Gul-
foss, nazývaný „zlatý“. Padá do hĺbky 
32 metrov a za slnečných dní sa kvapky 
odrážajú v prekrásnej dúhe. Zastávka pri 
kráteri Kérid – miesto, kde účinkovala 
aj  slávna Björk. Návrat do Reykjavíku 
so  zastávkou v Hveragerdi, známom 
predovšetkým svojimi geotermálnymi 
poľami a početnými skleníkmi – vedeli 
ste, že na Islande vypestujú najviac ba-
nánov na obyvateľa v rámci EÚ?

4. DEŇ
Vyrážame za veľrybami! Z  prístavu sa 
loďou budeme plaviť asi hodinu, čas si 
skrátime rozprávaním o  rôznych dru-
hoch veľrýb, delfínov a vtáctva žijúcich 
v  týchto vodách. Podarí sa nám vidieť 
i  známe alky – „papagájov severu“? 
Fakultatívne možnosť dobrodružnej 
jazdy lávovými poliami v okolí Mt. Hel-
gafell na islandských koňoch. Začíname 
v Hafnafjördure, mestečku vzdialenému 
pár kilometrov od centra Reykjavíku, 
povestnému predovšetkým vďaka „zvý-
šenému výskytu škriatkov“ a  svojským 
obyvateľom, z  ktorých si zvyšok ostro-
vanov rád uťahuje. Útvary, ktoré cestou 
uvidíme, nám budú celkom iste pripomí-
nať skamenené postavičky trolov. „Relax 
po domácky“ – Islanďania sa po veče-
roch stretávajú v  termálnych kúpeľoch, 

DĹŽKA LETU: 4 HODINY   |   ČASOVÝ POSUN: -2 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

klamný slogan, že vaša pokožka bude 
po kúpeli hebká ako  u  novoroden-
ca!. Po relaxačnom a  zdravom kúpeli 
transfer na letisko a odlet domov.

NOVINKA

CENA OD

1 298
EUR
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EURÓPA  |  DÁNSKO, ŠKANDINÁVIA

Nemecko

Dánsko Nórsko

Kodaň
Kongens Lyngby

Rødby

Knuthenborg

Roskilde

Lejre

Billund
Odense

Borås

Huskvarna

ŠtokholmFínsko

Dánsko

Nórsko

Vimmerby

Kodaň

088  089

DĹŽKA LETU: 2 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 10 R. DĹŽKA LETU: 1 H 30 MIN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 10 R.

5. DEŇ
Raňajky. Presun na juh Dánska 
na ostrov Lolland. Naše kroky zamie-
ria severského aquaparku Lalandia, 
v ktorom si užijú vodné dobrodružstvo 
nielen deti. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. urobíme si prehliadku safa-
riparku Knuthenborg a  navštívime 
aj krokodíliu ZOO. V  prípade priazni-
vého počasia budeme mať možnosť 
kúpania na najkrajšej dánskej pláži 
Marielyst. Odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy.

1. DEŇ
Transfer z  Bratislavy na letisko Schwe-
chat odlet do Kodane. Transfer do 
hlavného mesta Dánska. Prehliadka za-
meraná na detské atrakcie s možnou 
ochutnávkou dánskych špecialít. Múze-
um Ripleyho - Verte alebo nie! Múzeum 
rozprávok Hansa Christiana Andersena. 
Popoludní si doprajeme plavbu po ka-
náloch Kodane. Fakultatívne večer mô-
žeme vzhliadnuť hviezdy v  planetáriu 
Tycha Brahe. Ubytovanie, večera. 

2. DEŇ
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj tro-
chu báť. Pozrieme si, čo všetko ponúka 
Strašidelné laboratórium. Pokračujeme 
do múzea Guinessových rekordov. Po-
obede nás čaká prehliadka Dánskeho 
akvária. Večer navštívime zábavný park 
Tivoli. Ubytovanie, večera.

3. DEŇ 
Po raňajkách sa vyberieme do neďale-
kého mestečka Kongens Lyngby a  na-
vštívime zaujímavý skanzen. Poobede 
zhliadneme vikingské plavidlá v Roskil-
de a  pravekú dedinku v  Lejre. Odchod 
na ubytovanie, večera.

4. DEŇ 
Raňajky. Rodný dom najslávnejšieho 
rozprávkara na svete Hansa Christiana 
Andersena v  Odense. Presun do Lego-
landu, ktorá poteší nielen deti, ale určite 
aj rodičov a istotne v nás zanechá  veľmi 
príjemné spomienky. Ubytovanie, večera. 

výrobkom. Ochutnáme slávne lízanky 
Polkagrisar v Gräne. Safari a ZOO Kol-
måren. Ubytovanie v okolí Štokholmu.  

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka Štokholmu cez  
zázračný svet rozprávok A. Lindgreno-
vej Junibacken. Vo Vasa múzeu obja-
víme v pôvodnej veľkosti zrekonštruo-
vanú vojnovú loď Vasa, ktorá sa v roku 
1628 potopila pár minút po vyplávaní. 
Vyhliadka z vrchu Globen arény. V prí-
pade záujmu návšteva zábavného par-
ku Gröna Lund. Ubytovanie. 

6. DEŇ
Po raňajkách návšteva Motýlieho sveta 
– ocitneme sa medzi stovkami lietajú-
cich motýľov. Na záver navštívime naj-
starší skanzen, kde môžeme obdivovať 
okrem drevenej architektúry aj živé 
severské zvieratá ako aj skanzenské 
akvárium. Odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy. 

1. DEŇ
Transfer na letisko Schwechat od-
let do  Kodane. Prehliadka zameraná 
na  detské atrakcie s možnou ochut-
návkou dánskych špecialít. Múzeum 
Ripleyho – Verte alebo nie!, Múzeum 
rozprávok H.Ch. Andersena, Guinesso-
vých rekordov, Strašidelné laboratórium, 
prehliadka dánskeho akvária. Dopraje-
me si plavbu po kanáloch Kodane. Večer 
navštívime zábavný park Tivoli alebo 
najväčšie severské planetárium Tycha 
Brahe. Ubytovanie.

2. DEŇ
Po raňajkách, presun po Øresundskom 
moste do Švédska. Svet Astrid Lindgre-
novej vo Vimmerby, kde stretneme živú 
Pippi dlhú pančuchu, Emila z Lönebergy 
a  iných rozprávkových predstaviteľov. 
Presun do mesta Borås. Ubytovanie. 

3. DEŇ 
Raňajky, Návšteva Prvej africkej ZOO, kto-
rú oprávnene nazývajú ako prírodné nebo. 
Zvieratá žijú tak v prirodzenom prostredí, 
ako to bolo najlepšie možné pre ne vytvo-
riť. Presun do druhého najväčšieho mesta 
Göteborgu – čaká nás obrovský tropický 
prales s voľne sa pohybujúcimi zvierata-
mi Universum. Najväčší severský zábavný 
park Lisberg a budeme sa plaviť v koryt-
načej lodi po kanáloch mesta. Ubytovanie.

4. DEŇ 
Raňajky. V mestečku Husqvarna navští-
vime fabrikantské múzeum venované 

PRE DETIPRE DETI
 Kráľovstvo legových hračiek

 Rozprávkový svet

 Vodné dobrodružstvo

 Pozorovanie zvierat

 Návšteva aquaparku

 Možnosť kúpania v mori

 Zábavný park

 Poznávanie histórie

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál

 Vybrané vstupy v cene

PRE DETIPRE DETI
 História a múzeá

  Zábavné parky

  Rozprávkový svet 

  Akvárium 

  ZOO a safari parky 

  Plavba loďou 

  Detské ochutnávky 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál

  Detské ceny vstupov

  Výhodný paušál vstupov 

pre rodiny

LEGOLANDLEGOLAND ŠKANDINÁVIAŠKANDINÁVIAA ROZPRÁVKOVÝ A ROZPRÁVKOVÝ 
SVET PRE DETISVET PRE DETI

NIELEN NIELEN 
PRE DETIPRE DETI

NOVINKA

CENA OD

1 190
EUR

CENA OD

998
EUR
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DĹŽKA CESTY: 18 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 4 R. DĹŽKA LETU/CESTY: 1:40/16 HODÍN  |  PRE DETI OD: 3 R.

ASTERIX PARK je zábavný park vzdia-
lený od Paríža približne 35 km na se-
ver. Ponúka množstvo atrakcií ako je 
napríklad delfi nárium, rôzne vlnovky, 
súboje mušketierov a kúzelník.

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňajších 
hodinách (z Bratislavy o 14.00 h), tranzit 
cez Rakúsko a Nemecko.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod do Paríža, 
ktorý patrí na vrchol najvštevovanejších 
miest sveta. Návšteva známeho a deťmi 
veľmi obľúbeného zábavného Asterix 
Parku (celodenná návšteva parku – 
vstupné si každý hradí sám), kde sa náv-
števníci stretnú so známymi fi lmovými 
a rozprávkovými postavičkami Asterixa 
a Obelixa a dozvedia sa aj o ich boji 
proti Rimanom. Vo večerných hodinách 
návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka francúzskej 
metropoly (Eiff elova veža, gotická ka-
tedrála Notre Dame, Sainte-Chapelle, 
možnosť individuálne navštíviť obrazo-
vú galériu Louvre, fakultatívne plavba 
loďou po Seine). Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do svetoznámeho 
zábavného rezortu Disneylandu, kto-
rý je snom nielen malých detí, ale jeho 
čaru prepadne aj nejeden dospelý (ce-
lodenná návšteva parku – vstupné si 
každý hradí sám). Disney Park sa delí 
na päť častí: Main Street (Hlavná uli-
ca), Fantasyland (Krajina fantázie), 
Adventureland (Dobrodružná krajina), 
Frontierland (Krajina Divokého Zápa-
du) a Discoveryland (Krajina objavov). 
V neskorších hodinách odchod na Slo-
vensko.

5. DEŇ
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, návrat 
na Slovensko v popoludňajších hodi-
nách.

REZORT DISNEYLAND sa nachá-
dza 32 km východne od mesta Paríž 
(v oblasti Marne la Vallée). Bol posta-
vený v  roku 1992, ročne ho navštívi 
12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie sú inšpiro-
vané rozprávkami Walta Disneyho. 

vodných atrakcií. Navštívime Aqu-
asplash park vedľa Marinelandu. Za-
žijeme deň plný zábavy a dobrodruž-
stva. V  prípade záujmu je možné 
navštíviť aj ďalšie dva zábavné parky: 
Adventure Golf a  Kids Island, kde je 
možné vidieť okrem iných atrakcií aj 
roztomilé lemury. V  prípade leteckej 
dopravy v  popoludňajších hodinách 
transfer na letisko a odlet do Viedne. 
V prípade autobusovej dopravy vo ve-
černých hodinách odchod na Sloven-
sko.

5. DEŇ 
Návrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách. 

1. DEŇ  
Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 6:00 hod), tran-
zit cez Rakúsko a Taliansko do Francúz-
ska. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. V prípade leteckej dopravy prí-
let do Nice a transfer do Marineland pri 
Antibes. Návšteva jedného z najväčších 
a najkrajších vodných parkov v Európe, 
Marineland. Vodný svet Marineland sa 
rozprestiera približne 4km východne 
od mesta Antibes a nachádza sa v ňom 
viac ako 4500 morských živočíchov. 
Uvidíme show delfínov a  tuleňov. Mô-
žeme obdivovať ľadové medvede a pa-
vilón tučniakov. Prejdeme sa 30 metrov 
dlhým tunelom, kde nám nad hlavami 
budú plávať žraloky a raje. Čaká nás je-
dinečný životný zážitok. Uvidíme kosat-
ky a ich úžasnú show, ktorá nemá v Eu-
rópe konkurenciu. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Výlet do Nice. Pešia prechádz-
ka mestom (Staré Mesto, Opera, Pro-
menade des Anglais, Hotel Negresco, 
a ďalšie).  Poobede relax na pláži. Uby-
tovanie.

4. DEŇ 
Raňajky. Dnes sa vybláznime v aquapar-
ku plnom toboganov, bazénov a  iných 

PRE DETIPRE DETI
 Poznávanie histórie Paríža 

  Zábavný Asterix Park, v kto-

rom sa stretneme s Asteri-

xom a Obelixom a dozvieme 

sa o ich bojoch proti Rima-

nom 

  Zábavný park Disneyland, 

kde spoznáme život Walta 

Disneyho a staneme sa sú-

časťou sprievodu rozprávko-

vých postáv a zažijeme voľný 

pád do štvrtej dimenzie 

  Eiff elova veža

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál 

  Detské ceny vstupov

PRE DETIPRE DETI
 Poznávanie Nice 

 Šantenie na pláži

  Obrovký vodný svet 

Marineland

 Show delfínov

  Miesto, kde môžete vidieť 

kosatky

  Vodné atrakcie v aquaparku

   Prechádzka tunelom so 

žralokmi a rajami

  Stretneme aj lemury a ľadové 

medvede

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál 

  Zvýhodnené vstupné pre deti 

do 12 rokov

FRANCÚZSKOFRANCÚZSKO FRANCÚZSKAFRANCÚZSKAPARÍŽ, DISNEYLAND PARÍŽ, DISNEYLAND 
A ASTÉRIX PARKA ASTÉRIX PARK RIVIÉRA A MARINELANDRIVIÉRA A MARINELAND

NOVINKA

CENA OD

298
EUR

CENA OD

268
EUR
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DISNEYLANDDISNEYLAND

PRE DETIPRE DETI
  Poznávanie histórie Paríža 

  Zábavný park Disneyland, 

kde spoznáme život Walta 

Disneyho a staneme sa sú-

časťou sprievodu rozprávko-

vých postáv a zažijeme voľný 

pád do štvrtej dimenzie 

  Zábavný Asterix Park, v kto-

rom sa stretneme s Asteri-

xom a Obelixom a dozvieme 

sa o ich bojoch proti Rima-

nom 

  Adrenalínové atrakcie od naj-

jednoduchších až po náročné 

  Obchody s hračkami a ob-

lečením s motívom Walta 

Disneyho

  Eiff elova veža

  Termín zájazdu na Veľkú noc 

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál 

  Detské ceny vstupov

DISNEYLAND PRI PARÍŽI, KTORÝ BOL SLÁVNOSTNE OTVORENÝ V ROKU 1992, JE VHODNÝ AJ PRE NAJMLADŠÍCH ÚČASTNÍKOV A PONÚKA PESTRÚ 
PALETU ZÁBAVY – OD NAJJEDNODUCHŠÍCH AŽ PO NÁROČNÉ ADRENALÍNOVÉ ATRAKCIE. TVORIA HO TRI ČASTI: DISNEY VILLAGE  (DEDINKA), DISNEY 
PARC (ATRAKCIE) A WALT DISNEY STUDIOS (ŠTÚDIÁ). 

NAŠE TIPY NA UBYTOVANIE

HOLIDAY INN MARNE 
LA VALLÉE 3* 
Zrenovovaný hotel v  mestečku No-
isy-Le-Grand, ležiacom na trase Pa-
ríž – Disneyland. Výborná poloha 
v blízkosti stanice RER a nákupného 
centra s reštauráciami. 

HÔTEL RESIDENCE 
MISTER BED TORCY 3* 
Hotel v  pokojnej lokalite, vzdiale-
ný len dve zastávky vlakom RER 
od  Disneylandu. Niekoľko metrov 
od hotela sa nachádza zóna reštau-
rácií s  rôznymi druhmi svetovej ku-
chyne.

NOVOTEL MARNE 
LA VALLÉE NOISY 4*
Obľúbený hotel v  centre mesteč-
ka Noisy –Le-Grand s  moderným 
zariadením a  výborným prístupom 
ku stanici RER vlakov do Disneylan-
du.

1. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Paríža. Po 
prílete autokarová prehliadka francúz-
skej metropoly (Latinská štvrť, Notre 
Dame, Sainte – Chapelle, Justičný pa-
lác), fakultatívne plavba loďou po Seine, 
transfer do hotela, ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do Disneylandu  (celo-
denná návšteva parku – vstupné si kaž-
dý návštevník hradí sám), v neskorších 
večerných hodinách návrat do hotela.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Disneylandu (ce-
lodenná návšteva parku – vstupné si 
každý návštevník hradí sám), možnosť 
individuálnej návštevy Asterix Parku, 
v neskorších večerných hodinách návrat 
do hotela.
4. DEŇ
Raňajky, odchod do Paríža – pešia pre-
hliadka mesta (Eiff elova veža), v po-
poludňajších hodinách transfer na le-
tisko, odlet z Paríža, po prílete transfer 
do Bratislavy/Košíc.

REZORT DISNEYLAND sa nachá-
dza 32 km východne od mesta Paríž 
(v oblasti Marne la Vallée). Bol posta-
vený v  roku 1992, ročne ho navštívi 
12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie sú inšpiro-
vané rozprávkami Walta Disneyho. 

DISNEYLAND PARK
Disney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (Hlavná ulica), Fantasyland (Kra-
jina fantázie), Adventureland (Dob-
rodružná krajina), Frontierland (Krajina 
Divokého Západu) a  Discoveryland 
(Krajina objavov). 

Na Hlavnej ulici sa ocitnete v  malom 
americkom mestečku z  čias detstva 
Walta Disneyho. Ulicou niekoľkokrát 
denne prechádza sprievod tancujúcich 

a  spievajúcich rozprávkových postavi-
čiek a ako v rozprávke sa budete cítiť aj 
v obchodíkoch s hračkami, oblečením či 
v štýlových reštauráciach. Cez ružový zá-
mok Šípkovej Ruženky prídete do Krajiny 
Fantázie, kde si môžete pozrieť predstave-
nie o dobrodružstvách Pinocchia, zablúdiť 
v labyrinte Alice v Krajine zázrakov alebo 
sa povoziť v obrovských čajových šálkach.

Dobrodružná krajina láka adrenalínovou 
horskou dráhou Indianu Jonesa a  sku-
točne skvelou atrakciou, ktorá poteší 
malých aj veľkých sú Piráti z  Karibiku. 
Túto atrakciu tvorí jaskyňa, cez ktorú 
prechádzate na loďke a  okolo Vás sa 
odohráva nefalšované prepadnutie mes-
ta pirátmi. V Krajine Divokého Západu si 
môžete vybrať jazdu na nervy drásajúcej 
dráhe cez Horu Veľkého Hromu, previesť 
sa originálnym parníkom po jazere ale-
bo sa nechať strašiť mŕtvou nevestou 
v Dome hrôzy. V Krajine objavov je zá-
žitkom prejsť autom okruh na Autopii, 
pozrieť si ponorku kapitána Nema a pre 
odvážnych pokoriť vesmír na lodi Space 
Mountain.  

WALT DISNEY STUDIOS  
V štúdiách na Vás čakajú veľkolepé shows: 
Armageddon – skaza vesmírnej lode, či 
dych vyrážajúce zrážky áut.  Z  atrakcií 
v  štúdiách musíme spomenúť asi naj-
väčšiu „bombu“ v  celom Disneylande, 
ktorou je Veža teroru – Voľný pád do 
4. dimenzie. Ide o výťah, v ktorom ne-
skutočnou rýchlosťou padáte do čier-
nej hĺbky. Hoci sa nám tak podľa ná-
zvu nezdá, adrenalínovou atrakciou je 
aj „Crush‘s Coaster“ z  fi lmu „Hľadá sa 
Nemo“, kde v  lastúrach zažijete šialenú 
plavbu pod hladinou oceánu.  

POZNÁMKA
Možnosť realizácie zájazdu aj individu-
álne. 

DĹŽKA LETU: 2 HODINY    |   VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV 

SEN NIELEN PRE SEN NIELEN PRE 
NAJMENŠÍCHNAJMENŠÍCH

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 100

Jednolôžková izba od 90

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 90

Jednolôžková izba od 75

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAŇAJKAMI 

Dvojlôžková izba od 130

Jednolôžková izba od 120

CENA OD

398
EUR
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LONDÝN PRE DETILONDÝN PRE DETI

PRE DETIPRE DETI
  História

  Múzeá

  Akvárium

  Harry Potter 

 Legoland Windsor Resort®

  Filmové štúdia 

  Plavba loďou

  Ubytovanie v 3* hoteli

  Termíny cez prázdniny

  Odchod z BA aj KE

  Možnosť doobjednania večerí

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál

  Vstupy do vybraných múzeí 

zdarma

  Zvýhodnené vstupenky pre 

deti do cca 15 rokov

  Zvýhodnené kombinované 

vstupenky na viac atrak-

cií (Londýnske akvárium, 

Londýnske oko a Madame 

Tussaud’s)

  Vstupenka na Harry 

Potter Studio Tour v cene

NAVŠTÍVTE LONDÝN SPOLU SO SVOJIMI RATOLESŤAMI! DOZVIEME SA AKO VZNIKALI FILMOVÉ PRÍBEHY O LEGENDÁRNOM ČARODEJNÍKOVI HARRYM 
POTTEROVI, NAVŠTÍVIME MORSKÉ AKVÁRIUM SO ŽRALOKMI A Z NÁVŠTEVY LEGOLANDU VO WINDSORE SI NEZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY ODNESÚ NIE-
LEN TÍ NAJMENŠÍ. DO RODINNÉHO ALBUMU ZÁROVEŇ PRIBUDNÚ FOTOGRAFIE NAJZNÁMEJŠÍCH PAMIATOK LONDÝNA.

pohľadom na majestátny Tower 
Bridge a  Tower, vojnový krížnik 
HMS Belfast, Shakespearovo di-
vadlo, Tate Modern. Transfer na le-
tisko a odlet z Londýna.

5. DEŇ
Pri odlete z Košíc je v prvý deň 
programu prílet večer do Londý-
na, transfer do hotela,  ubytovanie. 
Program prvého dňa sa absolvuje 
v štvrtý deň. V piaty deň po raňaj-
kách nasleduje transfer na letisko 
a odlet.

NÁŠ TIP
Zakúpte si kombinovanú vstupenku 
na 3 atrakcie (Londýnske akvárium, Lon-
dýnske oko a Madame Tussaud’s) spolu 
so zájazdom a výrazne ušetríte.

1. DEŇ
Odlet do Londýna, po prílete 
transfer do hotela. Vydáme sa spo-
znávať mesto, prejdeme sa k West-
ministerskému opátstvu, parla-
mentu a pekne zblízka si pozrieme 
symbol mesta Big Ben. Deťom aj 
dospelým naskočia zimomriavky 
pri pohľade na majestátne žraloky 
– najznámejších obyvateľov Lon-
dýnskeho akvária. Určite Vás po-
tešia aj ich susedia – tučniaci ale-
bo drobní a  vzácni morskí koníci. 
Nakoniec si prezrieme mesto ešte 
raz, tentokrát z vtáčej perspektívy 
počas „letu“ na Londýnskom oku, 
z  ktorého sa toto mesto javí ako 
nekonečné. Odchod na ubytova-
nie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Dnes nás cesta povedie 
za najznámejším čarodejníkom 
Anglicka - Harrym Potterom. No-
vootvorená úchvatná atrakcia lon-
dýnskych fi lmových štúdií Vám 
odhalí mnoho tajomstiev z  tvorby 
veľkolepých fi lmových príbehov 
o tomto čarodejníkovi, vrátane fak-
tov o  špeciálnych efektoch a  ani-
máciách, ktoré tieto fi lmy preslá-
vili po celom svete. Čaká na Vás 
dobrodružstvo skryté za fi lmovým 
plátnom s množstvom prekrásnych 
fi lmových scén, kostýmov, rekvizít 
a  interaktívnych exponátov, ktoré 
Vás vtiahnu priamo do deja. Návrat 
do Londýna. Stretnutie so svetový-
mi celebritami nás čaká v  múzeu 
voskových fi gurín Madame Tussau-
d’s. Pre mamičky budú určite prí-
jemným spestrením a  oddychom 
nákupy na Oxford Street, odkiaľ 
sa neskôr vydáme k  ďalšiemu vý-
znamnému symbolu mesta – Picca-
dilly Circus. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Fakultatívne návšteva jed-
ného z  najnavštevovanejších rodin-
ných tematických parkov v  Európe 
– Legoland Windsor Resort®, ktorý 
sa nachádza iba 30 minút vlakom 
z  centra Londýna. Celodenná náv-
števa parku s  vyše 55 atrakciami 
a  jazdami. Uniknite pred obávaný-
mi drakmi, zažite vzrušujúcu jazdu 
po divokej rieke s vikingskou posád-
kou alebo sa pripojte k potápačom 
z  ponorky Atlantis. Nielen najzná-
mejšie pamiatky Londýna si budete 
môcť pozrieť ako zmenšené modely 
v Minilande, na ktorý sa spotrebova-
lo najväčšie množstvo LEGO® kociek 
z celého parku, až 40 miliónov ku-
sov. Alternatívou je voľný deň v Lon-
dýne, vhodný na návštevu vychý-
rených múzeí. Navštívime Múzeum 
kráľovského letectva s  množstvom 
vystavených historických a  moder-
ných lietadiel a vrtuľníkov, čo určite 
poteší tatkov a  ich potomkov. Kto 
si vyskúša aké je to byť pilotom? 
Potom nazrieme do tajov histórie 
Zeme. Ako vyzerala naša planéta 
v  dobách pred príchodom člove-
ka? Kto je väčší - my či dinosaury? 
A kto je bystrejší? Koľko zubov má 
v tlame hroch? A koľko ich mal taký 
tyranosaurus? Všetko a ešte viac sa 
dozvieme a  na vlastné oči uvidíme 
v Prírodovednom múzeu. Hneď ved-
ľa sa nachádza Technicke múzeum, 
kde sa dozvieme ako funguje parný 
stroj a pozrieme si model prvej par-
nej lokomotívy.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vlakom presunie-
me do Greenwich, kde absolvuje-
me krátku prechádzku. Odtiaľ sa 
loďou prevezieme späť do centra 
a poslednýkrát sa môžeme kochať 

DĹŽKA LETU: 2 HODINY   |   ČASOVÝ POSUN: -1 HODINA   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

HARRY POTTER HARRY POTTER 
A LEGOLANDA LEGOLAND

CENA OD

538
EUR



123

EURÓPA  |  TALIANSKO

Pistoia

Firenze

Pisa

Taliansko
Cecina

Peccioli

094  095  

DĹŽKA CESTY: 6 HODÍN  |  VHODNÉ PRE DETI OD: 6 R. DĹŽKA LETU: 1:30 HODINY  |  VHODNÉ PRE DETI OD: 8 R.

4. DEŇ
Doobeda sa vydáme do jaskyne Grot-
te di Toirano s krásnou kvapľovou vý-
zdobou, kde uvidíme stopu pravekého 
človeka, či pohrebisko pravekých med-
veďov. Popoludní sa vrátime do Jano-
va, kde navštívime Múzeum navigácie 
Galata. Nájdeme tu staré mapy, ktoré 
možno pomáhali aj Krištofovi Kolum-
bovi pri jeho cestách. Deň zakončíme 
výjazdom panoramatickým výťahom 
Bigo do výšky 40 metrov nad morskú 
hladinu, odkiaľ sa pokocháme jedi-
nečným výhľadom na mesto. Návrat 
na ubytovanie, fakultatívne večera. 

5. DEŇ
Dnešný deň strávime v  chránenej di-
vokej oblasti CinqueTerre (UNESCO). 
Absolvujeme plavbu loďou so zastáv-
kami v pobrežných dedinkách Vernaz-
za a Manarola. Vo večerných hodinách 
sa už plní zážitkov vyberieme na spia-
točnú cestu na Slovensko.

6. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných hodinách. 

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy cca o  08:00 h.
Popoludí zastavíme pri jazere Wörther-
see, kde budeme môcť navštíviť park 
Minimundus so zmenšenými modelmi 
známych stavieb. Pokračovanie v  ceste, 
ubytovanie v okolí Benátok, fakultatívne 
večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme ku bre-
hom Lago di Garda, kde sa nachádza 
zábavný park Gardaland. Na vlastnej 
koži okúsime množstvo adrenalínových, 
dobrodružných a fantastických atrakcií. 
Našu odvahu preveria bláznivé húsenko-
vé dráhy, plavba člnom po divokej rieke, 
či strmý pád z veže vysokej 40 metrov. 
Pokračovanie v ceste, ubytovanie v okolí 
Janova, fakultatívne večera. 

3. DEŇ
Dnes na nás čaká Janov, so svojimi lá-
kadlami. Navštívime najväčšie akvárium 
v Taliansku, kde uvidíme delfíny, tučnia-
ky, žraloky, koraly a  ďalšie morské ži-
vočíchy. Svoje tajomstvá nám poodhalí 
Biosfera – kvapka zo skla a železa, v kto-
rej sídli botanická záhrada s  rastlinami 
a  živočíchmi z  tropických dažďových 
pralesov. Popoludní navštívime „Detské 
mesto“, kde z rôznych experimentov 
budeme môcť pochopiť, ako funguje 
okolitý svet. Návrat na ubytovanie, fa-
kultatívne večera. 

krátkou jazdou autobusom vrátime až 
200 miliónov rokov do minulosti, kedy 
žili praveké jaštery. Navštívime Prehis-
torický park v Peccioli s ich maketami 
v  životnej veľkosti. Užijeme si piknik 
v tráve a dozvieme sa mnoho o dino-
sauroch. Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Dnes nás čaká osvieženie. Vo vod-
nom parku AcquaVillage v neďalekom 
meste Cecina sa vyšantíme v  bazé-
noch a zoderieme plavky na tobogá-
noch. Návrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách transfer na letisko vo Flo-
rencii, odlet späť do Viedne a následný 
transfer do Bratislavy.

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy na letisko vo Vied-
ni, odlet do Florencie. Po prílete sa pre-
sunieme do centra na krátku prehliadku. 
Prejdeme sa až ku Galileovmu múzeu. 
Medzi exponátmi uvidíme nástroje, na-
vrhnuté a  zostrojené samotným Gali-
leom, ako sú teleskopy, vďaka ktorým 
objavil štyri mesiace Jupitera. Po náv-
števe múzea si spravíme krátku pauzu 
na zmrzlinu. Ak nám ešte ostanú sily, 
zdoláme 463 schodov, na kupolu Dómu, 
kde budeme mať celé mesto ako na dla-
ni. Presun na ubytovanie, večera. 

2. DEŇ
Raňajky. Presun do mestečka Collodi, 
kde žil autor detskej knižky Pinocchiove 
dobrodružstvá. V  roku 1956 tu založili 
Pinocchiov park, ktorý navštívime. Sú-
časťou parku je Pinocchiovo múzeum 
so zbierkou umeleckých diel, obrázkov 
a kostýmov, súvisiacich s touto rozpráv-
kovou postavičkou. Nájdeme tu aj virtu-
álnu knižnicu s tisíckou prekladov známej 
knižky. Popoludní sa presunieme do zo-
ologickej záhrady v  Pistoi, kde uvidíme 
400 rôznych druhov zvieratiek z celého 
sveta. Návrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Pisy. Na vlastné 
oči sa presvedčíme, aká šikmá je Šikmá 
veža. Prejdeme sa cez námestie Piazza 
dei Miracoli, poobzeráme si ju a pofotí-
me zo všetkých strán. Tí starší (od 8 r.) 
budú môcť vystúpiť až na vrch. Z Pisy sa 

PRE DETIPRE DETI
  Zábavný park Gardaland 

  Najväčšie akvárium v Taliansku 

s delfínmi, tučniakmi a žralokmi

  Múzeum navigácie

  Plavba po Cinque Terre

  Panoramatický výhľad na 

Janov z výťahu Bigo

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál 

 Všetky vstupy v cene 

PRE DETIPRE DETI
 Termín cez prázdniny

 Pinocchiov park

  Piknik v prehistorickom 

parku

 Výstup na šikmú vežu

  Acqua Village s bazénmi 

a tobogánmi

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál

 Polpenzia v cene

TALIANSKOMTALIANSKOM TOSKÁNSKOTOSKÁNSKOZA DETSKÝMIZA DETSKÝMI
SNAMISNAMI PRE DETIPRE DETI

Minimundus
Taliansko

Slovinsko

Chorvátsko

Švajčiarsko Rakúsko

Janov
Grotte 
di Toirano

Gardaland

Cinque Terre

NOVINKA

CENA OD

498
EUR

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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z  200 rôznych druhov. Uvidíme med-
vede, slony, opice, žirafy, nosorožce, 
tulene a  mnoho ďalších (fakultatívne). 
Tí z  nás, ktorí nebudú mať chuť ísť 
do ZOO, si môžu užiť individuálne voľ-
no. Transfer na letisko, odlet do Viedne 
a následný transfer do Bratislavy.

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy na letisko vo Viedni, 
odlet do Ríma. Dnes zažijeme strašidelnú 
atmosféru v  najdlhších rímskych Kata-
kombách sv. Kalixta, prezrieme si Kolose-
um - miesto, kde sa v minulosti odohrávali 
gladiátorské zápasy, pri Ústach pravdy si 
otestujeme našu pravdovravnosť a  vho-
díme mincu do známej Fontány di Trevi, 
aby sme zaručili, že táto návšteva Ríma 
pre nás určite nebude posledná. Návrat na 
ubytovanie.

2. DEŇ
Dnešný deň strávime v zábavnom parku 
Rainbow Magicland s  množstvom kolo-
točov a  bláznivých atrakcií. Na tzv. lie-
tajúcom ostrove sa vznesieme do výšky 
50 metrov, odkiaľ si vychutnáme výhľad 
na všetky atrakcie, ktoré budeme môcť 
v  priebehu dňa vyskúšať. Povozíme sa 
na húsenkovej dráhe, zažijeme napätie 
v dome strašidiel, na špeciálnych lodiach 
sa poplavíme v čase, budeme mať mož-
nosť zahrať si najväčšiu video hru v Euró-
pe. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Doobeda si užijeme kopu zábavy v  det-
skom múzeu. Vyskúšame si ako sa žije 
vo  svete dospelých - nakúpime v  super-
markete, navštívime detskú banku, uro-
bíme pokus v  laboratóriu, nasadneme 
do  hasičského auta, absolvujeme ku-
chársky minikurz. Čaká na nás množstvo 
interaktívnych hier a zaujímavých atrakcií. 
Popoludní absolvujeme exkurziu do typic-
kej talianskej zmrzlinárne, kde dostaneme 
možnosť asistovať pri výrobe tejto výbor-
nej mrazenej pochúťky, ktorú na záver 
určite i ochutnáme. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Dnes navštívime najkrajší a  druhý naj-
väčší rímsky park Villa Borghese. Popre-
chádzame sa po cestičkách, lemovaných 
sochami, popri romantických fontánach, 
cez geometricky upravené záhrady. Sú-
časťou parku je aj najstaršia zoologická 
záhrada v Taliansku, založená v roku 1911, 
ktorá je domovom takmer 1 000 zvierat 

3. DEŇ
Raňajky. Odchod do zábavného par-
ku Playmobil. Playmobil predstavuje 
rozprávkové mestečko, kde sú od detí 
vyžadované ich vlastné aktivity. Môžu 
sa aktívne vžiť do role rytiera, prin-
ceznej alebo piráta. To všetko v  kuli-
sách stavieb a  postavičiek v  životnej 
veľkosti. Vo večerných hodinách od-
chod na Slovensko. Tranzit cez Českú 
republiku.

4. DEŇ
Návrat na Slovensko v  skorých ran-
ných hodinách.  

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy v skorých ranných 
hodinách (z Bratislavy o 6:00 hod), tran-
zit cez Českú republiku do Nemecka. 
V popoludňajších hodinách príchod do 
Norimbergu a  pešia prehliadka mesta, 
centra nemeckej renesancie. Pozrieme 
si cisársky hrad, most popravy, kosto-
ly a  malebnú uličku plnú hrazdených 
domčekov. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do miest-
nej ZOO, ktorá je jednou z  najkrajších 
zoologických záhrad v  Nemecku. ZOO 
je spojená s  jedinečným delfi náriom, 
ktoré bolo navrhnuté tak, aby čo naj-
viac pripomínalo morské prostredie. 
Vaše deti budú nadšené z predstavenia 
delfínov a  tuleňov, kde cvičitelia a  ich 
zverenci predvádzajú tie najúžasnejšie 
akrobatické kúsky. Okrem delfi nária uvi-
díme aj ďalšie zvieratá ako napr. ľadové 
medvede, levy, tigre, tučniaky, gorily, ži-
rafy a mnoho ďalších. Ubytovanie.

PRE DETIPRE DETI
  História

  Múzeum

  Zábavný park

  ZOO so slonmi, tuleňmi 

a žirafami 

  Kuchársky minikurz 

  Zažijeme strašídelnú atmo-

sféfu v najdlhších rímskych 

katakombách

  Výhľad z lietajúceho ostrova 

z výšky 50 m

  Vyrábanie zmrzliny

  Termín cez prázdniny

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál 

  Detské ceny vstupov

  V cene vstup do detského 

múzea s detským kuchár-

skym minikurzom

  V cene exkurzia do výrobne 

zmrzliny s ochutnávkou

  V cene vstup do zábavného 

parku Rainbow Magicland

PRE DETIPRE DETI
 Poznávanie v Norimbergu 

  Krásna zoologická záhrada 

s jedinečným delfi náriom 

  Interaktívny park Play mobile

  Stretnutie s rytierom, 

princeznou alebo pirátom 

v životnej veľkosti

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál 

  Zvýhodnené vstupné pre deti 

do 13 rokov

 Zvýhodnené rodinné vstupné

TALIANSKOTALIANSKO NORIMBERGNORIMBERGRÍMRÍM
PRE DETIPRE DETI SVET DETÍSVET DETÍ

NOVINKA

CENA OD

198
EUR

CENA OD

498
EUR
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a iné. Vo večerných hodinách odchod 
na Slovensko. Pri leteckom zájazde 
transfer na letisko v  popoludňajších 
hodinách, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

5. DEŇ
Tranzit cez Českú republiku, návrat 
na  Slovensko v  dopoludňajších hodi-
nách.  

1. DEŇ
Odchod v  skorých ranných hodinách 
(z  Bratislavy o  6:00 hod), tranzit cez 
ČR do Nemecka. V popoludňajších ho-
dinách príchod do Berlína a pešia pre-
hliadka Berlína. Pri leteckom zájazde 
transfer na letisko Schwechat pri Vied-
ni, odlet do Berlína. Po prílete transfer 
z  letiska do centra mesta a  prehliadka 
známych pamätihodností (Kurfürsten-
damm, Kaiser–Wilhelm Gedächtniskir-
che). Fakultatívne plavba loďou po rieke 
Spréva. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do aqu-
aparku Tropical islands. Nájdete tu 
biele pláže, najväčší vnútorný tropický 
prales, modré lagúny, tropické dedinky, 
ale hlavne množstvo zábavy a  relaxu 
v príjemných 25 stupňoch. Večer návrat 
do hotela.

3. DEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky Berlí-
na. Pešia prehliadka (Alexander platz, 
Häkesche Hofe, Muzeálny ostrov, Ber-
línsky dóm, Unter den Linden, Brander-
burská brána, Ríšsky snem, Potsdamer 
platz, Checkpoint Charlie). Večer návrat 
do hotela.

4. DEŇ
Raňajky. Návšteva jednej z  najväčších 
a  najkrajších ZOO v  Európe. Uvidíme 
1500 rôznych druhov zvierat ako napr. 
pandy, levy, slony, ľadové medvede 

archívom je stála výstava, ktorá zahŕňa 
rukopisy ich rozprávok. Medzi mesteč-
kami Alsfeld a Fritzlar sa v hlbokých 
lesoch rozprestiera kraj Červenej čia-
počky. Odvážná Červená čiapočka 
má v Alsfelde aj svoje múzeum, pre-
hliadka. Po prehliadke pokračovanie 
do Drážďan, večerná pešia prehliadka 
centra mesta, odchod na  ubytovanie 
v okolí.

4. DEŇ
Po raňajkách v hoteli odchod na zá-
mok Moritzburg, kde sa natáčala 
rozprávka Tri oriešky pre popolušku. 
Po prehliadke zámku odchod na Slo-
vensko s príchodom do Bratislavy 
vo večerných hodinách.

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v skorých ranných 
hodinách, (z Bratislavy o 6:00 h.), tranzit 
do Nemecka. V neskorých popoludňaj-
ších hodinách  príchod do starobylého 
univerzitného mesta Hanau, rodiska bra-
tov Grimmovcov. Na starom námestí Pa-
radeplatz stojí ich rodný dom. Prehliad-
ka mesta, odchod na ubytovanie v okolí. 

2. DEŇ
Dnešný deň bude patriť rozprávkovej 
ceste. Legenda o Krysarovi vznikla v dol-
nosaskom mestečku Hameln, pýšiacom 
sa hrázdenými domami a  renesančnou 
architektúrou. K najoriginálnejším patrí 
Krysarov dom. Za ďalšou slávnou posta-
vou Baróna Prášila sa vyberieme do mes-
tečka Bodenwerder. Barón Prášil na roz-
diel od rozprávkových bytostí skutočne 
existoval. V jeho rodnom dome je radnica 
s pamätnou sieňou. Medzi mestami Kas-
sel a Göttingen sa vypína majestátny 
zámok Sababurg, obrastený šípkovým 
tŕním. Ruže a  ich motívy nájdeme vša-
de. Pre turistov je tu pripravené krátke 
predstavenie, pri ktorom sa nežná deva 
pri princových veršoch a za sprievodu 
hudby, práve precitá zo spánku. Návrat 
na ubytovanie v hoteli.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod do Kasselu, metro-
poly rozprávkovej cesty, kde Grimmov-
ci strávili 30 rokov. Práve tu dokončili 
zbierku rozprávok, Nemeckú gramatiku 
a Nemecký slovník. V múzeu s bohatým 

PRE DETIPRE DETI
 Poznávanie histórie Berlína

  Množstvo zviertiek v jednej 

z najväčších ZOO v Európe

  Tropický raj v srdci Európy

  Zábava a relax pri príjemných 

25°C

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál

  Vstupné do Tropical Islands 

do 5 rokov zdarma

  Zvýhodnené vstupné pre deti 

do 14 rokov

  Zvýhodnené rodinné vstupné

PRE DETIPRE DETI
  Stretnutie s rozprávkovými 

postavami 

  Zámok, kde natáčali fi lm Tri 

oriešky pre Popolušku

  Poznávanie mestečiek

  Poznávanie histórie rozpráv-

károv bratov Grimmovcov

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál 

  Zvýhodnené vstupné pre deti 

do vybraných múzeí

BERLÍNBERLÍN ROZPRÁVKOVÁ CESTAROZPRÁVKOVÁ CESTAS NÁVŠTEVOU S NÁVŠTEVOU 
TROPICAL ISLANDSTROPICAL ISLANDS
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VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

VIEDEŇVIEDEŇ ROZPRÁVKOVÝ ROZPRÁVKOVÝ 

MIKULÁŠMIKULÁŠ

CEZ KĽÚČOVÚ CEZ KĽÚČOVÚ 
DIERKUDIERKU FAMILY PARKFAMILY PARK

V SCHÖNBRUNNEV SCHÖNBRUNNE

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Výlet rozprávkovým detským auto-
busom sa začína v Bratislave, kde 
v ranných hodinách (cca o 08:00 h) vy-
razíme na dobrodružnú jazdu za obja-
vovaním kráľovnej – Viedne. V jej srdci, 
niekoľko metrov od Opery, je v skleníku 
Kráľovského paláca Hofburg ukrytý Dom 
motýľov. Nemusíte byť zanietený biológ 
alebo mať jednotku z prírodopisu, náv-
števa vás určite nadchne. Presunieme sa 
na zámok Schönbrunn. Vo svojich kom-
natách ukrýva tajomstvá, ktoré poodha-
líme v detskom múzeu. Veď kto aspoň 
raz netúžil vkĺznuť do šiat, povinností, 
radostí i starostí života detí v minulých 
storočiach? Kto nie je zvedavý, ako sa 
obliekali, ako mali prestretý cisársky stôl? 
Ak vás neláka sláva cisárskeho dvora, 
pozývame vás do sveta Schönbrunnskej 

ZOO, domova pre viac ako 4 000 zvierat 
zo všetkých kontinentov sveta, po berlín-
skej ZOO jedinej v celej Európe, kde mô-
žete vidieť obrovské pandy Yang Yang 
a Long Hui. Cez deň budete mať príleži-
tosť uvidieť kŕmenie orangutanov, afric-
kých slonov, tučniakov, austrálskych koál, 
supov, nazrieť do ríše dravých piraní, zažiť 
tropickú búrku dažďového pralesa. Ná-
vrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 19:30 h).

1–DŇOVÝ ZÁJAZD 

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o  07:00 h) 
do 140 km vzdialeného Maissau, kto-
ré je jedným z dvadsiatich nálezísk 
ametystu prúžkovaného na svete 
a  nachádza sa tu najväčšia odkrytá 
ametystová žila. Okolo tejto celosve-
tovej rarity vznikol zážitkový areál 
Svet ametystu s  viacerými unikátny-
mi atrakciami pre malých i  veľkých. 
V návštevníckom centre sa dozvie-
me rôzne zaujímavosti o vzácnom 
fi alovom drahokame, čaká nás pre-
hliadka ukážkovej banskej štôlne 
s geologickým výkladom, pozrieme 
si výstavu o význame ametystu a dra-
hých kameňov v dejinách a príležitosť 
budú mať aj hľadači pokladov, ktorí si 
v starom lome môžu nájsť svoj vlastný 

drahokam. Gumové čižmy a potrebné 
nástroje na hľadanie sa dajú prenajať 
na  mieste. V popoludňajších hodinách 
odchod do 30 km vzdialeného mes-
tečka Schiltern na návštevu zážitko-
vých záhrad Kittenberger Erlebnisgär-
ten, kde budeme môcť obdivovať asi 
40  ukážkových záhrad na ploche viac 
ako 30 tisíc m2. Návrat na Slovensko 
vo  večerných hodinách s príchodom 
do Bratislavy približne o 21:00 h

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 h), prí-
chod do rozprávkového Family parku 
Neusiedlersee (60 km od Bratislavy),  
cieľa jedinečných rodinných výletov 
v blízkosti Neusiedlerského jazera, kto-
rý očarí nielen deti, ale aj dospelých. 
Na všetkých hrách sa budete aktívne 
podieľať s vašimi ratolesťami! Šantiť, 
skúšať, objavovať, blázniť a zabávať sa 
v  rozprávkovom lese, na gazdovskom 
dvore, na hrade príbehov alebo na dob-
rodružnom ostrove. Na ploche približne 
100 000 m2 zažijete nekonečnú zá-
bavu. Najväčší rakúsky zábavný a ro-
dinný park je jedinečný a vždy sa po-
stará o  príjemné prekvapenia. Ako by 
sa vám páčila skvelá Krokodília vodná 
dráha alebo novučičká Traktorová drá-

ha? Na hladné žalúdky tu čaká množ-
stvo reštaurácií a na maškrtné jazýčky 
zmrzlina a  sladkosti od výmyslu sveta. 
Vo  večerných hodinách nasleduje ná-
vrat na Slovensko (cca o 19:30 h).

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 08:00 h) Prvou 
zastávkou bude Dom morí (Haus des 
Meers), ktorý je najväčším podvod-
ným svetom v Rakúsku. Stretneme sa 
zoči–voči so žralokom mlatkohlavým, 
ktorého hlava pripomína vodidlá na bi-
cykli, objavíme farebný svet tropic-
kých koralových morí, dáme si pozor 
na dravé pirane, skontrolujeme kroko-
dílie tesáky, zbystríme zrak pri obrov-
ských chlpatých tarantulách. Uvidíme 
jedovaté škorpióny, niekoľkometrové 
pytóny a ešte nebezpečnejšie mamby. 
Cestu nám určite skríži najväčší sucho-
zemský krab na svete – Coconat crab, 
ktorý dorastá až do neuveriteľných 
40 cm! Uvidíme preslávenú barakudu, 
morskú korytnačku a na  záver prele-

zieme cez tropickú záhradu s  voľne 
pobehujúcimi opičkami. Presunie-
me sa na zámok Schönbrunn, kde 
na najmenších čaká bohatý program: 
príchod Mikuláša s  rozdávaním dar-
čekov, návšteva ZOO a tiež detského 
múzea. Prajeme dobrú zábavu! Návrat 
na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 19:00 h).

KRÁĽOVSTVO AMETYSTUKRÁĽOVSTVO AMETYSTU

CENA OD

16
EUR

NOVINKA

CENA OD

19
EUR

CENA OD

19
EUR

CENA OD

23
EUR
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VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

PRAHA PRE DETIPRAHA PRE DETI

ZLÍNZLÍN

SAFARI DVŮRSAFARI DVŮR

SLOVÁCKOSLOVÁCKOAJ OČAMI DETÍAJ OČAMI DETÍ

KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉ A 
PERNÍKOVÁ KRAJINAPERNÍKOVÁ KRAJINA

A DETSKÝ SVETA DETSKÝ SVET

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca. o 07:00 
h). Dnešný deň strávime v unikátnej 
pražskej ZOO, ktorá bola vyhlásená 
za 7. najlepšiu zoologickú záhradu 
na svete. Odchod na ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Dopoludnia nás čaká výlet 
pozemnou lanovkou na vrch Petřín. 
Z Petřína sa pešo presunieme ku are-
álu Pražského hradu, kde navštívime 
Múzeum hračiek. V blízkosti Staro-
městského námestia možnosť návšte-
vy Múzea voskových fi gurín s posta-
vami H. Pottera, M. Jacksona a iných 
alebo Múzea   čokolády, ktoré poteší 
všetky maškrtné jazýčky. V neskorých 
popoludňajších hodinách odchod 

z  Prahy, návrat na Slovensko vo  ve-
černých hodinách (cca. o 22:00 h). 

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby–
tovanie s  raňajkami v  hoteli 2*/3*, 
sprievodcu CK SATUR.

1–DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy cca o 7.00 h. Náv-
števa Múzea Juhovýchodnej Moravy 
v  Zlíne. Svojím rozsahom ide o  jedi-
nečné múzeum v  Európe. Privíta nás 
niekoľko zaujímavých expozícii. Obuv-
nícka kde nájdeme aj originálny obuv-
nícky dopravník z 30 rokov minulého 
storočia, ktorý fungoval ako pásová 
výroba podobnej dnes. Množstvo za-
ujímavých topánok z celého sveta. Fil-
mová expozícia - slávne štúdio Bonton 
bolo založené pôvodne ako malé štú-
dio T. Baťom na natáčanie reklamných 
fi lmov. Jedna z  ďalších expozícií je 
cestovateľská venovaná známej dvojici 
Miroslavovi Zikmundovi a  Jiřímu Han-
zelkovi. Interaktívne múzeum zaujme 
deti aj ich rodičov. Poobede navštívime 
ZOO, ktorá je jedinečným miestom, 
kde môžu návštevníci vidieť zvieratá 

zo všetkých kontinentov v  prírodnom 
bioparku s  voľným výbehom. ZOO 
patrí k  najkrajším a  najnavštevovanej-
ším miestam na Morave a k videniu sú 
tu slony, žirafy, nosorožce, zebry, med-
vede, gibony, klokany, tigre, emu, lamy 
a mnoho ďalších zvierat. Návštevníkov 
tiež očarí nová tropická hala Yuca-
tan, ktorá je spomienkou na civilizáciu 
Mayov a  nádherný historický zámok 
Lešná, starý viac ako 200 rokov. Od-
chod do Bratislavy vo večerných hodi-
nách s príchodom o cca 21.00 h.

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 07:00 h), 
v dopoludňajších hodinách príchod 
do Safari Dvůr Králové. ZOO je vďaka 
počtu zvierat najväčšou a najznámejšou 
v Českej republike, patrí však tiež medzi 
najkrajšie v Európe a na svete. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do dedinky Ráby pri 
Pardubiciach. Cieľom našej cesty bude 
Perníková krajina pod stredovekým 
hradom Kunětická hora. Najdôležitejšou 
osobnosťou tohto rozprávkového sveta 
je pani Ježibaba. V Perníkovej chalúpke 
má Ježibaba stále plno návštevníkov, 
deti aj dospelých a kto zaklope, pozdra-
ví sa a poprosí, dostane od Ježibabky 

perníček. Popoludní nás privíta mesto 
Pardubice. Naše stopy povedú k Arnoš-
tovi z Pardubíc. Ide o osobnú motorovú 
loď, ktorou sa prevezieme, cez malebnú 
prírodu, či plavebnú komoru. Nenechá-
me si ujsť ani návštevu zámku Slatiňany, 
ktorý je skutočným rajom pre milovní-
kov histórie, kultúry a  prírody. Návrat 
na  Slovensko vo večerných hodinách 
(do Bratislavy o cca 21:00 h).

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ 
Odchod zo Slovenska. Vyberieme 
sa do tajuplného Moravského krasu 
so  stovkami jaskýň, priepasťami, di-
vokými kaňonmi. Naše cesty povedú 
k  najhlbšej sprístupnenej priepasti 
v Čechách, Macoche. Na jej dne v hĺb-
ke 138,7 m sa vynára podzemná rieč-
ka Punkva, po jej smaragdovozelenej 
vode sa člnmi dostaneme do  Roz-
právkového dómu s  kvapľovými 
útvarmi jedinečnej krásy jaskyne Pun-
kva. Presun do Westernového mes-
tečka pri Boskoviciach. Ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Vodná cesta Baťov kanál, 
ktorý bol využívaný na zavlažovanie 
územia a  zároveň na prepravu ma-
teriálu z  baní. Budeme sa plaviť cez 

bohaté meandry na trase Veselí nad 
Moravou – Strážnice. Presun do mes-
tečka Uherské Hradiště, kde bude 
zastávka na obed. Na jeho predmestí 
sa nachádza obec Modrá s vodným 
svetom Živá voda. Nielen deti, ale 
aj rodičia sa zoznámia so životom 
vo  vode a  okolo nej, s  vodnými ži-
vočíchmi či rastlinami. Nájdeme tu aj 
typické moravské biotopy s  jej cha-
rakteristickými bylinami a  drevinami. 
Cesta späť na  Slovensko, príchod 
vo večerných hodinách (do Bratislavy 
o cca. 20.30 h). 

CENA OD

78
EUR

NOVINKA

CENA OD

74
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NOVINKA

CENA OD

94
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NOVINKA

CENA OD

22
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VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV  |  AJ Z KOŠÍC

VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

NYIREGYHAZANYIREGYHAZA

TROPIKÁRIUMTROPIKÁRIUM

DETSKÝ VÍKENDDETSKÝ VÍKEND

KÚPANIE V GYŐRIKÚPANIE V GYŐRI

RAJ PRE DETIRAJ PRE DETI

BUDAPEŠŤBUDAPEŠŤ

V BUDAPEŠTIV BUDAPEŠTI

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z  Košíc cca o  09:00 hod.). 
Na ploche 30 hektárov sa rozprestie-
ra jedinečná ZOO v  meste Nyiregy-
haza. Hlavnými atrakciami sú Zelená 
pyramída s  Oceanáriom a  Domom 
dažďového lesa. Pozorovať tu môže-
me ako žijú žraloky, raje a  po liano-
vých a povrazových mostíkoch sa do-
staneme k  orangutanom, exotickým 
vtákom či vzrušujúcim plazom. 
Na severný a  južný pól nás zavedie 
Polárny svet, kde si nažívajú tučniaky, 
tulene i  polárny medveď. Cez skle-
né steny panorámy Polárneho sveta 
ich uvidíme pekne zblízka. Presun 
na ubytovanie. 

2. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká kúpanie v kú-
peľoch Aquarius. Komplex ponúka 
Termálny svet pre mamičky a oteckov 
a Detský svet s bazénom, šmýkačka-
mi, rozprávkovým hradom, tropickou 
odpočinkovou izbou a ďalšími zážitka-
mi pre najmenších. Návrat na Sloven-
sko vo večerných hodinách.

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách, po príchode do Budapešti 
– pamiatky UNESCO – autokarová 
prehliadka najdôležitejších pamiatok, 
pokračovanie do rodinného parku 
Holnemvolt Park, ktorý je spojený 
so ZOO a botanickou záhradou, prí-
padne individuálny vstup do pre-
slávených neobarokových kúpeľov 
Széchenyi. Popoludní odchod do 
Tropikária – najväčšieho stredoe-
urópskeho morského akvária, kde 
zažijeme neopakovateľnú atmosféru 
tropického sveta, uvidíme exotické 
zvieratá a zblízka môžeme pozorovať 
podmorský svet. Hlavnou atrakciou je 
1,6 mil. litrové žraločie akvárium s 11 
metrov dlhým vyhliadkovým tunelom. 
Obdivovať môžeme až dvojmetro-
vých tigrovaných či hnedých žralokov 

pochádzajúcich z Floridy, ktoré patria 
medzi 10 najnebezpečnejších druhov. 
Ďalšou nemenej zaujímavou atrakciou 
je prales, v ktorom zažijeme autentic-
kú tropickú klímu. Vo večerných hodi-
nách návrat na Slovensko.

2–DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy cca o 08:00 hod. 
Po príchode do Budapešti autokaro-
vá prehliadka – Kostol sv. Mateja, Ry-
bárska bašta, Hradný vrch, Námestie 
hrdinov. Navštívime jednu z  najstar-
ších ZOO na svete s množstvom zvie-
rat a rastlín. Deň zakončíme jazdou 
po okolí Budapešti tzv. detskou želez-
nicou. Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Dnes navštívime Aquaworld, s množ-
stvom vodných atrakcií, ktoré sú roz-
miestnené pod obrovskou kupolou. 
Deti môžu vyskúšať bazény s  rôzny-
mi hĺbkami, vybavené vzrušujúcimi 
atrakciami. Pre dospelých sa ponúka 
aj komplex sáun, v orientálnom duchu. 
Popoludní sa presunieme do Tropiká-

ria – najväčšieho morského akvária 
v strednej Európe. Po návšteve Tropi-
kária sa vyberieme na spiatočnú cestu 
na Slovensko. Návrat vo večerných 
hodinách (cca o 21:00 hod.).

1–DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (cca o 08:00 hod.). Naša cesta 
bude mať cieľ na Vrchu sv. Martina, 
v  benediktínskom opátstve Pannon-
halma (UNESCO), ktoré pri oslavách 
tisícročného jubilea navštívil i  pápež 
Ján Pavol II.  Po prehliadke nám zo-
stane čas aj na prechádzku po bota-
nickej záhrade opátstva, ktorej súčas-
ťou je i bylinková záhrada, obkolesená 
levanduľovými poľami.  Mnísi tu z do-
pestovaných byliniek vyrábajú rôzne 
produkty (krémy, čaje, likéry), ktoré si 
v miestnom obchodíku budeme môcť 
zakúpiť.  Ďalej budeme pokračovať 
do mesta Győr. Pri pešej prehliadke 
určite nevynecháme ulicu G. Baros-
sa, námestie Szechényi tér s krásnou 
historickou stále funkčnou lekárňou, 
Baziliku, kostol Karmelitánok a ďalšie 

zaujímavosti. Deň zakončíme oddy-
chom v  kúpeľoch Rába Quelle. Ide 
o  jedny z mála bezchlórových kúpe-
ľov v  Maďarsku. Okrem 5 bazénov 
s  rôznymi zážitkovými elementami 
(masážne ležadlá, trysky, gejzíry 
a pod.) sú k dispozícii i dva tobogány 
a  saunapark s  5 fínskymi a  2 parný-
mi saunami. Dokonale oddýchnutí sa 
potom vyberieme na spiatočnú cestu. 
Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách (cca o 21:00 hod.).

CENA OD

74
EUR

CENA OD

26
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NOVINKA

CENA OD
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28
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Keňa

Nairobi
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Voi
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Amboseli Lake

MombasaTanzánia

Tsavo East National Park

112  

KEŇAKEŇA

PRE DETIPRE DETI
  Pravé africké safari – slony, 

levy, zebry, antilopy

  Kúpanie na plážach 

Indického oceánu

  Privátne safari minivany 

s otváracou strechou

  Šnorchlovanie v chránených 

vodách

  Pozorovanie delfínov počas 

plavby loďou

  Termíny cez prázdniny

  Malé skupinky už od 5 osôb, 

maximálne 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál do 12 r.

  Zľava aj pre deti vo veku 

od 12 do 18 rokov

  Vstupy v cene

  Nápoje, minerálna voda 

a ovocie servírované 

počas celej doby plavby 

do morského parku Kisite

NÁRODNÝ PARK TSAVO EAST S ÚŽASNOU AFRICKOU FAUNOU A FLÓROU, SKVELE DOPLNENÝ O ODPOČINOK PRI INDICKOM OCEÁNE A ŠNORCHLO-
VANIE PRI KRÁSNOM OSTROVE WASINI. SLONY, BYVOLY, NOSOROŽCE A STOVKY ROZMANITÝCH DRUHOV ZVIERAT NÁS PRIVÍTAJÚ V KENI. “KARIBU” 
– VITAJTE V AFRIKE!

UBYTOVANIE POČAS SAFARI
v Afrike je v plne vybavených tzv. „sa-
fari kempoch“ alebo v „safari lodge“, 
teda ubytovanie v objektoch na úrovni 
3-4* hotelov, vždy vhodne zasadených 
do prírodného prostredia.

VEDELI STE, ŽE
Čomu sa v Afrike hovorí „Veľká päťka“? 
Je to sen všetkých lovcov na afrických 
pláňach od 18. storočia až do dnes. Naj-
nebezpečnejšie zvieratá Afriky: králi 
buša a savany – slon, byvol, lev, leopard 
a nosorožec. Bohužiaľ kvôli neustupujú-
cemu pytliactvu, ktoré v Keni aj napriek 
prísnym zákazom stále existuje, je Veľká 
päťka v stále väčšom ohrození vymretia. 

1. DEŇ
Odlet z  Európy do Mombasy, druhé-
ho najväčšieho mesta Kene, ktoré leží 
na brehu Indického oceána.

2. DEŇ
Prílet, stretnutie s naším česky hovoria-
cim sprievodcom a transfer do plážové-
ho, all inclusive hotela na krásnej pláži 
Diani Beach. Oddych na pláži, aby sme 
nabrali dostatok síl na dobrodružné sa-
fari, ktoré nás bude čakať nasledujúci 
deň. 

3. DEŇ
Presun z  hotela (asi 4 hodiny jazdy) 
do parku Tsavo East (Brána Bachuma). 
Národný park Tsavo patrí medzi najväč-
šie v Keni! Trošku sa občerstvíme a mô-
žeme sa tešiť na prvé dopoludňajšie 
safari. Park je populárny najmä vďaka 
obrovskému množstvu voľne žijúcich 
zvierat a  tiež „Veľkej päťke“. Tešiť sa 
teda môžeme na kráľa zvierat leva, veľ-
kého nosorožca, divokého byvola, slona, 
či leoparda. Naobedujeme sa, chvíľku 
si  oddýchneme a  vydáme sa na ďalšie 
safari.

4. DEŇ
Veľmi skoro ráno nás čaká ranné safa-
ri. Aby nám nič neuniklo, podľa pohybu 
zvierat sa naobedujeme, pri vstupnej 
bráne Bachuma alebo Voi. Po obede sa 
vydáme na cestu naspäť do nášho plá-
žového hotela, na jednej z  najkrajších 
pláži Kene, Diani Beach.  

5. DEŇ
Dnes si vychutnáme voľný deň. Kto 
bude mať chuť, môže absolvovať rôzne 
fakultatívne výlety alebo môže len tak 
leňošiť na pláži. 

6. DEŇ
Presun do Shimoni. Po príchode sa na-
lodíme na loď v arabskom štýle. Posád-
ka bude nám servírovať občerstvenie 

(kenská káva alebo čaj, niečo malého 
pod zub). Nasledovať bude podrobná 
inštruktáž a plavba do morského parku 
Kisite, počas ktorej budeme môcť po-
zorovať delfíny. Šnorchlovanie so sprie-
vodcami v  chránených vodách parku, 
kde uvidíme veľké množstvo rýb a  ko-
ralov (na požiadanie je možné vziať si 
do vody aj nafukovacie koleso či pláva-
ciu vestu). Presunieme sa do súkromnej 
rezidencie, kde nám obed naservírujú 
usmievavé „Swahili Ladies“.  Pre nemi-
lovníkov morských plodov bude k  dis-
pozícii i kura alebo zelenina (pivo, víno 
a  nealko nápoje v  cene).  Po obede si 
trošku odpočinieme. Fakultatívne: náv-
števa jaskýň v  Shimoni. Návrat do  ho-
tela. Poznámka: potrebné vybavenie 
na potápanie a šnorchlovanie bude za-
požičané na lodi. 

7. DEŇ
Relax a pohoda v all inclusive hoteli pri 
brehoch Indického oceánu. Možnosť 
výberu z bohatých aktivít. Samozrej-
me, môžete relaxovať aj ničnerobením, 
či s knižkou a osviežujúcim nápojom.

8. DEŇ
Transfer na letisko a návrat domov.

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: +2 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

SAFARI PRE MALÝCH SAFARI PRE MALÝCH 
DOBRODRUHOVDOBRODRUHOV

CENA OD

1 898
EUR
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113  

JORDÁNSKOJORDÁNSKO

PRE DETIPRE DETI
  Púštne safari – jazda 

na džípoch po pieskových 

dunách

 Objavovanie tajomstiev púšte

  Mesto v skalách – Petra, 

návšteva miest, kde sa 

nakrúcali fi lmy Indiana Jones 

a  Múmia sa vracia

  Zábavné plávanie v Mŕtvom 

mori, kde naozaj nie je 

potrebné vedieť plávať

 Jazda na somárikoch

  Ubytovanie v kvalitných 

4* hoteloch

 Termíny cez prázdniny

 Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál do 12 r.

 Vstupy v cene

 Priamy let z Viedne

JORDÁNSKO JE JEDNOU Z NAJKRAJŠÍCH A NAJPOHOSTINNEJŠÍCH KRAJÍN NA BLÍZKOM VÝCHODE. BOHATÁ HISTÓRIA, BIBLICKÉ PRÍBEHY, STRATENÉ 
MESTÁ, POHOSTINNOSŤ A NEVTIERAVOSŤ MIESTNYCH OBYVATEĽOV, MIESTA SPOJENÉ S POSTAVOU LAWRENCA Z ARÁBIE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ NA 
CESTE ZA POZNANÍM. NAVŠTÍVIME NAJNIŽŠÍ BOD SVETA – MŔTVE MORE A OBJAVÍME TAJOMSTVÁ SKALNÉHO MESTA PETRA.

ta sa dostaneme vstupnou bránou Siq. 
Rozprestiera sa medzi strmými údoliami 
v horách, čo poskytovalo jeho obyvate-
ľom dokonalú ochranu. Všetky stavby, 
chrámy a hrobky boli vytesané do pies-
kovca. Scenériu mesta sme mohli vidieť 
vo viacerých fi lmoch – Múmia sa vracia, 
Indiana Jones. 

6 – 7. DEŇ
Dni voľna v prímorskom letovisku Aqa-
ba, relax na plážach.

8. DEŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

1. DEŇ
Odlet z Európy. Prílet do hlavného mes-
ta Jordánska - Ammánu. Zoznámime sa 
s touto nádhernou krajinou a osloví nás 
duch starých arabských zemí.

2. DEŇ
Deň venujeme prehliadke hlavného 
mesta Ammán, kde sa stretáva mnoho 
kultúr a každá v ňom zanechala to svoje. 
Nad mestom sa vypína najvyššie miesto, 
ruiny nazývané aj Citadela, osídlované 
už v  neolitickej dobe. Najväčší rozkvet 
dosiahlo miesto počas doby bronzovej. 
Nájdeme tu Herkulesov chrám, palác 
Umayyad s  monumentálnou audienč-
nou halou a  zvyšky Byzantského kos-
tola. Navštívime i  Románsky amfi teá-
ter, Jordánske folklórne múzeum, kde 
sa dozvieme veľa o živote v Jordánsku, 
pozrieme si dobové kostými, pôvodné 
zariadenia domov, hudobné nástro-
je a  výrobky datované do 19. storočia. 
V  starom meste sa zastavíme na tra-
dičnom trhu, kde je dostať kúpiť naozaj 
úplne všetko. 

3. DEŇ
Vydáme sa na miesto, známe ako miesto 
Krstu (Baptism), úzko spojené s  riekou 
Jordán, kde Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša. 
Krst sa konal v blízkosti miesta Beit´A-
bara, kde Joshua, Eliáš a Elzeus prekro-
čili rieku Jordán. Pokračovať budeme 
na juh od Ammánu, 5000 rokov sta-
rou kráľovskou cestou, ktorá je jedným 
z  najposvätnejších mies v  Svätej zemi 
a  prechádza množstvom starovekých 
miest. Prvé mesto, ktoré navštívime 
na  tejto ceste je Madaba „mesto mo-
zaík“. Najväčším lákadlom je mozaiková 
mapa z byzantských čias, znázorňujúca 
Jeruzalem a mnoho iných svätých miest. 
Ďalšie nádherné mozaiky môžeme vi-
dieť na každom kroku, na domoch i kos-
toloch. Len 10 min na západ sa vypína 
Mount Nebo. Mojžišov pamätník a pred-

pokladá sa, že i  miesto smrti proroka 
a pohrebisko. Z plošiny pred kostolom si 
vychutnáme nádherný výhľad na údolie 
Jordánu a Mŕtve more.

4. DEŇ
Najznámejšia a  najväčšia púšť krajiny 
Wadi Rum nám v tento deň odhalí svoje 
tajomstvá. Púšť je známa najmä svojím 
červeným pieskovcovým povrchom, 
ktorý sa tu po stáročia formoval a  má 
schopnosť meniť sa v  závislosti od  sl-
nečných lúčov od červenej, cez oran-
žovú až po žltú farbu. Známe miesta sú 
pramene Lawrenca z Arábie, Jebel Kha-
zali a Hora siedmych pilierov múdrosti.

5. DEŇ
Jordánsko oplýva veľkým archeologic-
kým bohatstvom od neolitických zrú-
canín až po púštne hrady Umájovských 
kniežat. Perlou medzi pamiatkami je 
archeologické nálezisko Petra, ktoré 
podľa mnohých patrí k  novodobým di-
vom sveta a je zapísaná v zozname sve-
tového kultúrneho dedičstva UNESCO. 
Je dedičstvom Nabatejcov, pracovitého 
arabského ľudu, ktorí sa tu usadili pred 
viac ako 2000 rokmi. Petra leží v bode, 
v ktorom sa spájajú tri údolia - Vadí al-
-Araba. Pre farebné skalnaté územia, 
ktoré návštevníci uvidia, ju volajú Ru-
žové mesto. Farba skalných útesov je 
neobyčajne červená a ružová. Do mes-

DĹŽKA LETU: 3 HODINY 40 MINÚT  |  ČASOVÝ POSUN: +1 / +2 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

PO STOPÁCHPO STOPÁCH
INDIANA JONESAINDIANA JONESA

CENA OD

1 128
EUR
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114  

DUBAJDUBAJ

PRE DETIPRE DETI
 Vodný park Aquaventure

  Akvárium v hoteli Atlantis 

The Palm (až 60.000 

morských živočíchov)

  Zábavný tematický park 

Ferrari World

  Možný výstup na najvyššiu 

budovu sveta Burj Khalifa

  Púštne safari – jazda 

na ťavách, výborná večera 

v beduínskom kempe

  Návšteva Ski Dubai – hranie 

sa s tučniakmi

 Plavba loďou po Creeku

  Výlet na polostrov 

Musandam – zábavná 

plavba loďou s možnosťou 

šnorchlovania

 S pobytom pri mori

  Ubytovanie v kvalitných 4* 

hoteloch

 Termíny cez prázdniny

 Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál do 12 r.

 Vstupy v cene

 Možnosť ubytovať rodiny 2+2 

 Priamy let z Viedne

DUBAJ „MESTO BUDÚCNOSTI“ JE DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCIM SA MESTOM, KTORÉ OKREM STAROBYLÝCH ŠTVRTÍ, DÝCHA NA VÁS AJ NEPREHLIAD-
NUTEĽNÝM LUXUSOM. MÔŽETE SA VYBRAŤ NA NÁKUPY DO NIEKTORÉHO Z MNOHÝCH NÁKUPNÝCH CENTIER, RELAXOVAŤ NA PLÁŽI ALEBO ÍSŤ 
ZA ZÁBAVOU AJ S VAŠIMI DEŤMI. AQUAPARK, DELFINÁRIUM, FORMULA, TUČNIAKY A ĎALŠIE ATRAKCIE VÁS ČAKAJÚ NA TOMTO RODINNOM VÝLETE

obchodov s tovarom pod značkou Fer-
rari. Pred nami je ešte krátka prehliadka 
mesta Abu Dhabi a návšteva najväčšej 
a najkrajšej mešity v emirátoch - Sheikh 
Zayed Mosque.

5. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do emirátu 
Ras Al Khaimah, kde si dáme deň voľna 
strávený na pláži.

6. DEŇ
Pred nami je celodenný výlet k brehom 
polostrova Musandam, nachádzajúceho 
sa na hraniciach sultanátu Omán. Na-
vštívime typickú dedinku Dibba, pre-
slávenú výrobou drevených lodí Dhows, 
nalodíme sa na arabskú plachetnicu, kde 
nás čaká výborný obed, šnorchlovanie, 
plávanie v  kryštálovo čistých vodách 
a zábava v rytmoch arabskej hudby. 

7. - 8. DEŇ
Po bohatom programe si vychutnáme 
deň voľna na pláži, relax, kúpanie, šnor-
chlovanie. Možnosť nákupov v  niekto-
rom z nákupných centier. Vo večerných 
hodinách transfer na letisko. V skorých 
ranných hodinách odlet do Európy.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Už 
po prílete na nás dýchne duch tejto nád-
hernej arabskej krajiny s množstvom ar-
chitektonických skvostov, ktoré nemajú 
nikde inde vo svete konkurenciu. 

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme objavovať naj-
známejší emirát Dubaj, ktorý vyrástol 
z  púšte v  neuveriteľne krátkom čase. 
Nahliadneme do tajov dávnych štvrtí 
Bastakia a Deira, vyfotíme si belostnú 
mešitu Jumeirah. Na vodnom taxíku 
Abra sa prevezieme cez dubajskú zátoku 
Dubai Creek a zabavíme sa zjednávaním 
na trhu so zlatom a korením. Pozrieme 
si 828 m vysokú najvyššiu stavbu sve-
ta, Burj Khalifa, z ktorej sú neuveriteľné 
výhľady na celý Dubaj (výstup za popla-
tok). Zastavíme sa aj pri najznámejšom 
hoteli sveta Burj Al Arab. Popoludní nás 
čaká adrenalínový zážitok – púštne safa-
ri. Zažijeme adrenalínovú jazdu po pies-
kových dunách, v  beduínskom kempe 
nahliadneme do života beduínov, poma-
ľujeme sa henou, vyskúšame si miestne 
tradičné odevy, vyskúšame vodnú fajku. 
Zavŕšením dňa bude výborná večera 
a vystúpenie brušnej tanečnice.

3. DEŇ
Ráno nás čaká veľká atrakcia, strávime 
čas s  malými tučniakmi v  Ski Dubai. 
Deti si ich budú môcť pohladkať, vyfo-
tiť sa s  nimi, dozvedia sa o  ich živote, 
uvidia ich kŕmenie a  zabavia sa na ich 
neuveriteľných kúskoch. Presunieme sa 
na Palmový ostrov a pred sebou máme 
deň plný kúpania, vodných atrakcií 
a oddychu v najväčšom vodnom parku 
na  Strednom východe Aquaventure. 
Jedinečný svet zábavy s  bazénmi, to-
boganmi, umelými vlnami, detským hra-
dom s rôznymi šmykľavkami, a mnohými 
ďalšími vodnými atrakciami. Nezabud-
nuteľným zážitkom je návšteva Dolphin 

Bay, umelo vybudovaná lagúna s delfín-
mi, kde sa deti za pomoci inštruktorov 
dostanú do úzkeho kontaktu s  týmito 
milými tvormi, môžu ich hladkať a zahrať 
sa s nimi (vstup je za poplatok, v prípa-
de záujmu odporúčame rezervovať si 
vstup vopred v  CK alebo hneď po prí-
chode u  sprievodcu). V podvečerných 
hodinách si vychutnáme plavbu s  vý-
bornou večerou na typickej drevenej 
lodi po Dubai Creeku.

4. DEŇ
Tento deň bude veľkým zážitkom najmä 
pre malých pretekárov a  oteckov. Pred 
nami je totiž návšteva jednej z  najväč-
ších atrakcií Emirátov a zároveň najväč-
šieho indoorového tematického parku 
na svete – Ferrari World v  Abu Dhabi. 
Každému členovi rodiny ponúka zábavu, 
chvíle relaxu i  adrenalínu. Dozvieme sa 
celú históriu stajne Ferrari, virtuálne, ako 
piloti lietadla navštívime domov Ferra-
ri – Taliansko, zajazdíme si s najväčšími 
svetovými šampiónmi, na trenažéroch si 
osobne vyskúšame rýchlosť monopos-
tov. Tí odvážnejší vyskúšajú rýchlodráhu 
Formula Rossa, pre deti je pripravený 
Junior GT, kde si môžu na malých au-
tíčkach urobiť školu šoférovania, za-
žijú atmosféru skutočných pretekov 
na Junior Grand Prix a veľkou zábavou 
sú i malé autíčka na diaľkové ovládanie. 
Zaujímavá bude i návšteva miestnych 

DĹŽKA LETU: 5 HODÍN 30 MINÚT  |  ČASOVÝ POSUN: +2 / +3 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

SVET FANTASTICKÝCH SVET FANTASTICKÝCH 
ATRAKCIÍATRAKCIÍ

CENA OD

1 298
EUR
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DUBAJDUBAJ

PRE DETIPRE DETI
  Výstup na najvyššiu budovu 

sveta Burj Khalifa

  Púštne safari – jazda 

na ťavách, nádherný západ 

slnka, výborná večera 

v beduínskom kempe

  Návšteva Ski Dubai – atrakcia 

Snow bullet

  Zábavný vodný park 

Aquaventure

  Akvárium v hoteli Atlantis 

The Palm (až 60.000 

morských živočíchov)

  Zábavný tematický park 

Ferrari World

  Jazda na púštnych 

motokárach

 Let na ultraľahkých lietadlách

 S pobytom pri mori

  Ubytovanie v kvalitných 

4* hoteloch

 Termíny cez prázdniny

 Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál do 12 r.

 Vstupy a výlety v cene

 Možnosť ubytovania 2+2

 Priamy let z Viedne

SAE, DYNAMICKY ROZVÍJAJÚCA SA KRAJINA UPROSTRED PÚŠTE PONÚKA OKREM LUXUSU, NÁKUPOV A DÁVNYCH ARABSKÝCH TRADÍCIÍ I MNOŽSTVO 
ZÁŽITKOVÝCH ATRAKCIÍ. PÚŠTNE MOTOKÁRY, ADRENALÍNOVÝ LET V ULTRAĽAHKÝCH LIETADLÁCH, FERRARI WORLD A NAJRÝCHLEJŠIA DRÁHA NA 
STREDNOM VÝCHODE, SNOW BULLET UPROSTRED PÚŠTE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ A NEMINIE NA TOMTO SKVELOM, ŠPORTOVO LADENOM ZÁJAZDE

5. DEŇ
Pred nami je celodenný adrenalínový zá-
žitok V dopoludňajších hodinách absol-
vujeme jazdu na púštnych motokárach, 
popoludní len na ultraľahkých lietadlách 
v emiráte Ras Al Khaimah. 

6. – 7. DEŇ
Voľný deň. Možnosť kúpania sa v  jed-
nom z plážových parkov v Dubaji alebo 
na niektorej z  verejných pláží. Nákupy 
v niektorom z mnohých nákupných cen-
tier (napr. Dubai Mall). Možnosť rôznych 
fakultatívnych výletov. Vo večerných ho-
dinách transfer na letisko.

8. DEŇ
V  skorých ranných hodinách odlet 
do Európy.

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Dubaja. Už 
po prílete na nás dýchne duch tejto nád-
hernej arabskej krajiny s množstvom ar-
chitektonických skvostov, ktoré nemajú 
nikde inde vo svete konkurenciu. 

2. DEŇ
Prehliadka novej časti mesta Dubaj, kto-
ré vyrástlo z púšte v neuveriteľne krát-
kom čase. Vystúpime na 828 m vysokú, 
najvyššiu stavbu sveta - Burj Khalifa - 
odkiaľ sú neuveriteľné výhľady na celé 
mesto. Dokonca sa pomocou špeciál-
nych ďalekohľadov a projekcií prenesie-
me do minulosti a  presvedčíme sa tak 
na vlastné oči, že pred pár rokmi bola 
na mieste dnešného Dubaja iba púšť. 
Uchváti nás najznámejšia mrakodrapo-
vá alej v  Dubaji – bulvár šejka Zayeda 
a  množstvo monumentálnych budov, 
ktoré tu neustále rastú. Popoludní od-
chod na púštne safari, počas ktorého 
zažijeme adrenalínovú jazdu v púšti na 
oranžových pieskových dunách s  pro-
fesionálnymi vodičmi, nazrieme do ži-
vota beduínov a  pozrieme si nádherný 
a nezabudnuteľný západ slnka. Čaká nás 
dobrá večera medzi pieskovými duna-
mi, jazda na ťavách, brušné tanečnice, 
vodné fajky a môžeme sa dať potetovať 
henou.

3. DEŇ
V  dopoludňajších hodinách sa vydáme 
do umelo zasnežovanej haly Ski Du-
bai, kde si vyskúšame veľmi zaujímavú 
atrakciu Snow bullet a zažijeme tak per-
fektnú jazdu na snežnom kladkostroji 
vo výške 16 m nad zjazdovkami. Násled-
ne zvyšok dňa strávime v  najväčšom 
vodnom parku na Strednom východe 
v  Aquaventure. Jedinečný svet zábavy 
s bazénmi, toboganmi, umelými vlnami, 
detským hradom s rôznymi šmykľavka-
mi, a ďalšími vodnými atrakciami. Neza-
budnuteľným zážitkom najmä pre deti je 

návšteva Dolphin Bay, umelo vybudova-
ná lagúna s delfínmi, kde sa deti za po-
moci inštruktorov dostanú do úzkeho 
kontaktu s  týmito milými tvormi, môžu 
ich hladkať, zahrať sa s  nimi a  vidieť 
ich veselé kúsky (vstup je za poplatok, 
v  prípade záujmu odporúčame rezer-
vovať si vstup vopred v CK alebo hneď 
po príchode u sprievodcu).

4. DEŇ 
Abu Dhabi. Prehliadka hlavného mesta 
Emirátov. Cestou budeme prechádzať 
oblasťou Jebel Ali s umelo vytvoreným 
prístavom, ktorá je známa ako priemy-
selná oblasť a zároveň je sídlom cca 120 
spoločností z celého sveta. V roku 2009 
bol prístav označený za 9. najvyťaženej-
ší prístav sveta. Prvou zastávkou bude 
mešita Sheikh Zayed Al Nahyan, ktorá je 
treťou najväčšou mešitou na svete. Uvi-
díme hotel ako z rozprávok tisíc a jednej 
noci Emirates Palace a slávnu prímorskú 
promenádu Corniche s modernou archi-
tektúrou stále rozvíjajúceho sa mesta. 
Veľkou atrakciou bude návšteva najväč-
šieho indoorového tematického parku 
na svete Ferrari World, kde na nás čaká 
najrýchlejšia rýchlodráha na Strednom 
východe Formula Rossa, monoposty F1 
a množstvo atrakcií.

DĹŽKA LETU: 5 HODÍN 30 MINÚT  |  ČASOVÝ POSUN: +2 / +3 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

PLNÝ ZÁŽITKOVPLNÝ ZÁŽITKOV
A DOBRODRUŽSTVAA DOBRODRUŽSTVA

NOVINKA

CENA OD

1 498
EUR
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SRÍ LANKASRÍ LANKA

PRE DETIPRE DETI
  Sloníky v sloňom sirotinci 

v Pinnawale

  Pozorovanie delfínov a veľrýb

  Preskúmame ako rastie 

a pestuje sa pravý cejlónsky čaj

  Návšteva nádherných 

čajovníkových plantáží

  Safari v národných parkoch

  Pozorovanie rôznych druhov 

zvierat – vtáky, motýle, slony 

v ich prirodzenom prostredí

  Vystúpenie kandyjských 

tanečníkov

  Nádherné piesočnaté pláže 

a teplé more

  Dozvieme sa veľa o mýtoch 

a legendách

  Ubytovanie v kvalitných 

4* a 5* hoteloch

 Termíny cez prázdniny

 Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál do 12 r.

 Vstupy v cene

  Možnosť ubytovania 

v rodinných prepojených 

izbách 2+2

FANTASTICKÁ KOMBINÁCIA DOBRODRUŽSTVA PRE CELÚ RODINU V NOVOOBJAVENOM REGIÓNE PANENSKÝCH PLÁŽÍ NA SEVEROZÁPADE S PRÍROD-
NÝM A KULTÚRNYM BOHATSTVOM V SRDCI OSTROVA. PREDSTAVENIE MORSKÝCH A SUCHOZEMSKÝCH TVOROV OBÝVAJÚCICH SRÍ LANKU, STAROST-
LIVO PRISPÔSOBENÉ DETSKÉMU VNÍMANIU. DOSTATOK ČASU NA ODDYCH NA PLÁŽI A UBYTOVANIE V 4* A 5* HOTELOCH.

ho čulého denného života. Navštívime 
miestny rybí trh.

8. DEŇ
Sigirya – „Levia hora“, trón kráľa Kasya-
pa z 5. storočia p .n. l. „Pevnosť v obla-
koch“, skala týčiaca sa strmých 200 m 
nad okolitý terén, patrí medzi tie najväč-
šie zaujímavosti a je pokladaná za ôsmy 
div sveta. Na tejto pevnosti sa odohral 
príbeh zrady a boja o moc, ktorý môže-
te čítať zo zvyškov kráľovského paláca 
a fresiek dievčenských postáv. Po „levích 
schodoch“ vystúpime až na vrchol toh-
to mimoriadneho monumentu. Presun 
do jedného z Národných parkov (pod-
ľa výskytu zvierat), kde absolvujeme 
safari na džípoch. Pozorovanie prírody 
a zvierat. V NP je možnosť vidieť až 160 
druhov exotických vtákov, 25 druhov 
plazov, 26 druhov rýb a  až 78 druhov 
motýľov. Jedinečná príležitosť vidieť aj 
stáda slonov, ktoré tu migrujú. Raritou 
oblasti sú bambusové stromy, ktoré sa 
nikde inde na Srí Lanke nevyskytujú.

9. – 10. DEŇ
Transfer na letisko. Odlet do Európy.

1. – 2. DEŇ 
Odlet z  Európy a  prílet do Colomba. 
Presun do Kandy. Cestou sa zastaví-
me v  sloňom sirotinci v Pinnawale. Bol 
založený v  roku 1975 a  vtedy začínal 
s 25 slonmi. S dnešným počtom slonov, 
ktoré tu žijú sa zaradil medzi najväčšie 
zariadenia svojho druhu na svete. Slony 
tu majú vytvorené prirodzené podmien-
ky na život a  môžu si utvárať vlastné 
stáda. Ak budeme mať šťastie, uvidíme 
aj každodenné kúpanie slonov, čo je jed-
na z  najzaujímavejších atrakcií, keď sa 
70 dupajúcich slonov presúva k asi 400 
m vzdialenej rieke. Večer predstavenie 
kandyjskej tanečnej skupiny.

3. DEŇ
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho krá-
ľovstva až do roku 1815, kým nadvládu 
prevzali Briti. Uprostred mesta sa roz-
kladá umelo vytvorené jazero z  roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvätnejšia 
budhistická pamiatka Dalada Maligawa 
– Chrám Budhovho zubu. Návšteva krá-
ľovských botanických záhrad Peradeny-
ia, kde najlepšie spoznáme bohatstvo 
a rozmanitosť miestnej fl óry. Na cca 60 
hektároch budeme môcť obdivovať nád-
hernú exotickú fl óru, jedinečné gigan-
tické fi govníky ako i  pavilón orchideí. 
Presunieme sa na čajovníkové plantáže 
a  navštívime aj fabriku na spracováva-
nie čaju. Staneme sa svedkami celého 
procesu spracovania čaju a ochutnáme 
pravý cejlónsky čaj. 

4. DEŇ
Návšteva dediny Matala, ktorá je plná 
záhrad s  korením a  miestnym ovo-
cím. Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v  Dambulle považujú mnohí za najspi-
rituálnejšie, mystickú atmosféru miesta 
vytvára až 150 sôch Budhu a množstvo 
farebných fresiek na stenách. Vstup 
do jednotlivých jaskyní je zo  100 m vy-
sokého skalného masívu, ktorý otvára 

pohľad na nádhernú panorámu krajiny. 
Príchod do Trincomalee.

5. DEŇ
Odpočinok a  relax v  plážovom hoteli, 
možnosť fakultatívneho výletu na ostrov 
Pigeon, ktorý je jedným z dvoch Národ-
ných parkov na Srí Lanke. Pobrežie tejto 
oblasti je jedinečné, nakoľko je pokryté 
koralovými útesmi, aké nenájdete nikde 
inde na Srí Lanke. Možnosť šnorchlova-
nia a objavovanie bohatého podmorské-
ho života.

6. DEŇ
Skoro ráno sa vydáme pozorovať veľry-
by a delfíny. Odpočinok na pláži a mož-
nosť využitia aktivít, ktoré rezort ponúka 
– vodné športy, či niektorý z fakultatív-
nych výletov. Oblasť ponúka množstvo 
aktivít pre celú rodinu – od pozorova-
nia prírody, cez prehliadku miestnych 
dediniek, či plavbu loďou alebo relax 
na pláži.

7. DEŇ
Prehliadka rybárskeho prístavu Trinco-
malee, ktorý je dôležitým obchodným 
miestom a už v minulosti zohrával veľmi 
dôležitú úlohu v  rozvoji miestneho ob-
chodu. Prístav je známy aj rybolovom, 
budeme mať možnosť sledovať návrat 
rybárov s  ich úlovkami na nádherných 
farebných lodičkách, ktoré používajú 
na rybolov. Prístav nás vtiahne do svoj-

DĹŽKA LETU:  10 HODÍN   |   ČASOVÝ POSUN: +5 / +6 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

S DEŤMIS DEŤMI

CENA OD

1 498
EUR
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JUŽNÝ VIETNAM S DEŤMIJUŽNÝ VIETNAM S DEŤMI

PRE DETIPRE DETI
  S pobytom pri mori na 

svetoznámej pláži Mui Ne

  Pre malých vojakov 

tunely Ci Chi

  Plavba po rieke Mekong

  Ochutnávka sviežeho 

tropického ovocia

  Farebné pieskové duny

  Netypické, plávajúce trhy

  Termíny cez prázdniny

  Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál do 12 r.

  Vstupy v cene

  Ubytovanie v 4* hoteloch

NA SVETE SNÁĎ NIE JE NÁROD, KTORÝ BY VIAC UPÍNAL POZORNOSŤ K SVOJIM  DEŤOM. VYDAJTE SA S RODINOU NA CESTU OBJAVOVANIA I KEĎ 
CHUDOBNEJ, NO O TO KRAJŠEJ KRAJINY, BOHATEJ NA KRÁSNE PRÍRODNÉ SCENÉRIE, KULTÚRU, FAUNU I FLÓRU. SPOZNAJTE NAOZAJSTÝ SAIGON , 
PLAVTE SA PO DELTE RIEKY MEKONG, ODDYCHUJTE NA SVETOZNÁMEJ PLÁŽI MUI NE.

1. DEŇ
Odlet z Európy do Hočiminovho mesta, 
najväčšieho mesta vo Vietname, zná-
meho aj ako Saigon (starý názov mesta 
používaný do roku 1975). Mesto je po-
menované po najdôležitejšom vodcovi 
severovietnamskej armády. Aj napriek 
tomu, že hlavným mestom Vietnamu je 
Hanoj, Hočiminovo mesto je skutočným 
srdcom krajiny.

2. DEŇ **
Po prílete sa presunieme najskôr do ho-
tela a  potom sa vydáme na prehliadku 
tohto krásneho mesta, počas ktorej uvi-
díme Historické múzeum, Konferenčnú 
sálu Thong Nhat (bývalý Palác nezá-
vislosti) a  trh Ben Thanh. Spravíme si 
i fotozastávku pri turisticky známych 
miestach ako Radnica, Grand Theatre, 
katedrála Notre Dame a budova Hlavnej 
pošty. Navštívime trh Binh Tay a chrám 
Thien Hau.

3. DEŇ
Dnes budeme mať na programe niečo 
zaujímavé najmä pre chlapcov. Po raňaj-
kách sa vydáme smerom ku Tunelom Cu 
Chi, ktoré tvorili dôležitú základňu po-
čas Americkej vojny, najmä vďaka svojej 
strategickej polohe. Vietkong posta-
vil 200 km dlhú sieť tunelov spájajúcu 
miesta velenia, nemocnice, či zbraňové 
továrne. Táto sieť nebola nikdy objave-
ná. Naobedujeme sa v miestnej reštau-
rácii a vrátime sa späť do Hočiminovho 
mesta.

4. DEŇ
Opustíme Saigon a vydáme sa do pro-
vincie Vinh Long. Po ceste sa zoznámi-
me s miestnym farmárstvom a životom 
pri delte rieky Mekong.  Po chutnom 
obede sa môžeme tešiť na plavbu loď-
kou na plávajúce trhy Cai Be. Pokra-
čovať budeme do mesta Can Tho, kde 
prenocujeme.

5. DEŇ
Po raňajkách skorá ranná plavba po rie-
ke Mekong smerom na rušné plávajúce 
trhy Cai Rang, kde uvidíme množstvo 
kupujúcich a  predávajúcich na loďkách 
naložených poľnohospodárskymi pro-
duktmi. Ochutnajte svieže sezónne tro-
pické ovocie! Toto si nikto z nás nesmie 
nechať ujsť. Po návšteve sa vydáme 
na cestu späť do Hočiminovho mesta.

6. – 8. DEŇ
Transfer z Hočiminovho do prímorského 
letoviska Phan Thiet, ktoré sa nachádza 
v  južnej časti stredného Vietnamu a  je 
ideálnym miestom najmä pre rodinnú 
dovolenku. Tu si užijeme kúpanie a opa-
ľovanej na jednej z  najkrajších pláží, 
svetoznámej pláži Mui Ne. Budeme mať 
voľný program a čas na rôzne fakultatív-
ne aktivity. Vodné športy, či návšteva za-
ujímavostí v okolí, ako napríklad fantas-
tické a unikátne farebné pieskové duny.

9. – 10. DEŇ
Transfer z Phan Thiet naspäť do Hočimi-
novho mesta (transfer trvá cca 5 hodín), 
odlet naspäť do Európy.

** vzhľadom na dopravnú situáciu v mes-
te a  príletové časy sa môže prehliadka 
mesta Saigon presúvať na predposled-
ný deň zájazdu, aby sa tým zabezpečila 
maximálna plynulosť programu a  plno-
hodnotný zážitok z prehliadky.

DĹŽKA LETU:  11 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: +5 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

KRAJINA NEOBJAVENÝCH KRAJINA NEOBJAVENÝCH 
ZÁŽITKOVZÁŽITKOV

VEDELI STE, ŽE
Vietnamci sú veľmi dochvíľny národ? Na 
schôdzky chodia presne a to isté oča-
kávajú od druhej strany. Vietnamci sú aj 
veľmi poverčiví. Nikdy sa nedotýkajte 
niekoho hlavy a nikdy nesmerujte svoje 
chodidlá k sochám svätých – najmä nie 
k Budhovi. Radšej si kľaknite.
 
Na svete snáď nie je národ, ktorý by viac 
rozmaznával a upínal pozornosť ku svo-
jim ratolestiam. Vietnamci malé deti 
kŕmia, či doslova vykrmujú. Niet sa pre-
to čomu diviť, že v parku často možno 
stretnúť mamičky s malými „buclíkmi“ 
v kočíkoch. Čím bohatšia rodina, tým 
bacuľatejšie dieťa chcú mať. Hrúbka 
vo Vietname symbolizuje hojnosť a Viet-
namci tú svoju ju veľmi radi vystavujú na 
obdiv. V kontexte s tradičnou medicínou 
je chudé dieťa, ktoré málo papá často 
považované za choré. Naopak „bacuľ-
ko“ je pokladaný za zdravú, silnú bytosť, 
ktorú čaká bohatý a pohodlný život.

CENA OD

1 398
EUR
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NEW YORKNEW YORK

PRE DETIPRE DETI
  Najlepší shopping – posledné 

módne hity, top hračky 

a cool „i“ vecičky

  Neskutočná panoráma 

mrakodrapov z vyhliadky 

Top of the Rock

  Pouliční zabávači, kúzelníci 

a hudobníci v Battery Parku

  Jazda na koči a plavba 

trajektom

 ZOO v Central Parku

 Zábavný park v Brooklyne

 Muzikály na Broadway

  Svetielkujúce Times Square 

s obrovským hračkárstvom

 Termín cez prázdniny

  Možnosť predĺženia 

pobytu pri mori

 Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

 Detský paušál do 12 r.

  Výhodný paušál vstupov 

pre rodiny

NEW YORK – HLAVNÉ MESTO SVETA. „BIG APPLE“ SKRÝVA ATMOSFÉRU, KTORÁ VÁS POHLTÍ. V JEDNOTLIVÝCH ŠTVRTIACH MESTA SA MIEŠAJÚ KULTÚ-
RY CELÉHO SVETA, A PRE VAŠE DETI BUDÚ PRVOU LEKCIOU GLOBÁLNEHO POROZUMENIA. BUDÚ NADŠENÉ AJ Z IKONICKÝCH MRAKODRAPOV, SOCHY 
SLOBODY A HLAVNE PRÍLEŽITOSTÍ NA NÁKUPY TÝCH NAJHITOVEJŠÍCH VECIČIEK. ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA SPOLU SCHUTI ZAHRYZNEME!

otvorený ďalší nákupný raj, Century 
21 so záplavou značkového oblečenia 
za polovičné až štvrtinové ceny. Najlep-
šie obchody s oblečením pre deti sa na-
chádzajú na Madison Avenue, medzi 80. 
a 90. ulicou. V podvečer sa nezabudnite 
vrátiť na Times Square, osvetlené stov-
kami blikajúcich neónov. Na „križovatke 
sveta“ nájdete ohromujúce hračkárstvo 
Toys "R" US otvorené až do polnoci. 
Vlastne nejde o hračkárstvo, ale akýsi 
zábavný park. Vaše deti vás budú milo-
vať, ak im dovolíte jazdu na kolese Ferris 
Wheel. 

5. – 6. DEŇ
Check out z  hotela. Individuálny 
program. Transfer na letisko, odlet 
do Európy.

1. DEŇ
Odlet do New Yorku. Už na ceste z letis-
ka nás prekvapí veľké množstvo žltých 
taxíkov. Po New Yorku ich jazdí viac 
ako 13 tisíc. Ubytovanie v hoteli. 

2. DEŇ
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. Za-
čneme kolekciou naj mrakodrapov. Le-
gendárna Empire State Building, Roc-
kefeller center a jeho vyhliadka Top Of 
the Rock, kde medzi 67. a 70. podlažím 
nájdeme odpoveď na otázku, o čom ten 
New York vlastne je. Čakanie v rade si 
môžeme spríjemniť spoločnou fotkou 
v štýle svetoznámej „Rockefeller beam“, 
na ktorej si robotníci vychutnávajú 
svoju desiatovú prestávku. Zastavíme 
sa i v  najväčšom Legoshope. Nasledu-
je Central Park, zelené pľúca mesta. 
Alebo dáme prednosť „staromódnej“ 
jazde drožkou či miestnej ZOO? Bez-
konkurenčné detské ihrisko Heckscher 
s množstvom striekacích atrakcií. TOP 
hitom bude návšteva 10-metrovej skle-
nenej kocky, non-stop otvoreného Ap-
ple store plného úžasných „i“-vecičiek. 
Pri parku sa nachádza aj F.A.O. Schwarz, 
vlajková loď všetkých hračkárstiev. A na-
koniec slávna Broadway! Ulica známa 
veľkým počtom divadiel. Kto nebude 
veľmi unavený bude mať možnosť spes-
triť si večer vystúpením v jednom z nich 
(napr. Leví kráľ, Mary Poppins, Blue Me-
n´s Group). 

3. DEŇ
Socha Slobody na Ellis Island v newyor-
skom prístave je symbolom amerického 
sna, slobody a demokracie. 20-minútová 
okružná plavba trajektom Staten Island 
ferry je zdarma a ponúka okrem výhľa-
du na Sochu Slobody aj krásnu panorá-
mou mrakodrapov dolného Manhattanu. 
Po návrate smerujeme do China Town 
s kľukatými uličkami posiatymi množ-
stvom rodinných reštaurácií a klasických 

obchodíkov. Legendárna je aj miestna 
zmrzlináreň s tými najneuveriteľnejší-
mi príchuťami. Battery Park – javisko 
pouličných jamajských hudobníkov, 
akrobatov, živých sôch, break-dance-
rov, kúzelníkov, predavačov dáždnikov 
a „pravých“ rollexiek. Nenechajte si ujsť 
ani prechádzku po Brooklyn Bridge, pr-
vom a najslávnejšom moste New Yorku. 
Pokiaľ sa metrom odveziete až na Coney 
Island, máte poruke celú kopu nefalšo-
vaných amerických zážitkov: najlepší 
a najstarší hot-dog Nathan´s Famous, 
slávnu horskú dráhu „Cyklón“, kolotoč 
z roku 1922.

4. DEŇ
Návšteva múzea moderného umenia 
(MoMA), ktoré bravúrne zvláda priblížiť 
moderné diela deťom (už od 4 r.). In-
trepid – námorné, vzdušné a vesmírne 
múzeum s pavilónom raketoplánov. Jed-
ným z „prominentov“ je tu aj Enterprise, 
prvá vesmírna loď NASA. Mužskú časť 
výpravy uchváti aj zbierka 30 komplet-
ne zrekonštruovaných lietadiel, ponorka 
Growler a lietadlo Concord. Na výber 
máte aj Guggenheimovo múzeum, Met-
ropolitné múzeum umenia, či Múzeum 
prírodnej histórie so známymi kostrami 
dinosaurov. Nákupy, nákupy, nákupy! 
Na rušnej Herald Square na Broadway 
je najväčší obchodný dom na svete, 
Macy´s. V blízkosti Ground Zero máme 

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT  |  ČASOVÝ POSUN: -6 HODÍN  |  VHODNÉ PRE DETI OD: 7 ROKOV

DETSKÝ KOKTEJL DETSKÝ KOKTEJL 
ZÁBAVYZÁBAVY

CENA OD

1 198
EUR
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SEVERNÁ AMERIKA | FLORIDA

Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami

119

SLNEČNÁ FLORIDASLNEČNÁ FLORIDA

PRE DETIPRE DETI
  Najlepšie a najznámejšie 

zábavné, vodné a tematické 

parky sveta

  Filmové štúdia Universal 

Studio´s a Disney World

  Stretnutie so živými 

rozprávkovými postavami

  Najbláznivejšie atrakcie

  Show kosatiek a delfínov 

v parku Sea World

  Kúpanie na slávnych plážach 

v Miami

  Plávanie s delfínmi a tuleňmi 

v Theatre of the Sea

  Návšteva prírodnej rezervácie 

Everglades

  Možnosť predĺženia pobytu 

pri mori

  Termíny cez prázdniny

  Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál do 12 r.

  Výhodný paušál vstupov 

pre rodiny

  Vybrané vstupy v cene

  Možnosť ubytovania 

v rodinných izbách

KOĽKOKRÁT VAŠE DETI DRANKALI, ABY STE IM UKÁZALI ŽIVÉHO MICKEY MOUSA? SPLŇTE IM „DETSKÝ SEN“ A VEZMITE ICH DO JEHO RODNÉHO 
MESTA, FLORIDSKÉHO DISNEYLANDU. VAŠE DETI BUDÚ NADŠENÉ A ASPOŇ ROK POSLUŠNÉ ☺. ANI VY SA VŠAK NUDIŤ NEBUDETE – NÁRODNÝ PARK 
EVERGLADES JE UNIKÁTOM, KTORÉMU NA SVETE ŤAŽKO HĽADAŤ OBDOBU. A FLORIDSKÉ PLÁŽE SA TIEŽ ZAHANBIŤ NENECHAJÚ!

ru hlavnej ulice Duval Street lemovanú 
kaviarňami, ktoré naplno ožívajú práve 
po západe slnka! Prehliadka historické-
ho Key Westu (vzdialenosť od Kuby iba 
145 km) – Míľa 0, dom Ernesta Hemin-
gwaya, maják, múzeum pokladu z  lodi 
Atocha. Návrat do Miami. 

8. – 9. DEŇ
Voľný program v Miami, transfer na letis-
ko a návrat do Európy.

1. DEŇ
Odlet z Európy na Floridu, prílet do Mia-
mi, mesta pláží, hotelov, boháčov a  lu-
xusných jácht. Transfer do hotela, uvíta-
nie sprievodcom, voľný program.

2. DEŇ
Cez štvrť Little Havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, 
rušná atmosféra Coconut Grove. Down-
town Miami a obľúbené Bayside. Voľný 
program, kúpanie na plážach v blízkosti 
hotela.

3. DEŇ
Ranná prehliadka vyhlásenej South 
Beach, centra módy a letných párty, 
známej i vďaka budovám v Art Deco 
štýle. Ocean Drive, Clevelander Hotel 
i vila Versace. Pokračovanie za dob-
rodružstvom do prírodnej rezervácie 
Everglades, kde podnikneme plavbu 
špeciálnym vodným vznášadlom medzi 
hustými mangrovníkovými hájmi. Okolo 
našej loďky, uprostred močarísk, budú 
neustále krúžiť aligátory a desiatky dru-
hov vtákov. Týmto dravcom sa dosta-
neme „do papule“ na neďalekej farme. 
Naučíme sa aký je rozdiel medzi kroko-
dílom a aligátorom. Prejazd do Orlanda, 
rozprávkového mesta Walta Disneyho. 

4. – 5. DEŇ
Orlando a jeho zábavné parky – detské 
sny sa stávajú skutočnosťou! Mesto zá-
bavy, pre malých aj veľkých, ponúka ne-
skutočné množstvo atrakcií. Stačí si len 
vybrať. Show s kosatkami, delfínmi a tu-
leňmi s  jedinečnými horskými dráhami 
v morskom svete Sea World. Nielen deti 
budú žasnúť a tlieskať nadšením! V roz-
právkovom kráľovstve Magic Kingdom 
s  prekrásnym Popoluškiným hradom 
Vaše deti konečne stretnú aj toho sľú-
beného, živého Mickey Mousa! Univer-
sal Studio‘s Islands of Adventure, park 
inšpirovaný najznámejšími fi lmovými 

trhákmi Hollywoodu, ponúka aj jednu 
z najlepších horských dráh v USA, The 
Incredible Hulk Coaster. Alternatívne 
(5.deň) možnosť návštevy Kennedyho 
vesmírneho strediska na myse Cape 
Canaveral s centrom vesmírneho a koz-
mického programu agentúry NASA. 
Kozmodrom, gigantické hangáre, štar-
tovacia rampa raketoplánu a kino IMAX 
s unikátnymi fi lmami natočenými ame-
rickými astronautmi.

6. – 7. DEŇ
Presun do skutočného tropického raja 
Floridy. Po prekročení úseku medzi fl o-
ridskou pevninou a prvým ostrovom Key 
Large bude naša cesta pokračovať cez 
desiatky ostrovov a ostrovčekov rôz-
nych veľkostí, končiacich najjužnejším 
ostrovom USA – Key West. Cestou sa 
zastavíme na ostrove Islamorada, na-
vštívime Theater Of The Sea (Morské 
divadlo), kde sa deti dozvedia o rôznych 
tvoroch žijúcich v oceáne, uvidia show 
a dokonca môžu zažiť individuálne plá-
vanie s delfínmi, tuleňmi či rajami! Pre-
jazd cez jeden z najdlhších mostov sveta 
– 7 Miles Bridge (11-kilometrový kolos). 
Kúpanie na niektorej z  prekrásnych 
pláží lemovaných palmami. Večer pre-
sun na námestie pouličných zabávačov 
a umelcov Mallory Square, s tým najro-
mantickejším a najkrajším západom sln-
ka na Floride. Zažijete aj pravú atmosfé-

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: -6 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

ZÁBAVNÉ ORLANDO, PULZUJÚCE MIAMI ZÁBAVNÉ ORLANDO, PULZUJÚCE MIAMI 
(NA NÁVŠTEVE U MICKEYHO)(NA NÁVŠTEVE U MICKEYHO)

CENA OD

1 540
EUR
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AMERIKA  |  KUBA

Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

Kuba

CENA OD

1 880
EUR

120

KUBAKUBA

PRE DETIPRE DETI
  Nádherné údolie Vinjales

  Nástenná maľba 

Mural de la Prehistoria

  Jazda na starých amerických 

autách

  Teplé tyrkysové vody Karibiku

  Pláže s jemným bielym 

pieskom

  Plavba po jaskynnej riečke

  Krokodília farma

  Uvidíme ako sa pestujú 

banány, pomaranče 

a ananásy

  Možnosť výletu katamaránom

  Počas pobytu pri mori 

all inclusive program

  Virgin Mojito pre deti

  Ubytovanie v kvalitných 

4* hoteloch

  Termíny cez prázdniny

  Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál do 12 r.

  Vstupy v cene

  Možnosť upgrade do 5* 

hotela na Varadere bez 

doplatku

KUBA – „OSTROV SLOBODY“. NÁVŠTEVA STRATENÉHO RAJA REVOLÚCIE! POČAS KOMFORTNÉHO OKRUHU SPOZNÁTE NAJZNÁMEJŠIE MIESTA 
OSTROVA, MNOŽSTVO UNESCO CHRÁNENÝCH PAMIATOK, STAVBY Z ČIAS KOLONIÁLNEJ ÉRY. ZRELAXUJETE NA NAJZNÁMEJŠÍCH PLÁŽACH OSTROVA 
A OSVIEŽITE SA V ČISTÝCH VODÁCH ATLANTICKÉHO OCEÁNU A KARIBSKÉHO MORA.

Kubánskej revolúcie. Varadero.

7. - 9. DEŇ*/7. - 10./12. DEŇ
Oddych na vyhlásených plážach s bie-
lym pieskom na Varadere, pohodlie all 
inclusive hotela, najkvalitnejší kubánsky 
rum, ľadové mojito, cuba libre, hodi-
ny salsy, výučba španielčiny, večerné 
show, šnorchlovanie, potápanie, fakul-
tatívne výlety, miestne trhy. Dosýta si 
vychutnáte dokonalý oddych.

10. - 11. DEŇ*/11. - 14. DEŇ
Záverečný deň na oddych, transfer 
na letisko, odlet do Európy.

* SILVESTROVSKÝ TERMÍN

1. - 2. DEŇ
Odlet z  Európy, prílet na Kubu (Ha-
vana/Varadero), transfer do hotela. 
Po raňajkách začneme deň prehliadkou 
kubánskej metropoly Havany. Moderná 
univerzita a Námestie revolúcie v kon-
traste s UNESCO chránenou štvrťou Ha-
vana vieja. Svetoznáme a  najmä rušné 
nábrežie s  promenádou Malecón s  vy-
hliadkou na pevnosť El Morro, chrániace 
ústie zálivu. Rezidenčná štvrť Vedado, 
Kolumbov pamätník, koloniálne El Ca-
pitolio (Kapitol) – replika amerického 
vzoru, bývalý prezidentský palác a Gran 
Teatro, Central Park. Pešia prechádz-
ka uličkami starého mesta, námestie 
sv.  Františka s  katedrálou a čulým ru-
chom. Uvidíme aj kubánske ženy v  ty-
pickom bielom oblečení posedávajúce 
a fajčiace cigary, hudobníkov, tanečníč-
ky. Veľkolepé námestie Plaza de Armas, 
Palác Villanueva, El Templete, múzeum 
rumu, obľúbené Hemingwayove podni-
ky La Floridita a Bodeguita del Medio. 
Zažijeme veľmi zaujímavú hodinovú 
jazdu na starých amerických autách. 
Možnosť večernej návštevy známeho 
kabaretu (za poplatok).

3. DEŇ
Presunieme sa do oblasti Piňar del Rio, 
ktorá je známa masívnymi vápencový-
mi útvarmi – mogotmi, s  množstvom 
krasových útvarov a  jaskýň a  predo-
všetkým najlepších tabakových plan-
táží na svete! Navštívime tabakovú 
fabriku – zistíme, podľa čoho sa po-
zná tá pravá cigara pre pánov a dámy 
a ktoré cigary sú najkvalitnejšie. Cesta 
nás povedie do údolia Viňjales so za-
stávkou na vyhliadke „Los Jasmines“, 
odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa 
na starovekých lodičkách podzemnou 
riekou v  útrobách jaskyne. Nesmie-
me vynechať známu kubánsku maľbu 

na skale Mural of the Prehistory. Návrat 
do Havany.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do  starého koloniálneho mesta Trini-
dad, so zastávkou v  Guama na  kro-
kodílej farme a  v  dedinke Taino. 
Zastavíme sa v  nádhernom mesteč-
ku  Cienfuegos, známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho 
historického centra, kde si pozrieme 
park Jose Martího, hlavné námestie 
obkolesené reprezentatívnymi stav-
bami a  architektonickými skvostami 
z  19. a  20. storočia, mestské divadlo 
a významný Palacio de Valle.

5. - 6. DEŇ
Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko sa teší patronátu UNESCO 
od roku 1988. Návšteva miestneho mú-
zea, pestrofarebné uličky plné hráčov 
domina, baseballu a konských povozov 
bez jediného auta. Ochutnáme lahodný 
kokteil z  cukrovej trstiny z  miestnych 
plantáží údolia Valle de los Ingenios. 
Majiteľ bývalej koloniálnej farmy na jej 
spracovanie, Manaco Iznaga, sledoval 
svojich robotníkov z  vysokej strážnej 
veže. Pokračovanie do Santa Clary, 
miesta posledného odpočinku národ-
ného hrdinu „Che“ Guevaru. Vykoľajený 
vlak označujúci rozhodujúce momenty 

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: -5 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

TO NAJLEPŠIE TO NAJLEPŠIE 
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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AMERIKA  |  MEXIKO

Mexiko
Belize

Guatemala
Honduras

CancúnMerida
Uxmal

Mexico City
Chichén 

Itzá Playa

CENA OD

1 798
EUR

121

MEXIKOMEXIKO

PRE DETIPRE DETI
  Dobrodružná výprava 

po stopách archeológov – 

pyramídy v Chitchen Itzá 

a Uxmal

  Kúpanie sa v cenotoch 

– v čistých jaskynných 

jazierkach

  Dozvieme sa ako fungovala 

dvojková sústava

  Možnosť návštevy 

tematických parkov Xel-Ha 

a X-caret (s tobogánmi 

a plameniakmi)

  Nádherné pieskové pláže

  Teplé more

  Šnorchlovanie a spoznávanie 

podmorského sveta

  Ubytovanie v kvalitných 

4* hoteloch

  Termíny cez prázdniny

  Malé skupinky max. 16 osôb

VÝHODY PRE VÝHODY PRE 
RODINYRODINY

  Detský paušál do 12 r.

  Vstupy v cene

STÁLE ŽIVÉ TRADÍCIE A PÔVODNÁ KULTÚRA. HLBOKÁ DŽUNGĽA, PLÁŽE AKO ZO SNA, MANGROVNÍKOVÉ HÁJE A POZOSTATKY PRADÁVNYCH MOCNÝCH CI-
VILIZÁCIÍ. NEUVERITEĽNÉ STAVBY KOMPLEXU CHICHEN ITZA, ČI KÚPANIE A POTÁPANIE V PÔVODNÝCH MAYSKÝCH CENOTÁCH. POLOSTROV YUCATÁN SĽU-
BUJE ZÁBAVU A MNOŽSTVO ZÁŽITKOV PRE KAŽDÉHO, A TO VŠETKO V BLÍZKOSTI JEDINEČNÝCH KARIBSKÝCH PLÁŽÍ Z POHODLIA ALL INCLUSIVE HOTELA.

VEDELI STE, ŽE
Dávne časy Mexika asi najviac cha-
rakterizujú Aztékovia, starý indiánsky 
národ, ktorý poznačil historicky najvý-
nimočnejšie túto časť sveta. Neskôr sú 
to dobyvatelia, ktorí krajinu poznačili 
najtragickejšie. Skôr ako sa k moci v ob-
lasti dostali Aztékovia, obývali tento kraj 
Mayovia. Tí samozrejme prežili v  juž-
ných oblastiach aj časy vrcholu vlády 
Aztékov, no i oni sami pretvorili svoju 
časť krajiny dostatočne na to, aby patrili 
medzi najvýznamnejšie väčšie národy 
ľudskej histórie. Mayovia ako vládnuca 
krajina a jednotný národ vymrel a prežil 
roztrúsený po okolí už bez jednotného 
spojenia až do príchodu dobyvateľov 
a obdobia stanovenia hraníc novovybu-
dovaných štátov. 

1 – 3. DEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Cancúnu. 
Privítame sa so sprievodkyňou, trans-
ferom sa presunieme do pohodlia all 
inclusive hotela. Zažijeme prvý dotyk 
s  príjemnými vlnami tyrkysových vôd 
Karibiku, oddýchneme si na piesoč-
natých plážach. Fakultatívne možnosť 
návštevy ostrova Isla Mujeres, či top 
nákupných centier a promenády mo-
derného Cancúnu, ktorý bol ešte pred 
50 rokmi len bielym miestom na mape.

4. DEŇ
V ranných hodinách sa vydáme do mes-
ta Mérida, koloniálneho mesta s  fran-
cúzskym šarmom. Založil ho v roku 
1542 na  rozvalinách bývalého mayské-
ho mesta dobyvateľ Francisco de Mon-
tejo. Na začiatku 20. storočia mala Mé-
rida údajne najviac milionárov na svete 
– o niekdajšej prosperite dodnes sved-
čia veľkolepé pláže, parky a sochy. Ces-
tou navštívime jednu z  najznámejších 
mayských pamiatok - Chichen Itzá, 
považovanú za univerzitu mayskej kul-
túry. Toto archeologické nálezisko od-
haľuje mayské znalosti matematiky, ar-
chitektúry a astronómie. Dokumentuje 
ich aj množstvo významných stavieb: 
chrám Kukulcán alebo ihrisko na lopto-
vú hru „života a smrti“ (kapitán víťaz-
ného družstva bol obetovaný bohom), 
Chrám lebiek, Chrám Jaguára, observa-
tórium, Tisíc stĺpcov a posvätná studňa. 
Možnosť kúpania v cenote. Ubytovanie 
v Meride.

5. DEŇ
Cestou do Uxmal navštívime Eco Mu-
seo de Cacao. Uxmal - trikrát stavané 
- mayské mesto, jedna z najväčších 
a najzaujímavejších archeologických 
lokalít Mayov. Obdivovať budeme mo-
numentálne stavby: Guesserova pyra-
mída, Dom guvernéra, Dvor mníšok, 
či Dom korytnačiek. Cez Valladolid sa 

presunieme až na nádhernú Mayskú 
Riviéru, opäť do pohodlia all inclusive 
hotela.

6. - 8./10.* DEŇ
Voľný program na úchvatných plážach 
Riviera Maya. Plávanie v mori pri vý-
chode slnka, sladké ničnerobenie, obed 
v rámci all inclusive balíka, skvelá tequi-
la, prechádzka po piesku pri západe 
slnka, večerný drink v bare, tanečná zá-
bava pri skvelej kapele tradičných hu-
dobníkov mariaches, ktorí sú obzvlášť 
užitoční, ak sa urazí Vaša partnerka 
- nechajte jej zahrať serenádu a od-
pustí Vám čokoľvek. Fakultatívne mož-
nosť návštevy niektorého z okolitých 
tematických parkov – Xel-Ha, jeden 
z  najväčších prírodných parkov sveta 
s jedinečným šnorchlovaním či Xcaret 
- eko-archeologický park s množstvom 
atrakcií a vynikajúcou nočnou show 
zobrazujúcou celú históriu prostredníc-
tvom tanca.

9. - 10./11. - 12.* DEŇ
Posledný deň nás čaká rozlúčka s tou-
to nádhernou krajinou, posledné chvíle 
voľna. Transfer na letisko, odlet do Eu-
rópy.

* SILVESTROVSKÝ TERMÍN

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN   |   ČASOVÝ POSUN: -6 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

OBJAVOVANIE YUCATÁNU OBJAVOVANIE YUCATÁNU 
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE
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SLOVENSKO  |  JUŽNÉ SLOVENSKO

122  PATINCEPATINCE

WELLNESS HOTEL PATINCE WELLNESS HOTEL PATINCE 

1
DO 12 R.
ZDARMA

AQUAPARK ANIMÁCIE WELLNESS PSÍK

PRE DETIPRE DETI
  Vnútorné a vonkajšie bazény

  Detský vnútorný bazén – termálna voda 33 °C

  Detský vonkajší bazén – so šmýkačkou, 30 °C

  Komplex bazénov pre deti

  Plávanie pre bábätka 

  Animačné aktivity

  Športové ihriská

  Detské kútiky

  Detské postielky

  Vyhliadková plavba po Dunaji

  Športové aktivity:

   Beach volleybal

   Fitnes

   Golf

   Tenis

   Stolný futbal

   Šípky

   Biliard

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Dieťa do 12 rokov zdarma 

  Izby rodinného typu

  Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 1+1

  Zvýhodnená cena aj na pevnom lôžku 

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Izby Štandard (25 m2, 2 lôžka • možnosť 
1 prístelky • balkón) • Izby Economy (2 lôžka 
• možnosť 1 prístelky • bez balkóna • bez 
výhľadu) • Izby Superior (2 lôžka • väčšie 
izby • bez balkónu • rozťahovacia sedačka - 
2 prístelky pre deti) • Izby De Luxe (mezonetové 
dvojlôžkové izby • obývačka • spálňa • balkón) 
• Izby Family (štvorlôžkové mezonetové izby • 
balkón) • Apartmány (štvorlôžkový: 2 spálne • 
obývačka • dvojlôžkový: 1 spálňa • obývacia izba 
• balkón) 

STRAVOVANIE
raňajky a večere: bufetové stoly alebo výber 
z menu • obedy výber z menu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
juhovýchodná časť Podunajskej nížiny • 15 km 
od Komárna • v areáli termálného kúpaliska

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • letná terasa • kongresové 
centrum • nočný bar • lobby bar • bowling • 
biliard •  wellness centrum: 10 bazénov z toho 
4 vnútorné s termálnou vodou (relaxačný • 
zážitkový • sedací • detský s toboganom) 
• v lete 6 vonkajších bazénov s termálnou 
vodou (3 relaxačné • 2 detské • 1 plavecký) • 
4 tobogany • vírivka • saunový svet • Kneippov 
kúpeľ • ochladzovací bazén a nádoby • moderné 
športové ihriská • beachvolejbal • minigolf • 
tenisový kurt • Wi-Fi vo všetkých priestoroch 
hotela zdarma • parkovanie na stráženom 
parkovisku pri hoteli zdarma

UBYTOVANIE
komfortné izby • kúpeľňa • WC • TV • rádio 
• telefón • chladnička s minibarom • trezor • 
klimatizácia • župan • väčšina izieb má balkón • 
Wi-Fi zdarma 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

51
EUR
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123  TERCHOVÁTERCHOVÁ

REZORT DREVENICE A PENZIÓN VŔŠKY REZORT DREVENICE A PENZIÓN VŔŠKY 

2
DO 15 R.
ZDARMA PSÍK

7=5 2+3 PRE DETIPRE DETI
  Detské ihrisko s pieskoviskom

  Športové aktivity

  Lyžovanie

  Turistika

  Lanový park

  Štvorkolky

  Jazda na koni

  Paintball

  Relaxačno-športové centrum s bazénom

  Aquapark Dolný Kubín (29 km)

  Detské postielky a systém na monitorovanie detí

  Opatrovanie detí na vyžiadanie

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Až 2 deti do 15 rokov zdarma

  Zľava 50% na vstupy do lanového parku

  Zľava 15% na vstup do aquaparku Dolný Kubín

  Možnosť ubytovania: 2+1, 2+2, 2+3

  7=5 v mimosezóne 

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

prízemie a podkrovie • Prízemie: vstupná hala • 
kúpeľňa s WC • kuchyňa s jedálňou (elektricka 
dvojplatnička • chladnička • inventár pre 6 os. 
• rýchlovarna kanvica • bez varných hrncov) • 
spoločenská miestnosť s krbom (možnosť dvoch 
prísteliek na rozťahovacom gauči) • digitálna 
TV • terasa • Podkrovie: 2x alebo 3x spálňa • 
4 alebo 6 lôžok • sprcha • WC • Wi-Fi zdarma • 
prenosný IP telefón • záhradný nábytok • miesto 
na parkovanie • nefajčiarske apartmány • vratná 
kaucia 70 €/pobyt

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • obedy a večere výber 
z menu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
spojenie s prírodou • atraktívna oblasť Malej 
Fatry • v rázovitej obci Terchová

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia s krbom • letná terasa • vináreň 
• Wi-Fi vo všetkých priestoroch zdarma • 
detské ihrisko • preliezačky • pieskovisko 
• domáci pivovar Vršky • pivné menu. • 
relaxačno-športové centrum Terchovec 
v blízkosti • bowling • squash • biliard • futbal 
• požičovňa bicyklov • detské ihrisko • lanový 
park • štvorkolky • lukostreľba • parkovanie 
pri penzióne alebo pri apartmánoch

UBYTOVANIE/TYPY IZIEB
Penzión: dvojposteľové izby (niektoré 
s možnosťou prístelky vo forme rozťahovacieho 
kresla) • prírodný drevený nábytok • kúpeľna 
a WC • TV • internet zdarma • satelitná TV • 
prenosný IP telefón • nefajčiarske izby • 
Drevenice: v blízkosti penziónu • každá 
s 2 samostatnými apartmánmi 67 - 85 m2 • 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

24
EUR
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Junior Chopok izba

124  TÁLETÁLE

HOTEL PARTIZÁN HOTEL PARTIZÁN 

2
ANIMÁCIE WELLNESS GOLF

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Certifi kát “Zariadenie priateľské k deťom 

a rodinám”

  Rozprávkový vodný svet Ferda Mravca

  Detský bazénik s vodnými atrakciami 

a ležoviskom 

  Mravenisko Ferda Mravca 

  Vonkajšie detské ihrisko (hojdačky, preliezky, 

šmýkačky, trampolína, tvorivé dielne, premietanie 

rozprávok, animácie)

  Detské kútiky

  Jazdenie na koni na neďalekej farme

  Športové aktivity: (mulitfunkčná športová hala, 

minigolf, squash, bowling, biliard, stolný futbal 

croquet, petanque, tenis, zimné športy, loptové 

hry v exteriéri hotela, 18 jamkové golfové ihrisko)

  Detské postieľky

  Detské stoličky v reštaurácii

  Jaskyne

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Až 2 deti do 7 rokov zdarma

  1x za pobyt jazdenie na koni

  1x za pobyt minigolf

  1x za pobyt športové aktivity v bare Limbus

  stolný futbal

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

TYPY IZIEB
Izby Junior Chopok (dve lôžka • možnosť 
2 prísteliek vo forme rozťahovacích kresliel • 
výhľad na sever do lesa • rozloha 25 m2) • Izby 
Panorama Classic (rozloha 20 m2 • 2 lôžka • 
niektoré balkón • výhľad na juh na Nízke Tatry)

STRAVOVANIE:
raňajky formou bufetu • obedy výber z menu • 
večere formou bufetu alebo 4-chodové menu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
tiché prostredie Nízkych Tatier v oblasti Tále • 
stred Slovenska • neďaleko obce Bystrá 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
panoramatická reštaurácia • zážitková koliba 
Tálska bašta • lobby bar • športovo-zábavné 
stredisko Limbus s nočným barom • Nature 
Wellness Center - AQUA & KIDS (bazén 
s protiprúdom a chrličom • panoramatická 
vírivka • soľný prameň • detský vodný svet 
Ferda Mravca) • VITAL & SAUNA (7 druhov 
sáun • relax zóny • zážitkové atrakcie) • SPA 
& MASSAGE (masáže • telové a kozmetické 
procedúry) • Wi-Fi zdarma (spoločenské 
priestory a 4.-5. posch.) • káblový internet 
zdarma (1.-3. posch.) • parkovisko pred 
hotelom zdarma

UBYTOVANIE
komfortné 2-lôžkové izby • kúpeľňa s vaňou 
alebo sprchou • WC • pamäťové matrace • sušič 
na vlasy • LCD SAT TV • rádio • internet • trezor 
• telefón s priamou voľbou • minibar • župan • 
papučky • nefajčiarske izby

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

78
EUR
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125  BEŠEŇOVÁBEŠEŇOVÁ

GINO PARADISE GINO PARADISE 

ANIMÁCIE WELLNESS

2+3 PRE DETIPRE DETI
  Aquapark

  Komplex bazénov – vonkajšie aj vnútorné

  Tobogany a šmýkačky

  Toboganová veža 

  Detské bazény a atrakcie

  Bazén s vlnobitím 

  Diving centrum 

  Divoká rieka Raft River

  Fun Bubble Pool 

  Animácie

  Detské kútiky

  Opatrovanie detí zdarma

  Nafukovacie hrady

  Detské stoličky v reštauráciách 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Dieťa do 6 rokov stravovanie zdarma

  Možnosť ubytovania: 2+1, 2+2, 2+3

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

izbe, niektoré balkón) • Hotel Luka: Štúdiá 
Štandard (dvojlôžkové bez možnosti prístelky, 
niektoré podkrovné, niektoré balkón) • 
Štúdiá Classic (možnosť 1 prístelky formou 
rozkladacieho gauča, niektoré balkón) • 
Štúdiá Comfort (možnosť 2 prísteliek formou 
rozkladacieho gauča, niektoré balkón alebo 
terasa) Hotel Giga: Izby Štandard (možnosť 
1 prístelky formou rozkladacieho kresla, 
podkrovie) • Izby Classic (možnosť 2 prísteliek 
formou rozkladacieho kresla, niektoré balkón) 
• Apartmány Classic (dvojlôžkové, možnosť 
2 prísteliek formou rozkladacieho gauča 
v obývacej izbe, balkón) 

STRAVOVANIE
raňajky • obedy • večere formou bufetu 
(stravovanie za doplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Liptov • v dedinke Bešeňová • 12 km 
od Ružomberka, komplex viacerých hotelov  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácie • terasy • bary • kaviarne • 
wellness • spa • relax centrum • Aquapark: 
8 vonkajších bazénov • 7 s geotermálnou vodou 
otvorených celoročne (26-39 °C) • 2 plavecké 
• 5 relaxačných • 1 dopadový • 8 toboganov 
a šmýkačiek • adrenalínová zóna • bazén 
s umelým vlnobitím • detský bazén s atrakciami 
• diving centrum • divoká rieka • vitálny svet 
• ochladzovacie bazény • masáže • solárium • 
fi tnes • Wi-Fi zdarma • parkovanie zdarma 

UBYTOVANIE
Hotel Termal, Hotel Giga: interaktívna LCD TV 
s PAY TV • trezor • telefón • internet zdarma 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 2x župan 
• niektoré izby balkón • Hotel Luka: štúdia 
a apartmány s kuchynským kútikom

TYPY IZIEB
Hotel Termal: Izby Štandard (dvojlôžkové 
s možnosťou 1 prístelky formou rozkladacieho 
kresla, podkrovie) • Izby Classic (možnosť 
1–2 prísteliek formou rozkladacích kresiel, 
niektoré balkón) • Apartmány Classic 
(dvojlôžkové, možnosť 2 prísteliek v obývacej 

AQUAPARK

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

35
EUR
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Rodinná izba

126  LIPTOVSKÝ JÁNLIPTOVSKÝ JÁN

HOTEL SOREA MÁJ HOTEL SOREA MÁJ 

PRE DETIPRE DETI
  Certifi kát “Zariadenie priateľské 

k deťom a rodinám”

  Krytý bazén (25 x 12,5m) s termálnou 

vodou 28 °C

 Detský bazén s ohrádkou pre deti

 Detský klub

 Detský kútik

 Karaoke 

  Animácie (letné prázdniny, Vianoce, Silvester, 

Veľká noc)

 Detská postieľka a stolička v reštaurácii

 Športové aktivity

 Stolný tenis (zdarma)

 Stolný futbal 

 Biliard

 Spoločenské hry (zdarma)

 Požičovňa bicyklov

 Športových potrieb (zdarma)

 Lyžiarsky vlek (700 m)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Dieťa do 15 r. zdarma

  Zvýhodnená cena aj na pevnom lôžku

  Možnosť ubytovania 2+2, 1+1

  V lete voľný vstup na letné termálne kúpalisko 

(pri pobyte od 3 nocí)
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

TYPY IZIEB
Izby jednolôžkové alebo dvojlôžkové (možnosť 
1 prístelky formou vysúvacieho lôžka) • Rodinné 
izby (priestranné izby • dve lôžka + možnosť 
dvoch prísteliek na rozťahovacom gauči) • 
Apartmán (1 spálňa s 2 lôžkami + obývacia 
izba s možnosťou 2 prísteliek • chladnička) • 
Bezbariérove izby

STRAVOVANIE
Raňajky a večere: bufetové stoly • obedy výber 
z menu 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Národný park Nízke Tatry • vstup do Jánskej 
doliny • 6 km od Liptovského Mikuláša • bohatý 
výskyt minerálnych a termálnych prameňov 
v okolí 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • bistro • aperitív bar • krytý bazén 
(25 x 12,5 m) s termálnou vodou 28°C • bazén 
pre neplavcov • relaxačný-kľudový bazén • 
bazén s fontánkou • sauna • masáže • relaxačné 
kúpele • morský kúpeľ (inhalácia morskej 
vody) • fi tnes • úschovňa a požičovňa bicyklov 
a športových potrieb • čistenie a pranie prádla 
• prenájom hotelových trezorov • bezplatne 
požičanie žehličky • sušiča na vlasy • detského 
nočníka • baby phone (za poplatok 2 €/ deň) 
• Wi-Fi v celom hoteli zdarma • detský kútik 
• opekanie pri ohnisku • letné termálne 
kúpalisko pri hoteli • parkovanie pred hotelom 
na nestráženom parkovisku zdarma

UBYTOVANIE
izby a apartmány • kúpeľňa • WC • rádio • SAT 
TV • telefón • trezor • balkón • Wi-Fi

1
ANIMÁCIE WELLNESS PSÍK

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

33
EUR
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127  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠLIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA  

ANIMÁCIE WELLNESS

PRE DETIPRE DETI
  Certifi kát "Zariadenie priateľské k deťom 

a rodinám" 

  Aquapark – najväčší aquapark v strednej Európe

  Komplex bazénov – vonkajšie aj vnútorné

  Tobogany a šmýkačky

  Prímorsky raj – Tropical Paradise

  Letný Funpark Tatralandia

  Tobogany a šmýkačky 

  Detské bazény a atrakcie

  Superfl y Tatralandia

  Športové aktivity: športové ihriská, bowling, 

stolný futbal, XBOX, biliard, petanque, 

golfový simulátor 

  Animácie 

  Krby a ohniská na grilovanie 

  Detské kútiky

  Opatrovanie detí

  Detské stoličky v reštauráciách 

  5D kino

  Mini ZOO

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 Vstup do aquaparku v cene

  Možnosť ubytovania 4+1, 3+1, 7+1

  Detské postielky zdarma

  7=6
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

TYPY IZIEB
Apartmány A (spálňa so 4 lôžkami v mezonete • 
spoločenská miestnosť na prízemi s možnosťou 
prístelky) • Bungalov B (spálňa s 3 lôžkami • 
spoločenská miestnosť s možnosťou 1 prístelky) 
• Bungalov C (4 a 3-lôžková spálňa na poschodí 
• spoločenská miestnosť na prízemí • možnosť 
1 prístelky)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • večere výber z menu • 
stravovanie v hlavnej budove

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
4 km od mesta Liptovský Mikuláš • komplex 
Holiday Resort Tatralandia • najväčší aquapark 
v strednej Európe 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
155 bungalovov a apartmánov • westernové 
mestečko • dobrodružstvo a zábava • 
11 štýlových osád • dve reštaurácie • počas 
leta 14 bazénov (celoročne 9) • morská • číra • 
priezračná voda • 28 toboganov a šmýkačiek 
(celoročne 6) • Tropical Paradise (30° C) • letný 
Funpark Tatralandia • pirátska loď • svetelná 
show • vodný bar • thalasso terapia • Keltský 
saunový svet • Wi-Fi v spoločných priestoroch 
a reštaurácii • parkovanie v areáli zdarma

UBYTOVANIE
tri typy domov v 11 tématickych osadách (radová 
výstavba – apartmány • samostatne stojace 
bungalovy) • každý typ ubytovania má
spoločenskú miestnosť (niektoré sú s krbom) 
• SAT TV • rádio • telefón • kuchynský kút • 
sprcha • WC • letná terasa so sedením (niektoré 
s balkónom). Každá osada: vonkajší krb/ohnisko 
• detské ihrisko • športoviská

AQUAPARK

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

36
EUR
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128  DEMÄNOVSKÁ DOLINADEMÄNOVSKÁ DOLINA

WELLNESS HOTEL CHOPOK WELLNESS HOTEL CHOPOK +

PRE DETIPRE DETI
  Ocenenie v kategórii “Hotely vhodné 

pre rodiny s deťmi”

  Detský bazén

  Detský klub

  Animácie

  Vonkajšie detské ihrisko s preliezkami

  Detské stoličky v reštaurácii

  Detské menu

  Detské župany, nočníky, vaničky, postieľky

  Maskot hotela “CHOPÍK” (počas leta a sviatkov)

  Športové aktivity: bowling, biliard, 

stolný futbal, airhockey

  Darček pre deti pri príchode

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 12 rokov ubytovanie zdarma 

na spoločnej prístelke

  Možnosť ubytovania 2+1, alebo rodinné izby

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

TYPY IZIEB
Izby Štandard (35 m2, dve lôžka, možnosť 
prístelky formou rozťahovacieho gauča) • 
Rodinná izba (priestranné izby, 2 spálne, 4 lôžka, 
2 kúpelne) •  Rodinná izba (2 spálne, 5 lôžok, 
1 kúpeľňa) • Rodinná izba De Luxe (2 spálne, 
4 lôžok, 2 kúpeľne, krb, podkrovie) 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • obed á la Carte • večera 
výber zo 4 menu (1 detské) • 4-chodové menu 
• šalátový bufet • ovocie • dezerty • aj pre 
celiatikov • v hlavnej sezóne (25.12.-6.4. 
a 1.7.-31.8.) občerstvenie od 15:00-17:00 hod.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v srdci Demänovskej doliny • v Nízkych Tatrách 
• luxusný hotel pre náročnú klientelu • vysoký 
štandard služieb • vyhľadávaný a obľúbený 
wellness hotel pre rodiny s deťmi 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • relax bar • wellness centrum • 
plavecký bazén • neplavecký detský bazén • 
5 druhov sáun (fínska • bylinková • bio • infra 
a parná sauna) • tepidárium • masážne sprchy 
• vnútorná vírivka pre 5 os. • masážne sprchy 
• ochladzovacia vonkajšia ľadová jaskyňa 
a vírivka • masáže • detský kútik • animácie 
pre deti a dospelých • fi tnes • bowling • biliard • 
airhockey • stolný futbal • manikúra • pedikúra • 
parkovanie pred hotelom zdarma • Wi-Fi zdarma

UBYTOVANIE
priestranné izby • kúpeľňa s WC • minibar • 
trezor • sušič na vlasy • balkón • LCD SAT TV 
• telefón • internet zdarma • kávový a čajový 
servis zdarma • župan • papučky 

1
ANIMÁCIE WELLNESS BABY HOTEL PSÍKDO 12 R.

ZDARMA

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

58
EUR



Vyskúšajte naše výrobky
určené nielen pre deti

*  Výlučne z čerstvého kuracieho mäsa
*  Bez konzervantov a umelých farbív
*  Vysoký podiel mäsa, nízky podiel tuku
*  Bez lepku

www.hyza.sk
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129  JASNÁJASNÁ

WELLNESS HOTEL GRAND WELLNESS HOTEL GRAND 

PRE DETIPRE DETI
  Detský kútik

  Detské ihrisko

  Detské masáže (za poplatok)

  Vonkajšia časť s dvoma jacuzzami

  Relaxačný bazén s protiprúdom

  Požičovňa športových potrieb

  Animácie počas letnej a zimnej sezóny

  Zábavné aktivity (spoločenské hry, tancovanie, 

tvorivá dielňa, súťaže, rozprávky ...)

  Mini ZOO (počas leta)

  Tarzania 

  Biliard a nová herňa

  Detské postieľky

  Detské stoličky v reštaurácii, detské menu

  Opatrovanie detí (za poplatok)

  Lanovka na Chopok

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

  7=6

  Dieťa do 6 r. aj s polpenziou zdarma

  Dieťa 6–15 r. za zvýhodnenú cenu

PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 79 %

TYPY IZIEB
Izby Štandard (dve lôžka, možnosť 1 prístelky 
formou vysúvacieho lôžka) • Izby Deluxe 
(2 lôžka, horský štýl, možnosť 1 prístelky formou 
vysúvacieho lôžka, internet) • Apartmán (2 lôžka 
v spálni, obývacia miestnosť s možnosťou 
2 prísteliek na rozťahovacom gauči) • Mezonetový 
apartmán (štyri lôžka na poschodí, 2 prístelky 
v obývacej izbe na rozťahovacom gauči)

STRAVOVANIE
Raňajky bufetové stoly • obedy výber z menu • 
večere bufetové stoly (prípadne výber z menu)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na severnom úpätí Chopku • pri lanovke • 
vo výške 1100 m n.m. • v centre Jasnej 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • denný bar • wellness centrum 
(relaxačný bazén s protiprúdom a masážnymi 
tryskami •  adventúrne sprchy • masáže • fínska 
sauna • soľná parná sauna • odpočíváreň) • 
vonkajšia časť: 2 jacuzze • 2 fínske sauny • 
1 infrasauna • internetový kútik zdarma • fi tnes 
• športový obchod • laundry servis (pranie 
a žehlenie) • požičovňa bicyklov a športových 
potrieb • Wi-Fi v hotelovej hale zdarma • 
parkovanie pred hotelom zdarma

UBYTOVANIE
komfortné izby • kúpeľňa • WC • TV SAT • rádio 
• minibar • župany a papučky • sušič na vlasy • 
prípojka na internet v izbách na 1.–3. posch.

1
ANIMÁCIE WELLNESS PSÍK CYKLO–

TURISTIKA

7=6 2+2
DO 6 R.

ZDARMA

CENA OD

29
EUR
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130  JASNÁJASNÁ

SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA 

PRE DETIPRE DETI
  Adrenalínový park Tatralandia

  Detské kluby

  Detské ihrisko v tvare stredovekého opevnenia

  Detský bazén

  Animácie

  Lyžiarsky vlek

  Turistické aktivity

  Zimné športy

  Jaskyne

  Stolný tenis (zdarma)

  Multifunkčné ihrisko (futbal, basketbal, kolektívne 

športy)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

  Zapožičanie bicyklov a palíc na nordic walking

  Zapožičanie detských štvorkoliek a športových 

potrieb

  Detská postieľka zdarma

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

trojlôžkové) • Izby Superior (30 m2, 2 lôžka, 
možnosť 2 prísteliek) • Rodinné izby (24 m2, 
dve miestnosti, dvojlôžková spálňa, obývačka 
s jednou alebo dvoma prístelkami) • Apartmány 
Residence (50 m2, dve spálne, obývacia 
miestnosť) • Apartmány Lux (36-60 m2, mimo 
hlavnej budovy, 10 m od hotela, samostatný 
vchod, jedna až dve spálne, možnosť 2 prísteliek, 
krb, kuchynský kútik)

STRAVOVANIE
raňajky: bufetové stoly • večere 3-chodové menu 
alebo á la Carte

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
centrum turistického strediska Jasná • nástupná 
stanica lanovky na Chopok • horský dizajn

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • ľudová reštaurácia • vínna pivnica 
s vinotékou • nočný bar • kaviareň • biliard 
• stolný tenis • Wi-Fi zdarma • miestnosť 
na odkladanie batožiny • wellness centrum • 
25m plavecký bazén • detský bazén • vírivka • 
6 sáun • kanadská vaňa • hydromasážne sprchy 
• oddychová zóna • letná terasa s kaďou • 
vitamín bar • masáže • procedúry • nestrážené 
parkovisko pred hotelom zdarma 

UBYTOVANIE
útulné izby • kúpeľňa • WC • SAT TV • telefón • 
sušič na vlasy • župan • trezor • minibar • Wi-Fi • 
detská postieľka zdarma

TYPY IZIEB
Izby Štandard (18-24 m2, 2 lôžka, možnosť 
1 prístelky formou samostatného pevného lôžka) 
• Izby Economy (12 m2  jednolôžkové, 14-17 m2 
dvojlôžkové bez možnosti prístelky alebo 22 m2 

ANIMÁCIE WELLNESS POŽIČOVŇA 
BICYKLOV

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

1

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

30
EUR
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Suite Mini v hoteli Pieris

Deluxe Kriváň 
v Grand Hoteli Permon

131  PODBANSKÉ RESORTPODBANSKÉ RESORT

GRAND HOTEL PERMON GRAND HOTEL PERMON  / HOTEL PIERIS  / HOTEL PIERIS 

PRE DETIPRE DETI
  Plavecký bazén 

  Tobogan

  Detský bazén so šmýkačkami 

a vodnými atrakciami

  Široká šmýkačka s dojazdovým bazénom 

  3D kino

  Detský kútik

  Detské ihrisko 

  Detský jedálny lístok

  Detská postieľka

  Stolný tenis 

  Šípky

  Spoločenské hry 

  Opatrovanie dieťaťa (za poplatok)

  Požičovňa bicyklov

  Lyžiarsky vlek - nenáročný svah 

pre začiatočníkov a rodiny s deťmi

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Zvýhodnený balíky služieb: 

  Akciový pobyt "Pieris Pohoda"

  Akciový pobyt  "Permon All Inclusive" 

  Akciový pobyt  "Permon Pohoda"

  Dve deti do 6 rokov na prístelke zdarma

 Zvýhodnené ceny pre deti do 12 rokov

 Zľava na lyžiarsky vlek Podbanské
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 % / NOVINKA

TYPY IZIEB
Grand Hotel Permon****: Izby Štandard 
alebo Superior (2 lôžka s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek) • Izby Deluxe (2 lôžka s možnosťou 
1 prístelky vhodnou pre dieťa do 12 rokov alebo 
do 140 cm) • Apartmány (spálňa s manželskou 
posteľou, možnosť prístelky, obývacia izba 
s rozkladacím gaučom) • Hotel Pieris***: 
Jednolôžkové izby (možnosť prístelky) • 
Dvojlôžkové izby (bez prístelky, balkón) • 
Menšie rodinné apartmány: Suite Mini (spálňa 
2 lôžka, obývacia časť s rozkladacou pohovkou 
s možnosťou 2 prísteliek pre deti do 12 rokov) • 
Standard (1. poschodie, bez balkónu) • Superior 
(francúzske okno, balkón)

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy a večere bufetové stoly

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★ / ★★★

POLOHA 
horská osada Podbanské • v Grand Hoteli 
Permon**** najväčšie hotelové wellness centrum 
na Slovensku • Hotel Pieris*** v tesnej blízkosti 
lyžiarskeho vleku cca 1,2 km od Grand Hotela 
Permon**** • 17 km od Štrbského Plesa

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel Pieris***: reštaurácia • Lobby bar • 
denný a nočný bar • wellness bar • Grand 
Hotel Permon****: wellness komplex Permon´s 
Paradise •  Aqua & Kids Paradise (bazén 
s plaveckou dráhou • detský bazén • tobogan • 
šmýkačka • vírivka) • Sauna Paradise (komplex 
sáun • 30 rôznych atrakcií) • Spa Paradise • 
Beauty Paradise • fi tnes • kolkáreň • 2 vonkajšie 
tenisové kurty • požičovňa horských bicyklov • 
stolný tenis • biliard • šípky • detský kútik • 3D 
kino • Wi-Fi zdarma v Lobby a dennom bare 
• lyžiarsky vlek v blízkosti hotelov parkovanie 
zdarma

UBYTOVANIE
Grand Hotel Permon****: pohodlné izby • 
kúpeľňa • WC • TV • rádio • telefón •  trezor • 
minibar s chladničkou • Hotel Pieris***: štýlové 
zrekonštruované izby • kúpeľňa so sprchovacím 
kútom • WC • LCD TV • trezor • internet zdarma 
(recepcia • lobby bar)

2
ANIMÁCIE WELLNESS POŽIČOVŇA 

BICYKLOV
BABY HOTEL

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

60
EUR
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132  ŠTRBSKÉ PLESOŠTRBSKÉ PLESO

HOTEL SOREA TRIGAN HOTEL SOREA TRIGAN 

PRE DETIPRE DETI
  Certifi kát “Zariadenie priateľské 

k deťom a rodinám”

 Detský bazén 6x3 m

 Detský kútik

 Animácie 

 Multifunkčné ihrisko 

 Tenis (zdarma) 

 Volejbal (zdarma) 

 Futbal (zdarma)

 Stolný tenis (zdarma)

 Detské menu

 Detská postieľka

 Zimné športy 

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
 Zvýhodnená cena aj na pevnom lôžku

 Dieťa do 15 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

  Zapožičanie športových potrieb a spoločenských 

hier

PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

UBYTOVANIE
pohodlne zariadené izby • sprcha alebo vaňa • 
WC • LCD TV SAT • rádio • telefón • Wi-Fi 

TYPY IZIEB
Dvojložkové (dve lôžka, možnosť prístelky 
vo forme vysúvacieho lôžka) • Apartmány 
(spálňa 2 lôžka, obývacia izba s možnosťou 
2 prísteliek) • Rodinné izby (2 prepojené 
izby, 1/2+1 a 1/1, spoločná kúpeľňa s vaňou, 
bezbariérové) • Bezbariérové izby 

STRAVOVANIE
raňajky a večere bufetové stoly • obedy výber 
z menu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
zrekonštruovaný hotel (predtým hotel Baník • 
kompletná rekonštrukcia v r. 2012) • v prostredí 
Vysokých Tatier pri Novom Štrbskom plese • 
vo významnom športovo-rekreačnom centre 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • Lobby bar • minibar • vyhliadková 
terasa nad bazénovou časťou • nový wellness 
• vodné trysky • ležadlová masáž • parná 
sauna • fínske sauna (modrá • smaragdová) 
• vonkajší ochladzovací bazén • fi tnes • 
odpočiváreň • detský bazénik so šmykľavkou 
a hračkami do vody • masáže • relaxačné 
zábaly • presklený panoramatický výťah • 
detský kútik • multifunkčné ihrisko • čistenie 
a pranie prádla • prenájom hotelových trezorov 
• bezplatne požičanie žehličky • sušiča na vlasy 
• trekingových palíc • predaj suvenírov • 
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie 
na nestráženom parkovisku bez poplatku

1
ANIMÁCIE WELLNESS BEZ BARIÉR PSÍK

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

36
EUR
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133  NOVÝ SMOKOVECNOVÝ SMOKOVEC

HOTEL ATRIUM HOTEL ATRIUM 

PRE DETIPRE DETI
  Veľký, nový hotelový detský kútik

  Detské postieľky

  Detské menu

  Animácie  

  Maskot hotela “SKALKO”

  Bowling

  Herná miestnosť “GameZone” 

(stolný futbal, air hockey)

  Škola varenia “Foodie” 

  Opatrovanie dieťaťa (za poplatok)

  Zimné športové aktivity

  Detský vlek (50 m od hotela) 

lyžiarske stredisko Jakubkova lúka

  Sánkovačka, zjazd na kolobežkách 

(300 m od hotela), Hrebienok 

  Aquacity Poprad (15 km od hotela)

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Dieťa do 15 rokov na prístelke zdarma

  Dieťa do 6 rokov bez lôžka má stravovanie 

v rozsahu rodičov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+1, 2+3

  Rodinné izby

  Zvýhodnená cena aj na pevnom lôžku

  7 = 6

  20% zľava na bowling v hoteli
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TYPY IZIEB
Izby TWIN (2 samostatné lôžka, jedno z nich 
francúzske (140x200 cm) • Izby DOUBLE 
(2 samostatné lôžka, možnosť 1 prístelky 
vo forme samostatného lôžka) • Izby DELUXE 
(štýlový dizajn, manželská posteľ, obývacia 
časť, výhľad na Slavkovský štít) • Rodinné izby 
(4 lôžka, možnosť 1 prístelky, dve samostné izby 
prepojené dverami, 2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
raňajky a večere formou bufetu • obedy výber 
z menu • možnosť bezlepkovej stravy

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
v Novom Smokovci • na úpätí Slavkovského 
štítu • v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska 
Jakubkova lúka • neďaleko nástupná stanica 
na Hrebienok • stanica Tatranskej elektrickej 
železnice v tesnej blízkosti 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • vinotéka • lobby bar • vitálny 
svet (4 sauny • tepidárium • vírivá vaňa • 
ochladzovací bazén) • masáže • bowling • 
detský kútik • požičovňa lyžiarskej výstroje 
• Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie 
na monitorovanom parkovisku zdarma 

UBYTOVANIE
komfortné izby • LCD SAT TV • rádiobudík • 
kúpeľňa • WC • trezor • sušič na vlasy • Wi-Fi • 
balkón 

1
ANIMÁCIE WELLNESS

7=6 2+3
DO 15 R.
ZDARMA

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

38
EUR
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134  PASOHLÁVKYPASOHLÁVKY

HOTEL TERMAL MUŠOV HOTEL TERMAL MUŠOV  / AQUALAND MORAVIA AQUALAND MORAVIA

WELLNESS

2+3 PRE DETIPRE DETI
  Aqualand Moravia (300m od hotela, 

6 minút pešo)

  Najmodernejšie zábavne centrum 

v Českej republike

  7 vonkajších a vnútorných bazénov

  16 toboganov a vodných šmýkačiek 

(tobogany U-Wave, Supercrater, Wild River 

alebo Yellow Crash, detské šmýkačky)

  Bazén s atrakciami, skákadlá, šplhacie siete 

nad vodou, bublinkovače alebo chrliče, 

  Animačné programy a súťaže 

  Detský kútik

  Wellness (9 sáun, vírivky, slnečné 

a rímske kúpele)

  Bowling

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Dieťa do 6 rokov bez lôžka zdarma

  Zľava na vstup do Aqualandu Moravia

  4=3

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

UBYTOVANIE/TYPY IZIEB
Izby v hoteli – komfort: útulne izby (2 lôžka 
s možnosťou 1 prístelky formou vysúvacieho 
lôžka) • kúpeľňa • WC • trezor • TV • telefón • 
chladnička • sušič na vlasy • internet • balkón 
alebo terasa • možnosť prístelky • Freedomčeky: 
štýlové štvorlôžkové apartmány • kúpeľňa • WC 
• kuchynský kút • vinotéka • TV • chladnička • 
trezor • internet • terasa

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • obedy a večere 
á la carte • 15% zľava pri zakúpení na mieste

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
v chránenej oblasti Pálava na brehu 
Novomlýnských nádrží • na trase Brno-Viedeň 
• 300 m od Aqualandu Moravia • 130 km 
z Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia • bar • vinotéka • gril (v lete) pri 
jazere • termálny bazén s minerálnou vodou 
• fínska sauna • bowling • úschovňa bicyklov 
• bezplatné káblové pripojenie na izbách • 
Wi-Fi v celom areáli zdarma • parkovanie pred 
hotelom zdarma 

AQUAPARK

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

29
EUR
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135  PRAHAPRAHA

AQUAPALACE HOTEL AQUAPALACE HOTEL 

2
AQUAPARK WELLNESS PSÍK

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Aquapalace – najväčší stredoeurópsky Aquapark

   Palác dobrodružstiev 

   Palác pokladov

   Palác relaxu

   Vrak pirátskej lode

   Komplex bazénov pre deti

   6 toboganov, šmýkačky, gejzíry, umelá rieka, 

bazén s vlnobitím

  Detský kútik 

  ZOO kútik

  Obchod pre deti 

  Průhonický zámok a park v blízkosti hotela

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Zvýhodnené cenové balíčky.:

   Rodinný ZOO hit

    Kráľovstvo železníc a toboganov

    Po stopách dinosaurov

    All inclusive

  Až dve deti do 13 rokov zdarma

  Dieťa do 6 rokov aj s polpenziou zdarma

  Zľava až 20 % vo vybraných termínoch

PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

TYPY IZIEB
Izby Superior (2 lôžka s možnosťou 1 prístelky 
formou rozkladacieho kresla, niektoré s terasou) 
• Rodinné izby (4 lôžka, jedna veľká miestnosť, 
manželská posteľ, poschodová posteľ, 
priestranný šatník) • Junior suity (2 lôžka, 
rozkladacia pohovka, vaňa aj sprcha, kávovar 
s výberom káv) • King suity (2 ložka v spálni, 
obývačka s rozkladacou pohovkou, vaňa aj 
sprcha, kávovar s výberom káv)

STRAVOVANIE
raňajky a večere formou bufetu vrátane 1 nápoja 
na osobu z výberu (víno • pivo • nealko)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
najväčší stredoeurópsky aquapark pod strechou 
• hotel prepojený s aquaparkom • širšie centrum 
Prahy • od hotela bus k stanici metra Opatov 
(pri balíčkoch zdarma)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia Astra • Lobby bar Barracuda • 
dve samoobslužné reštaurácie • Aquapark: 
Palác dobrodružstva • 6 tobogánov • 3 strmé 
kĺzačky • spacebowl • dravá rieka (100 m) • 
Palác pokladov • preliezačky • kĺzačky • vrak 
pirátskej lode • umelé vlny • Palác relaxu • 
plavecký bazén (19 m) • potápačsky tubus (8 m) 
• saunový svet • wellnes • fi tnes • detský kútik 
• obchod pre deti • Wi-Fi zdarma • parkovanie 
v parkovacom dome za poplatok 10 EUR/deň 

UBYTOVANIE
elegantné izby • kúpeľňa • WC • plazma TV 
• DVD prehrávač • sušič na vlasy • minibar • 
klimatizácia • kávový a čajový servis • internet 
Wi-Fi • LAN • telefón • župan pre dospelých 
• wellness taška

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

58
EUR
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136  FRYMBURKFRYMBURK

WELLNESS HOTEL FRYMBURK WELLNESS HOTEL FRYMBURK 

PRE DETIPRE DETI
  Aquapark (1 500 m2)

  Vnútorný bazén s 2 plaveckými dráhami

  Divoká rieka

  Vodné chrliče

  Tobogan a šmýkačky

  Športové aktivity (squash, bowling, fi tnes)

  Opatrovanie detí (na požiadanie)

  Vonkajšie detské ihrisko

  Dva detské kútiky

  Detské menu

  Kino pre deti

  Tvorivá dielňa

  Adventure golf 

  Športové aktivity v zime: korčuľovanie na jazere, 

lyžovanie, trate na bežky

VÝHODY PRE RODINYVÝHODY PRE RODINY
  Neobmedzený vstup do aquparku 

a fi t zóny v cene

  Sladké prekvapenie na izbe

  Dieťa do 6 rokov aj s polpenziou na pristelke 

zdarma

  Dieťa do 12 rokov aj s polpenziou zdarma 

pri pobyte na 5 a viac nocí

PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

TYPY IZIEB
Izby Štandard (double-manželská posteľ, 
twin-oddelené postele) • Izby Superior (trezor, 
výhľad na Lipenskú priehradu) • Rodinné izby 
(2 oddelené spálne, max. 4 osoby, spoločná 
kúpeľňa) • Junior suite (spálňa, obývacia 
miestnosť s možnosťou prístelky formou 
rozkladacieho gauča)  

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • obedy 
a večere výber z menu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
najväčší hotelový wellness komplex v Českej 
republike • na brehu Lipenskej priehrady • 
v blízkosti mestečka Frymburk

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
dve reštaurácie • Lobby bar • kaviareň • hotelová 
cukráreň • Well and Wine restaurant • vnútorný 
aquapark • 2 dráhy na plávanie • divoká rieka • 
vodné chrliče • perličkové lôžka • hydromasážne 
trysky • tobogán • soľná jaskyňa • parkovisko 
zdarma • Wi-Fi zdarma v lobby a v ubytovacej 
budove A • v ostatných budovách káblový 
internet • priestory hotela nefajčiarske

UBYTOVANIE
komfortné izby • kúpeľňa • WC • TV SAT 
• prípojka na internet • telefón • výhľad 
na Lipenskú priehradu alebo Šumavské vrchy

1
ANIMÁCIE AQUAPARK WELLNESS GOLFDO 12 R.

ZDARMA

CENA OD

37
EUR
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RAKÚSKO  |  BURGENLAND

2
ANIMÁCIE PSÍK

2+3
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETI PRE DETI 
 Vnútorný bazén a bocianí detský bazén

 Jazero s pieskovou plážou 

 Raj voľného času na ploche 200 ha 

 Detská ZOO

 Maskot sloník KUNO

 Zóna bez automobilov

  Animačné aktivity od polovice apríla do konca 

októbra pre deti od 4 do 12 rokov:

  Pirátska loď 

  Izbička pre bábiky

   Pestrý program pre deti za účasti tímu 

inštruktorov vo Vila Kunterbunte

  Bazén s loptičkami a kĺzačkou 

  Nafukovací hrad na skákanie a herňa

  Tematické dni pre deti (rytiersky, indiánsky, 

prírodovedecký deň)

 Jazda na poníkoch 

  Športové aktivity (stolný tenis, minigolf, 

basketbal, plážový volejbal, futbal, tenis, 

požičovňa bicyklov)

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 7 rokov zdarma (ubytovanie 

s raňajkami) 

  Najlepšie vybavená požičovňa bicyklov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 4+2PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97%

HOTEL A FERIENDORF VILA VITA PANNONIA HOTEL A FERIENDORF VILA VITA PANNONIA 
137  BURGENLAND, PAMHAGENBURGENLAND, PAMHAGEN

POLOHA
romantická rekreačná dedina • na okraji 
národného parku • uprostred prírody a jazier • 
65 km od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
rodinné prázdninové letovisko • hotel 
a dovolenkové domy - bungalovy • reštaurácie 
• vinárne • wellness: vnútorný bazén • detský 
bazén • whirlpool s tryskami a minerálnym 
prameňom • sauny • liečivý parný kúpeľ • bistro 
vo wellness

UBYTOVANIE
hotel: klimatizované izby a apartmány • kúpeľňa 
s WC • sušič na vlasy • kúpací plášť • rádio • 
káblová TV • telefón • Wi- Fi zdarma • minibar 
• trezor 
dovolenkové domy – bungalovy: klimatizácia 
• obývacia miestnosť s kuchynským kútom • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • rádio • káblová 
TV • Wi- Fi • trezor • terasa so záhradným grilom

TYPY IZIEB
hotel: Štandard izba (jedno a dvojlôžková, 
možnosť prístelky) • Apartmán (2-lôžková spálňa, 
obývacia miestnosť – rozkladacie lôžko pre 2 deti) 
dovolenkové domy: BGW - 3 osoby (obývacia 
miestnosť, rozkladacie lôžko pre 1 osobu, 

otvorená galéria s dvojlôžkom) • BGW - 4 osoby 
(obývacia miestnosť, spálňa s poschodovou 
posteľou, dvojlôžková spálňa) • BGW - 5 osôb 
(obývacia miestnosť - rozkladacie lôžko 
pre 1 osobu, spálňa s poschodovou posteľou, 
dvojlôžková spálňa) • BGW - 5-6 osôb (obývacia 
miestnosť, dvojlôžková spálňa na prízemí, 
otvorená galéria - rozkladacie lôžko, dvojlôžko 
v podkroví)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky formou bufetu • trojchodové 
večere s možnosťou výberu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

115
EUR
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RAKÚSKO  |  HAUS AM ENNSTAL

1
ROZŠÍRENÁ
POLPENZIA

PSÍK

7=6 4=3
DO 6 R.

ZDARMA

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRE DETIPRE DETI
 Krytý bazén

 Detská postieľka na vyžiadanie zdarma

 Detská stolička na vyžiadanie zdarma

 Detské ihrisko 

 Detský kútik

 Zapožičiavanie hier

 Tenis

 Stolný futbal

 Stolný tenis

 Možnosti rôznych aktivít v okolí:

  Pešia turistika

  Cykloturistika

  Nordic walking

  Plávanie

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 1 dieťa 6 rokov zdarma 

 Akcia 7=6, 4=3

  Sommer Card, ktorá ponúka množstvo 

zliav u zmluvných partnerov

HOTEL HARTWEGER HOTEL HARTWEGER s

138  HAUS IM ENNSTALHAUS IM ENNSTAL

POLOHA
1,5 km od centra Haus • 8 km od Schladmingu • 
1,5 km od jazera

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť s TV • 
internetový kútik •  jedáleň • terasa • miestnosť 
pre bicykle • pri hoteli je lúka s lehátkami 
a slnečníkmi • krytý bazén • sauna • parný kúpeľ 
• infrakabína 

UBYTOVANIE
útulné izby • kúpeľňa so sprchou/WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • Wi-Fi pripojenie 
zdarma • trezor • balkón alebo terasa 
(trojlôžkové izby)

TYPY IZIEB
Standard TRPL Room (24 m2, dve lôžka, 
možnosť 1 prístelky) • Standard DBL Room 
(18 m2, manželská postel)

STRAVOVANIE
rozšírená polpenzia

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★S

ROZŠÍRENÁ POLPENZIA raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • šalátový bufet • koláč a džúsy denne od 13:00 do 17:00 h • denne 
čerstvé ovocie vo wellness zóne

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

58
EUR



158

RAKÚSKO  |  GOSAU

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
ALL

INCLUSIVE
PSÍK

2+2 7=6
DO 12 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Krytý bazén

  Mini klub pre deti od 3 do 12 rokov (podľa 

rozvrhu)

 Detská postieľka na vyžiadanie zdarma

 Detská stolička

 Videohry a detské kino

 Popoludňajšia zmrzlina 

 Detské ihrisko 

 Detský kútik

 Detské menu

 Tenisová hala

 Malé kino 

 Možnosti rôznych aktivít v okolí:

  Pešia turistika

  Cykloturistika

  Nordic walking

  Plávanie

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 12 rokov zdarma 

 Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

 Možnosť ubytovania 2+2

 Akcia 7=6

ALL INCLUSIVE prívítací drink • raňajky formou bufetu s teplými 
a studenými jedlami • ľahký obed alebo obedový balíček • popoludní 
káva a koláč, zmrzlina pre deti od 15:00 do 16:00 h • 3-chodové večere 
s možnosťou výberu, alebo tematický bufet • šalátový bufet • nápoje nealko, 
alko od 10:00 do 21:00 h

VITALHOTEL GOSAU VITALHOTEL GOSAU 
139  GOSAUGOSAU

POLOHA
400 m od centra Gosau a rovnako je vzdialený 
i od jazera • lanovka do oblasti Dachstein West 
je vzdialená 1,5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť s TV • malé 
kino • internetový kútik • Wi-Fi pripojenie 
zdarma  • jedáleň • bar • kaviareň • terasa • 
vínna pivnica • miestnosť pre bicykle • pri hoteli 
je lúka s lehátkami a slnečníkmi • krytý bazén • 
sauna • parný kúpeľ • tenisová hala

UBYTOVANIE
komfortné izby • kúpeľňa so sprchou/WC • sušič 
vlasov • telefón • SAT TV • trezor • minibar • 
balkón

TYPY IZIEB
Standard Room (30 m2, manželská posteľ, 
možnosť 2 prísteliek) • Family Room (50 m2, 
pre 4 osoby s 2 miestnosťami)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

FREE
WI-FI

ZONE

NOVINKA

CENA OD

62
EUR
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RAKÚSKO  |  FIEBERBRUNN

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE PSÍK

1+1 2+2 7=6
DO 15 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Krytý bazén

  Animačné programy pre deti od 3 rokov 

Po-Pia (10:00–16:00 h, 18:00–20:00 h)

 Mini klub s programom (čiastočne za poplatok)

 Detská postieľka na vyžiadanie zdarma

 Baby phone na vyžiadanie (podľa dostupnosti)

 Ohrievač na fľašu

 Popoludňajšia zmrzlina 

 Detské ihrisko 

 Detský kútik

 Stolný tenis

  Bobová dráha s dĺžkou vyše 1 km a prevýšením 
115 m (pri lanovke)

  V blízkosti zábavný park Erlebnispark Pillersee 

s atrakciami pre deti

 Možnosti rôznych aktivít v okolí:

  Pešia turistika

  Cykloturistika

  Nordic walking

  Plávanie

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 15 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 2+2

 Akcia 7=6

ALL INCLUSIVE privítací drink • raňajky formou bufetu • obed 
v balíčku • popoludní káva a koláč, zmrzlina pre deti od 15:00 do 17:00 h 
• 4-chodové večere s možnosťou výberu • šalátový bufet • 1x týždenne 
tematický bufet • nápoje celodenne od 10:00 do 24:00 h (napr. pivo víno, 
vybrané koktejly a miestne nealkoholické nápoje)

SPORT HOTEL FONTANA SPORT HOTEL FONTANA 
140  FIEBERBRUNNFIEBERBRUNN

POLOHA
priamo pri lanovke, ktorá v letných mesiacoch 
ponúka atrakciu – Timoks Coaster – bobovú 
dráhu s dĺžkou vyše 1 km a prevýšením 115 m • 
2 km od letného kúpaliska s vodnými atrakciami 
• 6 km km od zábavného parku Erlebnispark 
Pillersee s atrakciami pre deti

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • hotelová hala s barom • spoločenská 
miestnosť s Wi-Fi v hale zdarma • reštaurácia • 
parkovisko • garáž (za poplatok) • krytý bazén 
• sauna • sanárium • fi tness • solárium a masáže 
sú za poplatok • stolný tenis • 1x týždenne 
zábava so živou hudbou (júl a august) • 
animačný program Po-Pia, ktorý zahŕňa turistiku 
alebo cyklotúry so sprievodcom (požičovňa 
bicyklov za poplatok)

UBYTOVANIE
útulné izby • kúpeľňa so sprchou/WC • sušič 
vlasov • káblová TV • minibar • trezor • balkón 

TYPY IZIEB
Standard TRPL Room (manželská posteľ,  
možnosť 1 prístelky) • Single with child (lôžko 
pre dospelú osobu a 1 dieťa do 15 rokov) • 
Standard QDRPL Room (manželská posteľ, 
možnosť dvoch prísteliek)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

62
EUR
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RAKÚSKO  |  ZELL AM SEE

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
ALL

INCLUSIVE
WIFI PSÍK

1+1 7=6
DO 6 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Mini klub pre deti od 4 rokov (júl a august, 

podľa rozvrhu)

 Detská postieľka na vyžiadanie zdarma

 Detská stolička

 Videohry 

 Detské ihrisko 

 Detský kútik

  Bobová dráha v Kaprune s dĺžkou 1,3 km 

  V blízkosti jazera Zeller See možnosť člnkovania, 

kajakovania a vodného lyžovania

 Možnosti rôznych aktivít v okolí:

  Pešia turistika

  Cykloturistika

  Nordic walking

  Plávanie

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 6 rokov zdarma 

 Akcia 7=6

  V cene Zell am See-Kaprun Karte, 

ktorá ponúka množstvo zliav 

u zmluvných partnerov.

ALL INCLUSIVE privítací drink • raňajky formou bohatého bufetu • 
obedný balíček (pripravný z raňajkového bufetu) • popoludní koláč a káva, 
čaj 15:30-17:00 h, • večere formou bufetu • šalátový bufet • dezertový bufet 
• vybrané nápoje (nealko, káva, čaj, pivo, víno a tvrdý alkohol) celodenne 
10:00–21:00 h

HOTEL ST. HUBERTUSHOF HOTEL ST. HUBERTUSHOF 
141  ZELL AM SEEZELL AM SEE

POLOHA
hotel sa nachádza v malebnom postredí 
rakúskych Álp, 4 km od horského jazera Zeller 
See a 100 m od centra obce Thurmersbach • 
v blízkosti ľadovca Kitzsteinhorn • možnosť 
načerpať energiu vo wellness stredisku 
Tauern Spa vzdialenom 10 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť s krbom 
• jedáleň • reštaurácia • bar • internetový 
kútik zdarma • Wi-Fi za poplatok • terasa 
so slnečníkmi • požičovňa bicyklov 
• stolný tenis • sauna 

UBYTOVANIE
útulné izby • kúpeľňa so sprchou/WC • SAT 
alebo káblová TV 

TYPY IZIEB
Single Room (14 m2, lôžko) • Standard Room 
(16 m2, manželská posteľ) • Triple Room (26 m2, 
manželská posteľ, možnosť 1 prístelky)  

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

NOVINKA

CENA OD

54
EUR
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RAKÚSKO  |  NASSFELD

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

4
WIFI ANIMÁCIE

2+ 4 7=6 4=3
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Krytý bazén

  Animačné programy pre deti Po-Pia (4 hodiny) 

v rámci Nassfeld Plus Card 

 Detská postieľka na vyžiadanie zdarma

 Baby phone na vyžiadanie (podľa dostupnosti)

 Detská stolička

 Popoludňajšia zmrzlina 

 Detské ihrisko v blízkosti reštaurácie

 Detský kútik

 Bobová dráha s dĺžkou 2,2 km

 Šípky

 Biliard

  Zábavný park 1. Kärtner Erlebnis Park Presseger 

See s množstvom atrakcií

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 13 rokov zdarma 

 Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 2+4

 Akcia 7=6, 4=3

 Nassfeld Plus Card s množstvom zliav v regióne

ALL INCLUSIVE privítací drink • raňajky formou bufetu • 
obedový snack, napr. polievka, alebo šalát, popoludňajšie občerstvenie 
s kávou a koláčom, zmrzlina pre deti • 3-chodové večere formou bufetu 
• šalátový bufet • nápoje celodenne od 09:00-22:00 h (čapované pivo, 
kvasinkové pivo, stolové víno, káva, čaj, voda, miestne nealkoholické nápoje) 
• 1x týždenne tematický bufet (stravovanie všetkých klientov prebieha 
v hlavnej budove) • Nassfeld Plus Card s množstvom zliav v regióne

ALPENHOTEL MARCIUS ALPENHOTEL MARCIUS 
142  NASSFELDNASSFELD

POLOHA
uprostred nádhernej prírody Karnských 
a Gaitálskych Álp v nadmorskej výške 1 400 m 
• 18 km od centra dedinky Tröplach • vynikajúci 
východzí bod pre turistické túry rôznej náročnosti 
• 27 km od jazera Presseggersee s vodou, ktorá 
v lete dosahuje teplotu 28 °C a pri ktorom je 
zábavný park pre deti 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z hlavnej budovy a vedľajších 
budov, ktoré sú od hlavnej vzdialené 100-250 m 
• recepcia • bar • spoločenská miestnosť • 
reštaurácia • slnečná terasa • krytý bazén • 
fínska sauna • odpočiváreň • šípky a biliard 
za poplatok • Wi-Fi pripojenie v bare zdarma

UBYTOVANIE
útulné izby • kúpeľňoa so sprchou/WC • sušič 
vlasov • SAT TV • Wi-Fi za poplatok

TYPY IZIEB
Standard Room (18 m2 v hlavnej budove, dve 
lôžka, možnosť prístelky) • Family Room (55 m2, 
v prístavbe, spálňa s manželskou posteľou, 
spálňa s 2 samostatnými lôžami a obývačka 
s 2 ďalšími možnými rozkladacími lôžkami 
pre 5. a 6. osobu)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

29
EUR
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RAKÚSKO  |  KATSCHBERG

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

2
ROZŠÍRENÁ

PLNÁ PENZIA

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Vodný svet Falky Aqua World s bazénom 

a šmýkačkou

   Falky Land s viac než 1 000 m2 s hrami 

a dvojúrovňovými preliezačkami

  Family World pre malých aj veľkých, 

so stolným tenisom, biliardom, 

stolným futbalom a svetom fi lmov

  Mini klub pre deti od 3 do 12 rokov 

(podľa rozvrhu)

 Detská postieľka na vyžiadanie zdarma

 Lezecká stena

  Stolný tenis

  Biliard

  Stolný futbal

  Streľba z luku

  Plážový volejbal

  Plážový futbal

  Bedminton

  Turistika so sprievodcom

  Šípky

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 6 rokov zdarma 

  Možnosť ubytovania 2+2

FALKENSTEINER HOTEL CLUB FUNIMATION KATSCHBERGFALKENSTEINER HOTEL CLUB FUNIMATION KATSCHBERG 
143  KATSCHBERGKATSCHBERG

ROZŠÍRENÁ PLNÁ PENZIA privítací drink • raňajky formou 
bohatého bufetu s bio kútikom • ľahký obed (snack bufet) • tematické 
večere s predjedlami, šalátmi a dezertami formou bufetu • nápoje 
k obedňajšiemu snacku a k večeri (pivo, stolové víno, minerálka a džúsy • 
1x týždenne galavečera

POLOHA
v prekrásnej turisticky zaujímavej chránenej 
oblasti Kärntner Nockberge • neďaleko 
sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko, lanový 
park, či dobrodružné detské ihrisko

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • terasa • Wi-Fi 
zdarma • parkovisko • Acqapura SPA s plochou 
2 000 m2 • vnútorný a vonkajší bazén • 
panoramatická odpočívareň • terasa • saunový 
svet s bylinkovou saunou • aromatický parný 
kúpeľ • vírivka • ľadový vodopád

UBYTOVANIE
komfortné izby • kúpeľňa so sprchou/WC • sušič 
vlasov • rádio • telefón • SAT TV • trezor • balkón

TYPY IZIEB
Double Room (19 m2, manželská posteľ) • 
Family Room Klassik (27 m2, rodinná izba 
pre 2 dospelých a 2 deti, s oddeleným 
priestorom na spanie pre deti, s poschodovou 
posteľou alebo rozťahovacím gaučom) • 
Familysuite Klassik (32 m2, 3-izbové ubytovanie 
pre 2 dospelých a 2 deti, s oddeleným 
priestorom na spanie pre deti, s poschodovou 
posteľou alebo rozťahovacím gaučom)

STRAVOVANIE
rozšírená plná penzia 

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

66
EUR
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RAKÚSKO  |  GÖTZENS

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI

2+2 7=6 4=3
DO 11 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
 Krytý bazén 

  Mini klub a animácie pre deti organizované 

turistickou kanceláriou (podľa rozvrhu)

  Detská postieľka na vyžiadanie za poplatok 

5 EUR/deň, platba na mieste

  Detský program na Natterersee a dobrodružnými 

hrami a detskou olympiádou 

 Detský kútik

 Možnosti rôznych aktivít v okolí:

  Pešia turistika

  Cykloturistika

  Nordic walking

  Plávanie

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 6 rokov zdarma 

 Možnosť ubytovania 2+2

 Akcia 7=6, 4=3

 V cene vstup k jazeru Lanser Badesee

   1x týždenne vstup do Centra voľného času 
v Axams

   turistické vychádzky a túry s horským vodcom

ALL INCLUSIVE privítací drink • raňajky formou bohatého bufetu 
• obedový balíček • popoludní koláč a káva, zmrzlina pre deti • 3-chodové 
večere s možnosťou výberu • dezerty formou bufetu • šaláty formou bufetu 
• vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje (pivo, stolové víno, soft drink, 
káva čaj) celodenne od 10:00 do 22:00 h • 1x týždenne tematická večera

144  GÖTZENSGÖTZENS

HOTEL EDELWEISS HOTEL EDELWEISS 

POLOHA
len 200 m od centra mestečka Götzens • 
Innsbruck s nádherným historickým centrom 
je vzdialené len 10 km • neďaleko sa nachádzajú 
i preslávené dielne Swarovski • v okolí hotela 
sa nachádza mnoho turistických chodníkov 
i cyklotrás, vedúcich k panoramatickým miestam 
s nádherným výhľadom vo výške až 1 600 m n.m.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • bar • reštaurácia • terasa • miestnosť 
pre uskladnenie bicyklov • parkovisko • lúka 
na opaľovanie • Wi-Fi v hale za poplatok • krytý 
bazén • sauna • parný kúpeľ • v cene zahrnutý 
vstup k jazeru Lanser Badesee • 1x týždenne 
vstup do Centra voľného času v Axams • v cene 
sú rôzne turistické vychádzky a túry s horským 
vodcom Alpskej školy z Innsbrucku (ak túry 
nezačínajú priamo od hotela, v cene je zahrnuté 
použite miestnych autobusov) • za poplatok: 
tenisové kurty, požičovňa bicyklov, minigolf

UBYTOVANIE
príjemne zariadené izby • kúpeľňa so sprchou/
WC • sušič vlasov • trezor • SAT TV • rodinné 
izby majú balkón

TYPY IZIEB
Double Room (25 m2, manželská posteľ) • 
Triple Room (manželská posteľ, možnosť 
1 prístelky) • Family room (manželská posteľ 
a 2 samostatné lôžka alebo rozťahovací gauč 
pre 2 ďalšie osoby, pozostáva z 2 miestností)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

CENA OD

44
EUR
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MAĎARSKO  |  BUDAPEŠŤ

145  BUDAPEŠŤBUDAPEŠŤ

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST AQUAWORLD RESORT BUDAPEST  superior

1
ANIMÁCIE AQUAPARK WELLNESS PSÍK

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  AQUAWORLD - najväčší kryty zážitkový park 

v Európe ponúka počas celého roka nezabud-

nuteľné zážitky pre každú vekovú skupinu: ruiny 

kostola v Angkore s nádychom trópov, okolo 

ktorého sú visuté mosty, veže, palmy, bazény 

s vlnami, horský potok, 17 zážitkových bazénov 

a bazény pre deti vnútri i vonku. Dávku adrenalí-

nu zabezpečuje 11 špeciálnych šmýkačiek, bazén 

pre surfi stov, lopta plávajúca po vode

  Súčasťou Aquaworldu je aj hrací kút a Bongo 

Kids Club s dozorom (zábava na 2 poschodiach: 

kreatívne hry, stoly s legom, dobrodružná ríša 

hračiek, herne)

  Hotelové bazény a šmýkačky 

  Detské ihrisko a herňa 

  Lezecké steny pre deti

  Detské menu, malé stolíky a detská stolička 

v reštaurácii 

  Detská postieľka zdarma a ohrádka pre dieťa 

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  Dieťa do 7 rokov zdarma 

  Vstup do aquaparku AQUAWORLD v cene 

  Možnosť ubytovania 2+2 

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TYPY IZIEB
Štandard izba (jedno a dvojlôžkové izby, 
možnosť prístelky len pre dieťa do 7 rokov) 
• Junior suite (dvojlôžko a rozkladacie lôžko 
pre 1 dospelého alebo 2 deti do 14 rokov) • 
Rodinná izba - v samostatnej časti hotela 
spojenej s hotelom krytou chodbou (spálňa 
a obývačka s rozkladacím lôžkom pre 
1dospelého alebo 2 deti do 14 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetových 
stolov

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★S

POLOHA
v severnej časti Budapešti • v zelenom prostredí 
• centrum mesta dostupné autobusom od hotela 
• 200 km od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia • kaviareň 
• kongresové sály • parkovisko zdarma • garáž 
za poplatok • biliard • dom hier • hotelové 
„Oriental spa, wellness a fi tnes”: vyhrievaný 
vnútorný bazén prepojený s vonkajším • saunový 
svet • parný kúpeľ • bar pri bazéne • fi tnes 
centrum • prepojenie do najväčšieho krytého 
aquaparku „AQUAWORLD“: rôzne bazény • 
šmýkačky • vírivky • za poplatok: saunový svet 
• solárium • tenis • squash • lezecké steny pre 
deti a dospelých • masáže • manikúra • pedikúra 
• kaderníctvo

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • kúpací plášť • LCD SAT TV • telefón 
• Wi-Fi zdarma • minibar • trezor za poplatok • 
parkovisko

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

76
EUR
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MAĎARSKO  |  SÁRVÁR

146  SÁRVÁRSÁRVÁR

PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR 

2
ANIMÁCIE AQUAPARK WELLNESS PSÍK

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Kúpele Sárvár s aquaparkom a termálnou vodou 

spojené s hotelom krytou chodbou

  Hotelový animátor počas hlavných prázdnin

  Detská herňa

  Pre deti v kúpeľoch celoročne:

   Vnútorné bazény: plavecký, zážitkový prepo-

jený s vonkajším, detský s hračkami, vírivka, 

umelé vlnobitie

   Šmýkačky

   Pre najmenších svet mamičiek s vybavenou 

kuchynkou, hračkami, prebaľovacím kútikom, 

priestorom na spanie

   Detský kútik so školeným personálom

  Pre deti v kúpeľoch počas leta naviac:

   Vonkajšie bazény: detské, zážitkový, plážový, 

s vlnobitím

   Zátoka na skákanie hlavičiek

   Obrie šmýkačky

   Detské ihrisko a pieskovisko

  Detské menu a detská stolička v reštaurácii 

  Detská postieľka zdarma

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 6 rokov zdarma 

  Vstup do kúpeľov v cene

  Možnosť ubytovania 2+2 
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TYPY IZIEB
Štandard izba (jedno a dvojlôžkové izby, 
možnosť prístelky) • Rodinná izba (suita - 
čiastočne oddelená spálňa, obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 2 deti do 14 rokov, 
resp. 2 dvojlôžkové prepojené izby)

STRAVOVANIE
polpenzia: bufetové raňajky a večere formou 
bufetových stolov alebo formou 3-chodového 
menu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v srdci svetoznámeho kúpeľného strediska 
Sárvár • centrum mesta od hotela 5 minút pešo • 
135 km od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma v celom hoteli • 
reštaurácia • kaviareň • detský kútik • priame 
prepojenie krytou chodbou s miestnymi 
liečebnými kúpeľmi: vnútorné bazény prepojené 
s vonkajšími • termálna a liečivá voda • plavecný 
bazén • počas letných dní vonkajšie bazény 
s rôznymi atrakciami, šmýkačkami a tobogánom  
• rozloha cca 5 000 m2 • jacuzzi • oddychové 
miestnosti • športové ihriská • kaderníctvo • 
kozmetika • fi tnes • za poplatok: saunový svet 
a solárium • parkovanie za poplatok 3,5 EUR/noc

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • kúpací plášť • LCD SAT TV • telefón • 
Wi-Fi zdarma • za poplatok: minibar a trezor

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

64
EUR
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MADARSKO  |  BALATÓN

147  TIHANYTIHANY

HOTEL CLUB TIHANY HOTEL CLUB TIHANY 

1
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WELLNESS PSÍK

1+1 2+3
DO 11 R.
ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Plavecký, zážitkový a detský bazén oddelený 

od pláže presklenou stenou

  Detský mini klub v období 7.6.-28.8.2015

  Animačné aktivity v období  7.6.-28.8.2015

  Kreatívne aktivity 

  Športové podujatia 

  Ručné práce 

  Večerné programy, disco

  Detské ihrisko 

  Detská strava

  Detská stolička

  Športové aktivity

   Tenis

   Squash

   Bowling

   Biliard

   Stolný tenis

   Minigolf

   Požičovňa bicyklov

  Detská postieľka zdarma

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  1 dieťa do 11 rokov zdarma (aj v 1+1)

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3 (BGW)

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TYPY IZIEB
hotel: Štandard izba (jedno a dvojlôžkové, 
možnosť prístelky) 
drevené domčeky – bungalovy: B2+2 – Kalmár 
pre 2-3 dospelé osoby a 2 deti (dvojlôžková 
spálňa a obývacia miestnostnosť s rozkladacím 
lôžkom) • B4+1 - Átrium pre 4-5 osôb 
(dvojlôžková spálňa, obývacia miestnostnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu, otvorená 
galéria s dvojlôžkom a klimatizácia)

STRAVOVANIE
hotel: polpenzia, raňajky a večere formou 
bufetových stolov 
drevené domčeky – bungalovy: individuálne 
• možnosť doobjednať stravu v hotelovej 
reštaurácii

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na okraji polostrova Tihany • na brehu 
jazera Balaton • v uzavretom priestore 13 ha 
starobylého parku s bohatou zeleňou • 180 km 
od Bratislavy 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova – hotel • drevené domčeky – 
bungalovy • v hlavnej budove: spoločná recepcia 
• Wi-Fi v lobby bare zdarma • reštaurácia 
s maďarskou a medzinárodnou kuchyňou • bar • 
wellness s liečivým prameňom: zážitkový bazén, 
fínska, parná a infrasauna, jakuzzi • športoviská 
• športové centrum Wimbledon (za poplatok) • 
parkovisko • v letnom období ležadlá na pláži • 
šmýkačka

UBYTOVANIE
hotelové izby: kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • internetová prípojka 
a minibar (za poplatok)
drevené domčeky – bungalovy: obývacia 
miestnosť s vybaveným kuchynským kútom 
(elektrická varná doska, mikrovlnná rúra, 
chladnička, príbor, poháre, kávovar) • kúpeľňa 
s WC • TV • rádio • terasa 

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

48
EUR
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MAĎARSKO  |  HAJDÚSZOBOSZLÓ

148  HAJDÚSZOBOSZLÓHAJDÚSZOBOSZLÓ

HUNGUESTHOTEL AQUA SOL HUNGUESTHOTEL AQUA SOL 

AQUAPARK WELLNESS

2+2 PRE DETIPRE DETI
  Hotel je spojený s liečebnými a plážovými kúpeľmi 

Hungarospa a zážitkovými kúpeľmi Aqua Palace

  V zimnom období:

   Bazény: plavecké, perličokové, s vlnobitím, 

vitálny, detský

   Šmýkačky, tobogány

   Morský svet

   Prímorské pobrežie s piesočnou plážou

   Maják a pirátska loď

  Detská herňa

  Zariadenia pre relax a oddych, miestnosť 

na prebaľovanie

  V letnom období navyše:

   Vonkajšie bazény a atrakcie

   Oddelená časť s 9 toboganmi za poplatok

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  Dieťa do 4 rokov platí len paušál 

  Dieťa 4-12 rokov platí len paušál 

  Možnosť ubytovania 2+2

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TYPY IZIEB
Štandard izba (jedno a dvojlôžkové izby, 
možnosť prístelky) • Rodinná izba (oddelená 
spálňa, obývačka s rozkladacím lôžkom 
pre 2 deti do 12 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu • 
poobedňajšie občerstvenie (káva, čaj, koláčiky)

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v centre mestskej rekreačnej zóny kúpeľného 
mesta • v národnom parku Hajdúság • 440 km 
od Bratislavy • 160 km od Košíc

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi zdarma v celom hoteli • 
reštaurácia s maďarskou a medzinárodnou 
kuchyňou • požičovňa bicyklov • parkovisko 
2 EUR/noc • malé hotelové wellness: malý 
bazén (9 m), jacuzzi, sauna • presklené 
premostenie s kúpeľmi Hungarospa 
Hajdúszoboszlo a Aqua Palace - zážitkové 
kúpele: rôzne kryté bazény pre deti a dospleých, 
vitálny svet, v letnom období plavecké bazény, 
bazén s vlnobitím • Aquapark s tobogánmi 
(za poplatok) • fi tnes • liečebné procedúry 
a služby, lekárska prehliadka • masáže • 
kozmetika Dermalife • zdravotná gymnastika • 
balneoterapia • fyzioterapia • soľná terapia

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • kúpací plášť • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
zdarma • minibar • trezor • izby pre alergikov 
a imobilných

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

75
EUR
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MAĎARSKO  |  TAPOLCA

149  TAPOLCATAPOLCA

HUNGUESTHOTEL PELION HUNGUESTHOTEL PELION 

1
WELLNESS

1+1 2+2
DO 6 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  2 termálne bazény

  Zážitkový bazén s jacuzzi

  Detský bazén 30 cm hlboký s teplotou 

vody 34 °C

  V letnom období vonkajší plavecký bazén, 

pirátska loď a trampolina v parku

  Športové aktivity: biliard, stolný futbal, 

X-box, stolný tenis, šípky (za poplatok)

  Škôlka Pinoccio Club:

   Bez rodičov, pre deti od 3 rokov

   Vo štvrtok v čase 09:00-17:00 h

   V piatok - nedeľa v čase 09:00-19:00 h

  Rôzne programy a zábava

  Maják a pirátska loď

  Detská herňa

  Zariadenia pre relax a oddych, miestnosť 

na prebaľovanie

  Vanička, varná kanvica (možnosť zapožičania)

  24 hodinová služba ohrevu stravy pre bábätká

  Detské menu v reštaurácii

  Detská stolička v reštaurácii 

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  Dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2 

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • TV • 
telefón •  minibar • Wi-Fi zdarma • trezor • izby 
pre alergikov a imobilných

TYPY IZIEB
Štandard izba (jedno a dvojlôžkové izby, 
možnosť prístelky) • Rodinná izba (oddelená 
spálňa, obývačka s rozkladacím lôžkom 
pre 2 deti do 12 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
v centre mestečka Tapolca • uprostred 
4-hektárového parku • v tichom prostredí 
• priamo nad krasovou jaskyňou • 15 km 
od severnej časti jazera Balaton • 180 km 
od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
reštaurácia s maďarskou a medzinárodnou 
kuchyňou • lobby bar - Wi-Fi zdarma • detský 
klub • kozmetika • kaderníctvo • parkovisko • 
súčasťou hotela wellness ostrov • 2 termálne 
bazény • zážitkový bazén s jacuzzi (prepojený 
s vonkajším) • detský bazén • saunový svet 
(fínska, parná, aroma, infra, bio sauna) • plavecký 
bazén (máj - september) • solárium • zimná 
záhrada (oxárium) • fi tnes • ranná a vodná 
gymnastika • 2 squashové ihriská • 2 tenisové 
kurty (máj - september) • bedmintonové ihrisko 
• minigolf • liečebná jaskyňa (liečba respiračných 
chorôb) - vhodné aj pre deti

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

54
EUR
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MAĎARSKO  |  BALATON

150  BALATONFÜREDBALATONFÜRED

MARINA MARINA 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WELLNESS

1+1 2+2
DO 6 R.

ZDARMA

PRE DETIPRE DETI
  Vnútorný bazén

  Počas leta hotelová pláž s lagúnou pre deti, 

pozvoľný vstup do jazera

  Detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami 

a šmýkačkou 

  Športové aktivity zdarma: futbal, volejbal, 

basketbal, stolný tenis, badminton, tenis

  Športové aktivity za poplatok: minigolf, biliard, 

trampolína

  Požičovňa vodných bicyklov, surfov, člnov 

(za poplatok)

  Danubius Bubbles Club

  Animácie

  Športové programy

  Detská olympiáda

  Hry, hľadanie pokladov 

  Ručné práce

  Disco

  Detký kútik

  Detské menu v reštaurácii

  Detská stolička v reštaurácii

  Detská postieľka a vanička

VÝHODY PRE RODINY VÝHODY PRE RODINY 
  Dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

TYPY IZIEB
Štandard izba (jedno a dvojlôžkové izby, 
možnosť prístelky – 2 pevné a jedno rozkladacie 
lôžko) • Superior izba (jedno a dvojlôžkové izby, 
možnosť prístelky – 2 pevné a jedno rozkladacie 
lôžko, klimatizácia) • Rodinná izba štandard 
alebo superior (dve dvojlôžkové izby alebo 
dvojlôžkové s prístelkou vedľa seba alebo oproti 
sebe – neprepojené)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
na brehu Balatónu • v blízkosti centra v zelenom 
prostredí • asi 10 km od polostrova Tihany • 
175 km od Bratislavy

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi v spoločenských priestoroch 
zdarma • trezor • reštaurácia • parkovisko 
• vlastná pláž s časťou pre deti • krytý 
plavecký bazén (25x8,5 m) • sauna • masáže 
(za poplatok) • kaderníctvo • kozmetika • 
plážový volejbal • stolný tenis • badminton • 
mini golf • biliard • kolky • detské ihriskov • 
požičovňa surfov, člnov, plachetníc, vodných 
bicyklov • v blízkosti tenis • motokárska dráha 
• jazda na koni • pre deti bohatý celodenný 
a večerný animačný program Danubius Bubbles 
Clubu s maskotom dráčika

UBYTOVANIE
izby • kúpeľňa s WC •  SAT TV • mini chladnička 
• telefón

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 11:00-
18:00 h bohaté občerstvenie (palacinky, langoše, sendviče, ovocie, zmrzlina) 
• 07:00-24:00 h nealko nápoje, káva, čaj • 11:00-24:00 h stolové víno 
a čapované pivo • 17:00-24:00 h miestne alkoholické nápoje (aperitívy 
a koktaily) • animácie

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

44
EUR
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ZOZNAM VECÍ NA NAŠU DOFČUZOZNAM VECÍ NA NAŠU DOFČU

  Detský kočík vrátane 
slnečníka, pláštenky na kočík

  Detská taška
  Taška s prebaľovacími potrebami
 Baby phone
  Nočná lampička
  Kúpacie koleso
  Podbradník/kapesník
  Deka na hranie
  Cumlík
  Hryzátko
 Plienky
  Fľaška, ohrievač fl iaš
  Detská výživa
  Hygienické pomôcky/vlhčené utierky
  Zavinovačka
  Podložka na prebalovanie
  Hrkálka
  Kýblik, lopatka, formičky
  Obľúbená hračka

  Občiansky preukaz/pas
  Vodičský preukaz
 Kreditná karta
  Karta zdravotnej poisťovne
 Ubytovací poukaz (Voucher)
  Kópie dôležitých dokumentov
  Adaptér  na elektrinu
 Fotoaparát
  Videokamera
  Mobilný telefón
  Nabíjačky
  Šijacie potreby
  Okuliare na čítanie
  Slnečné okuliare
  Knihy, noviny, časopisy
  Adresár pre zaslanie pohľadníc

   Detský skladací kočík
   Pomôcky na maľovanie
   Obľúbená hračka
   MP3 prehrávač
  Playstation / elektronické hry
  Nafukovacie koleso / rukavníky
   Potápačské okuliare
  Výbava na šnorchlovanie
   Plutvy
   Nafukovačka
   Kýblik, lopatka, formičky, kanvička 

na zalievanie
   Nafukovacia lopta
   Pokrývka hlavy
   Obuv na kúpanie
   Pršiplášť

 Servisná kontrola vozidla
  Lekárnička prvej pomoci
  Výstražný trojuholník
  Refl exná vesta
  Baterka
  Protislnečná clona
 Detská autosedačka
  Ďalekohľad
  Otvárač na fľaše a konzervy
  Hry a CD
  Náhradné oblečenie
  Vankúš, deka
  Strava a nápoje
  Navigácia / mapa
  Obľúbená hračka

 Overiť potrebu očkovania
  Cestovné poistenie
  Opaľovacie ochranné krémy
  Lieky proti cestovnej nevoľnosti
  Protizápalové lieky/lieky proti bolesti 
  Prípravky proti uštipnutiu hmyzom
  Lieky proti nevoľnosti, zvracaniu, 

hnačke
  Prípravky na dezinfekciu
  Hojivé a liečivé maste
  Náplasť
  Teplomer

  Letenky / elektronické letenky
  Kontrola odletových a príletových 

časov
 Visačka / menovka na kufor
 Zámok na kufor
  Mince na vozík na batožinu
  Náhradné oblečenie
  Vrecúško s hygienickými potrebami
 Vankúšik
  Balzam na pery
  Obľúbená hračka

BATOĽATÁ

VŠEOBECNÉ

DETI

S INDIVIDUÁLNOU 
DOPRAVOU

ZDRAVIE

LETECKY



ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MALACKY
CK POHODA
M.R.Štefánika 105C
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nájdete nás 
na facebooku

PO STOPÁCH 
MAYSKEJ KULTÚRY

New York

Island

Mexiko

Florida

Bahamy

Kuba

Dominikánska 
Republika

BIG APPLE

VODNÝ PARK 
AQUAENTURE

OSTROV SLOBODY

TU BÝVAJÚ 
ŠKRIATKOVA

UNIVERSAL STUDIOS 
& SEA WORLD

Kanárske
ostrovy

BAHAMY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

BULHARSKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 - 53

ČESKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128, 153-155

CYPRUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 79

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA  . . . . . . 106

EGYPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 - 103

FRANCÚZSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . 120 - 121

GRÉCKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 - 72

CHORVÁTSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 - 51

ISLAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

JORDÁNSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

KANÁRSKE OSTROVY. . . . . . . . . . . . . . . 111

KEŇA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130

KUBA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

MAĎARSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 - 169

MAURÍCIUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

MEXIKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 139

NEMECKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124 - 125

PLAVBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1112 - 117

RAKÚSKO . . . . . . . . . . . . . . . . .127, 156 - 163

SAE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 - 109, 115

SLOVENSKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 - 152

SRÍ LANKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134

ŠKANDINÁVIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   119

ŠPANIELSKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 - 21

TALIANSKO  . . . . . . . . . . . 22 - 41, 123 - 124

TUNISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94 - 97

TURECKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80 - 93

USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136 - 137

VEĽKÁ BRITÁNIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 

VIETNAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

KAM TOKAM TO
BUDE?BUDE?
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