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vernostnÝ prograM 

SATUR KLUB

Ď a k u j e m e  z a  Va š u  V e r n o s ť

milí naši cestovatelia,

chceme pre vás len to najlepšie! aby vaša dovolenka bola odteraz ešte lepšia a pohodlnejšia, prinášame vám nový 
vylepšený vernostný program - satur kluB . program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10%  
a iné cestovateľské výhody . 

zĽaVY a VýhodY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

zĽaVY a VýhodY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVyšE...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

Ck satur - leto 2016 počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu Ck satur - leto 2016

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

Ck satur (mimo katalógu leto 2016) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov Ck satur (mimo katalógu leto 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch Ck satur zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

Ck satur - leto 2016 počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu Ck satur - leto 2016

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

Ck satur (mimo katalógu leto 2016) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov Ck satur (mimo katalógu leto 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch Ck satur zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla na palube chartrových letov Ck satur so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov Ck satur so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu!  
náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky pri kúpe zájazdu tak  
na pobočke, ako aj pri online nákupe . 

V i a c  i n f o  n a  w w w. s at u r . s k / s at u r k l u b

platný od 1.9.2015
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 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) .

takto označené hotely ponúkajú ubytovanie 
pre 1 dospelú osobu s 1 resp . 2 deťmi, 
pričom dieťa na základnom lôžku má 
zvýhodnenú cenu .

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 .

FIrst MoMent a vernostné zľavy

pIktograMy

FAMILY2015/2016

FIRST 
MOMENT

ZĽAVY AŽ DO

%30
DETI UŽ ZA 1 EURO 

+ ZáJAZD AKO DARčEK

FREE
WI-FI

ZONE

X
DO X ROKOV

ZDARMA
DO X R.

ZDARMA

1+1

7=6

WI-FI

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

BABY HOTEL

2+2
1+2

2+3
AniMáTOR  
nA PAlUBE

  slovensko – letná futbalová škola J . Barmoša
  taliansko – Club viaggi santo stefano ****
  taliansko – gardaland adventure ****
  taliansko – rivamare ****
  Chorvátsko – allegro ****
  grécko – sithonia hotel *****
  grécko – Meliton *****+

  turecko – paloma grida resort and spa *****
   Baleárske ostrovy – plavba  
na MsC armonia ***+

   Francúzsko – nice pre deti  
s návstevou Marinelandu

   taliansko – gardaland  
s návštevou Caneva World

  Španielsko – Barcelona pre deti
  nemecko – Mníchov pre malých aj veľkých
  rakúsko – sparbach prírodný park
  Česko – znojmo, rozprávková cesta aj pre deti
  Maroko – rozprávka naživo
  západ usa - los angeles a las vegas
  Mexiko – holbox, posledný raj na zemi

novInky

hotel vhodný pre rodiny s malými deťmi .  
podrobné informácie viď sekcia pre DetI  
pri každom hoteli .

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 . 

na takto označenom zájazde sa  
o zábavu detí na palube autobusu stará slovenský 
animátor .
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DOVOlEnKA 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 najširšiu ponuku až 130 

destinácii a neustále na trh prinášame 

novinky . ročne na dovolenku zbalíme 

90 000 klientov . hrdíme sa ocenením 

superbrands slovakia 2013, 2014, 2015, 

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 zájazdom ako darček, 

ale aj výhodnými detskými balíčkami  

a animáciami v cene .

FREE
WI-FI

ZONE

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

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 9 rezortoch  

a na palube 1 výletnej lode . 

viac na www .satur .sk  

alebo www .saturplanetfun .sk
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POZnáVAME 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 sú prispôsobené záujmom detí 

(pozorovanie zvierat, zábavné parky, 

adrenalínové atrakcie) . na niektorých 

poznávacích zájazdoch je na palube aj 

slovenský animátor .

 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 .  

POZEMNÁ PREPRAVA 
Denné presuny realizujeme v maximálnej 

dĺžke 4-6 hodín, s častejšími zastávkami 

prispôsobenými 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 s minimálnymi nárokmi 

na očkovanie .

SPRIEVODCOVIA
okrem dokonalej znalosti lokality majú 

k najmladším účastníkom zájazdov 

pozitívny vzťah, výnimkou nie je ich 

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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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 :

NAUČ SA SO MNOU  
ZnElKU PlAnET FUn

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 

)
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

váš DelFI 



Poď ju so mnou objavovať!
www.saturplanetfun.sk

AHOJ, MALÝ CESTOVATEĽ!

novú webku,
Pozývam ťa na mojU

ktorá je plná zábavy, 
dobrodružstiev  
a zážitkov.
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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 FUn
(JÚl - AUGUsT 2016)
  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 FUn
(JÚl - AUGUsT 2016)
  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 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 AKTIVITY
  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 možnosti športového relaxu, ktoré daný hotel ponúka .

VEČERY PLNÉ ZÁBAVY 
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, hry a disco pre deti aj dospelých .

VÝlETY s AniMáTORMi nA PAlUBE 
obľúbili ste si našich animátorov a chceli by ste s nimi zažiť ešte viac zábavy? vyberte sa  

s nimi aj na niektorý z našich fakultatívnych výletov s animátorom na palube . o zábavu bude 

postarané . J

a la la ó la la, a la la ó la la  . . . . .planet Fun

tešíme sa na vás

vaši animátori

sO slOVEnsKÝMi AniMáTORMi
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PRE DETi
Piesočnato-kamienková 

pláž, bazén s detskou 

časťou, miniklub (4 – 12 r.), 

teens club (do 18 r.),  

detské ihrisko, detská 

stolička a postieľka.

sTRAVOVAniE
All inclusive.

PRE DETi
Piesočná pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, bazén, 

ihrisko, miniklub (4 – 12 r.), 

postieľka, stolička, detské 

menu, baby izby, špeciálna 

časť s bazénom, záhradou 

a záhradným domčekom 

s výbavou pre bábätká.

sTRAVOVAniE
All inclusive.

PRE DETi
Piesočná pláž s pozvoľ-

ným vstupom do mora,  

detský bazén, aquapark s 

toboganmi, detské ihrisko, 

miniklub (4 – 12 r.),  

teenage klub (13 – 18 r.), 

detská stolička a postieľka.

sTRAVOVAniE
Ultra all inclusive.

PRE DETi
Piesočná pláž s pozvoľným 

vstupom do mora, detský 

bazén, aquapark, detské 

ihrisko, miniklub (4 – 12 r.), 

teenage klub (13 – 18 r.), 

postieľka, stolička.

sTRAVOVAniE
Ultra all inclusive.

KAláBRiA
GARDEn REsORT CAlABRiA RRRR+

sARDÍniA
BAiA DEi Pini RRRR+

sEVERnÝ CYPRUs
nOAH´s ARK RRRRR+

sEVERnÝ CYPRUs
KAYA ARTEMis RRRRR

eXkluzÍVne
len s

CK SATUR

eXkluzÍVne
len s

CK SATUR

strana 30

strana 66

strana 26

strana 64

sO slOVEnsKÝMi AniMáTORMi
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PRE DETi
Bazézny a šmýkačky, 

vodné a športové ihriská, 

miniklub (4 – 12 r.), Lego  

a Chicco herňa, videoher-

ňa, menu pre deti, stolička 

a postieľka.

sTRAVOVAniE
Light all inclusive.

OKRUŽNÁ PLAVBA
MsC ARMOniA RRRR

PRE DETi
Piesočnato-kamienková 

pláž s pozvoľným vstupom 

do mora, bazén s tobogan-

mi a šmýkačkami, miniklub 

(4 – 12 r.), teenage klub  

(13 – 18 r.), detské ihrisko  

a minidisco.

sTRAVOVAniE
Ultra all inclusive.

TURECKO
ARCAnUs RRRRR

strana 74

PRE DETi
Piesočnatá pláž, detský 

bazén, miniklub (4 – 12 r.), 

ihrisko, stolička a postieľka.

sTRAVOVAniE
All inclusive.

PRE DETi
Piesočnatá pláž, aquapark, 

detské bazény, miniklub 

(4 - 12 r.), vodný zábavný 

park, detské menu, ihrisko, 

stolička a postieľka, vláčik 

po rezorte.

sTRAVOVAniE
Premium all inclusive.

KRÉTA
DEssOlE MAliA BEACH RRRR+

CHAlKiDiKi
siTHOniA RRRRR

strana 56strana 50

PRE DETi
Piesočná pláž miestami 

premiešaná kamienkami 

s pozvoľným vstupom do 

mora, bazény, aquapark, 

detské ihrisko, mini ZOO, 

miniklub (4 – 12 r.), stolič-

ka, postieľka.

sTRAVOVAniE
All inclusive.

KORFU
GElinA VillAGE RRRR

strana 54

PRE DETi
Piesočná pláž, miniklub  

(4-12 r.), teenage republic 

(12-18 r.), detský bazén, 

herňa, detské kino, Rixy 

disco, Rixy bazár, detský 

ateliér, detské stoličky a 

postieľky, servis pre dojčatá.

sTRAVOVAniE
Ultra all inclusive.

RAs Al KHAiMAH
RiXOs BAB Al BAHR RRRR

strana 80 strana 82
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rakúsko

  Viedeň cez kľúčovú dierku  str. 95

  Rozprávkový Family Park str. 95

  Kráľovstvo ametystu  str. 95

  Mikuláš v Schönbrunne str. 95

  Sparbach – prírodný park str. 96

maĎarsko 

  Detský víkend v Budapešti str. 96

  Tropikárium – Budapešť str. 96

česká rePublika 

  Znojmo a Podyjí – výlet pre celú rodinu  str. 96

  Praha pre deti  str. 97 

  Safari Dvůr králové a perníková krajina str. 97

  Zlín očami detí – Baťov príbeh str. 97

  Slovácko a detský svet  str. 97

oBľúBIlI ste sI poČas letneJ Dovolenky naŠICh anIMátorov a neChCe sa váM na záBavu s nIMI 
Čakať aŽ Do leta? vyBerte sa s nIMI aJ poČas roka na nIektorÝ z naŠICh poznávaCíCh záJazDov 
urČenÝCh ŠpeCIálne pre vás, MIlé DetI . o záBavu poČas prograMu a na paluBe autoBusu Cestou 
taM a späť BuDe urČIte postarané J 

AniMáTOR nA PAlUBE

nA KTORÝCH ZáJAZDOCH sTRETnEš nAšiCH AniMáTOROV? 

AniMáTOR  
nA PAlUBE
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001  FUTBAlOVá šKOlA
FC MAnCHEsTER UniTED

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

straVoVanie
Raňajky, obedy, večere, večerný snack. Možnosť 
vegetariánskej alebo bezlepkovej stravy na 
vyžiadanie.

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

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.

ubYtoVanie
V dvojlôžkových alebo trojlôžkových izbách 
(24 hodinový dozor, vyškolený personál prvej 
pomoci).

cena od

3 790
eur

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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SLOVENSKO  |  POdhájSKa

Komu je šKola určená?
Chlapcom od 6 - 15 rokov z celej našej republiky 

a aj zo zahraničia - registrovaných 

i neregistrovaných. Pre chlapcov, ktorí chcú byť 

objavení a rovnako chcú objaviť v sebe futbalový 

talent. Pre chlapcov, ktorí túžia zlepšiť si svoje 

futbalové zručnosti, bažia po nových skúsenostiach 

a sú odhodlaní popasovať sa so svojou kondíciou 

pod vedením špičkových trénerov.

realizačný tím
Celkový tréningový proces bude pod dohľadom 

Jozefa Barmoša. Bude sa podieľať nie len na celkovej 

koncepcii, ale bude aj jeden z trénerov, ktorý budú 

aktívne viesť tréningové jednotky. Hlavný tréner 

je Mgr. Patrik – Mojžiš držiteľ UEFA PRO licencie, 

momentálne pôsobí v klube MŠK Žilina ako šéftréner 

mládeže. Ďalší členovia profi teamu trénerov sú 

Július Kovács – držiteľ UEFA B licencie, 

tréner U10 FC Baník Horná Nitra 

a Ján Blaháč šeftrenér prípravky FC Senica.

O futbaLOVEj šKOLE
Letná futbalová škola Jozefa Barmoša 2016 
je určená všetkým chlapcom, ktorí podľahli 
svetovému ošiaľu zvanému FOOTBALL a chcú 
skúsiť atmosféru skutočného zápasu. Títo všetci 
budú mať česť a možnosť nielen spoznať pána 
Jozefa Barmoša, ale aj absolvovať s ním tréning. 
Dnes už vie asi každý, že veľmi významnú úlohu 
v živote vrcholového športovca hrá ovládanie 
minimálne jedného cudzieho jazyka. Z tohto 
dôvodu je naša futbalová škola postavená na 
pilieri športu a zdokonalenia sa v angličtine.

KtO jE jOzEf barmOš?
Je to človek s veľkou charizmou a ešte väčším 
srdcom otvoreným pre všetkých. Z jeho 
bohatej hráčskej kariéry spomeňme aspoň 
účinkovanie v Interi Bratislava a Dukle Praha. 
Bohatú hráčsku kariéru ukončil v roku 1985.Bol 
trénerom slovenskej reprezentácie do 21 rokov. 
Je veľkou motiváciou pre všetky mladé talenty. 
Práca s mládežou sa stala jeho poslaním. 
Je stelesnením harmónie húževnatého hráča, 
múdreho radcu, ktorý je na jednej strane prísny 
a zásadový učiteľ, ale na druhej strane učí 
hráčov k sebadisciplíne a ponúka im priestor 
na sebarealizáciu. Počas svojej bohatej hráčskej 
a trénerskej kariéry precestoval mnohé krajiny. 
Stretol sa vo svete s mnohými zaujímavými 
ľuďmi. ktorí samozrejme nehovorili naším 
rodným jazykom. Dokáže svojimi skúsenosťami 

a životnými výhrami motivovať mládež v dnešnej 
uponáhľanej dobe.

miEStO PObytu
Penzión Iveta na okraji malej dedinky na južnom 
Slovensku Radava vo vzdialenosti asi 100 km od 
Bratislavy a len 2,1 km od termálneho kúpaliska 
Podhájska. V areáli strediska sa nachádza veľké 
trávnaté futbalové ihrisko, multifunkčná hala, 
tenisové ihrisko s umelým povrchom, plážové 
volejbalové ihrisko, paintballové, basketbalové 
a detské ihrisko, vonkajší bazén a miesto na 
grilovanie či soľná jaskyňa.

ubytOVaNiE
2 - 5 lôžkové izby sú vkusne zariadené, časť 
z nich je s balkónom. Všetky izby majú WC, 
sprchu alebo kúpeľňu, TV.

StraVOVaNiE
Celodenná strava so zosilneným pitným 
režimom.

002  letná futbalová šKola jozefa barmoša
s výučbou anglicKého jazyKa

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

NOVINKA

CENa Od

230
Eur
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003  bešeŇová
gino ParaDiSe RRR+

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

do 12 rokov • oddelená spálňa a obývačka • 
Štúdiá • dvojlôžkové s možnosťou 1-2 prísteliek •
Apartmány • dvojlôžkové s možnosťou 
2 prísteliek na rozkladacom gauči • dvojizbové 
s možnosťou 3 prísteliek

StraVOVaNiE
raňajky • obedy • večere výber z menu 
(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 • 
fitnes • Wi-Fi zdarma • parkovanie zdarma

ubytOVaNiE
interaktívna LCD TV s PAY TV • trezor • telefón 
• internet zdarma • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • 2x župan • niektoré izby balkón • štúdia 
a apartmány s kuchynským kútikom

tyPy iziEb
Izby Standard • dvojlôžkové s možnosťou 
1-2 prísteliek vhodných pre dieťa do 12 rokov •
Suita • dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek 
na rozkladacom gauči (vhodné pre deti) 

Pre 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 roDiny
  Dieťa do 6 rokov stravovanie zdarma

  Možnosť ubytovania: 2+1, 2+2, 2+3

  7=6

© Marek Hajkovsky

AQUAPARK ANIMÁCIE WELLNESS

2+3

FREE
WI-FI

ZONE

CENa Od

29
Eur

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

68
Eur

C
E

N
a

 P
r

E
R

O
D

IN
U
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004  liPtovSKý miKuláš
holiDay village tatralanDia RRR

ANIMÁCIE WELLNESS

Pre Deti
  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

  Superfly Tatralandia

  Športové aktivity: športové ihriská, bowling, 

stolný futbal, XBOX, biliard, petanque, 

golfový simulátor

  Animácie

  Krby a ohniská na grilovanie

  Detské kútiky

 Detské hry

 Ohrievače fliaš a vaničky

  Detské stoličky v reštauráciách

  5D kino

  Mini ZOO

výhoDy Pre roDiny
  Dieťa do 6 rokov stravovanie zdarma

  Možnosť ubytovania 4+1, 3+1, 7+1

  Detské postieľky 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 za doplatok

OfiCiáLNE hOdNOtENiE chatová osada

POLOha
4 km od mesta Liptovský Mikuláš • komplex 
Holiday Resort Tatralandia • najväčší aquapark 
v strednej Európe

VybaVENiE zariadENia/ĎaLšiE SLuŽby
149 bungalovov a apartmánov • dobrodružstvo 
a zábava • 11 štýlových osád • reštaurácia • 
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 zdarma • 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

26
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
18 rokov od

78
Eur

C
E

N
a

 P
r

E
R

O
D

IN
U



19

SLOVENSKO  |  NÍzKE tatry

005  DemÄnovSKá Dolina
WellneSS hotel choPoK RRRR+

FREE
WI-FI

ZONE

Pre 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 roDiny
  2 deti do 12 rokov ubytovanie zdarma 

na spoločnej prístelke

  2 deti do 5 rokov na spoločnej prístelke 

zdarma aj s polpenziou

  Možnosť ubytovania 2+1 alebo rodinné izby

tyPy iziEb
izby Praslička (25 m2, dve lôžka, možnosť 
prístelky formou rozťahovacieho gauča, kúpeľňa 
s vaňou, francúzske okno) • izby Plesnivec 
(35 m2, dve lôžka, možnosť prístelky formou 
rozťahovacieho gauča) • Rodinné izby Plesnivec 
(priestranné izby, 1 - 2 spálne, 4 - 5 lôžok, 
1 - 2 kúpeľne) • Rodinná izba De Luxe (2 spálne, 
4 lôžka, 2 kúpeľne, krb, podkrovie)

StraVOVaNiE
raňajky formou bufetu • obed á la Carte • večera 
výber zo 4 menu (1 detské) • 5-chodové menu 
• šalátový bufet • ovocie • dezerty • aj pre 
celiatikov • v hlavnej sezóne (26.12.-31.03. 
a 01.07.-31.08.) popoludnajšie občerstvenie

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 • 2x bazén (Plesnivec 
a Praslička - len pre dospelé osoby) • 
2x Saunový svet • tepidárium • masážne sprchy 
• vonkajšia a vnútorná vírivka • vonkajšia 
ľadová jaskyňa • bowling • biliard • stolný futbal 
• airhockey • parkovanie • Wi-Fi zdarma • 
hotelové skibusy do lyžiarskeho strediska 
JASNÁ a späť • lobby bar • stolný tenis • profi 
fitnes • organizované výlety a večerný program 
pre dospelých (25.12.-31.03., 01.07.-31.08.)

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
DO 16 ROKOV

ZDARMA
ANIMÁCIE WELLNESS BABY HOTEL PSÍKDO 12 R.

ZDARMA

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

CENa Od

51
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

111
Eur
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SLOVENSKO  |  NÍzKE tatry

006  jaSná
SKi & WellneSS reSiDence DruŽba RRRR

Pre 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 roDiny
 Dieťa do 6 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

  Zapožičanie bicyklov a palíc na nordic walking

  Zapožičanie detských štvorkoliek 

a športových potrieb

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

s rozličnou teplotou vody 8 °C, 36 °C a 42 °C, 
„demänovský prameň“ s pitnou vodou, nové 
tepidárium s vyhrievanými ležadlami, vonkajšia 
terasa s bazénom s teplotou vody 37 °C, 
ležadlami a sedením)

ubytOVaNiE
útulné izby • kúpeľňa • WC • SAT TV • telefón • 
sušič na vlasy • župan • trezor • minibar • Wi-Fi 
• detská postieľka zdarma (v apartmáne Lux za 
poplatok 7 EUR/noc)

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 

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 •  
stanica lanovky na Chopok v tesnej blízkosti • 
horský dizajn

VybaVENiE zariadENia/ĎaLšiE SLuŽby
Reštaurácia • Ľudová reštaurácia s terasou • 
vínna pivnica s vinotékou • nočný bar – Kabaret • 
Lobby bar • detský kútik • detské ihrisko • biliard 
• vysokorýchlostné Wi-Fi v celom hoteli zdarma 
• miestnosť na odkladanie batožiny • animácie • 
room servis • lyžiarska škola • detská lyžiarska 
škôlka s detským vlekom • požičovňa a predajňa 
lyžiarskeho výstroja • lyžiareň so zväčšenou 
kapacitou s uzamykateľnými skrinkami a sušičmi 
topánok • nestrážené parkovisko pred hotelom 
zdarma • Wellness centrum (25 m plavecký 
bazén, detská zóna s detským bazénom 
a vírivou vaňou pre najmenších, tepidárium 
s vyhrievanými ležadlami, 3 vírivé bazény, 
6 sáun - ruská, fínska, bylinková, eukalyptová, 
soľná, infra, hydromasážne sprchy, vyhrievaná 
drevená kaďa, široká ponuka masáží, tvárových 
a telových ošetrení kozmetikou SOTHYS, 
pedikúra rybičkami GARRA RUFA) • Novinky 
sezóny vo wellness centre: ADULT ZÓNA „FOUR 
SEASONS“ (3 sauny: parná, „turecká oáza“, 
suchá „severská“ a „tatranská sila“ so zvýšenou 
teplotou, „pramene so živou vodou“- 3 bazéniky 

ANIMÁCIE WELLNESS POŽIČOVŇA 
BICYKLOV

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

1
DO 16 ROKOV

ZDARMA
CYKLO–

TURISTIKA

FREE
WI-FI

ZONE

CENa Od

32
Eur

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
6 rokov od

64
Eur
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ČESKO  |  Praha

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
AQUAPARK WELLNESS PSÍK

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

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

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 Terrasa • reštaurácia Astra • Lobby 
bar Barracuda • dve samoobslužné reštaurácie • 
Aquapark: Palác dobrodružstva • 6 toboganov • 
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 • wellness • fitnes • detský kútik 
• obchod pre deti • Wi-Fi zdarma • parkovanie 
v parkovacích domoch bez poplatku • v garáži 
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

Pre 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

  Obchod pre deti

  Průhonický zámok a park v blízkosti hotela

výhoDy Pre roDiny
  Zvýhodnené cenové balíčky.:

   Rodinný ZOO hit

    Kráľovstvo železníc a toboganov

    Po stopách dinosaurov

    All inclusive

  Až dve deti do 15 rokov zdarma

  Dieťa do 6 rokov aj s polpenziou zdarma

  Zľava až 20 % vo vybraných termínoch

007  Praha
aQuaPalace hotel RRRR

FREE
WI-FI

ZONE

CENa Od

54
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
15 rokov od

397
Eur
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MAĎARSKO  |  BALATÓN

008  TIHANY
HOTEL CLUB TIHANY RRRR

1
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WELLNESS PSÍK

1+1 2+3
DO 11 R.
ZDARMA

PRE DETI
  Plavecký, zážitkový a detský bazén

  Detský mini klub v období 2.7. – 29.8.2016

  Animačné aktivity v období 2.7. – 29.8.2016

  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 
  1 dieťa do 11 rokov zdarma (aj v 1+1)

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3 (BGW)

B2+2 - Kalmár - max. pre 2 dospelé osoby a 2 deti 
do 10 r. (dvojlôžková menšia spálňa - oddelené 
lôžka a obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom - 
150x190 cm) • v radovej zástavbe priamo vo svahu 
lesa, dostupné po schodoch • B4+1 - Átrium 
- max. pre 5 osôb (dvojlôžková menšia spálňa 
na prízemí - oddelené lôžka, obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 1 osobu, na poschodí 
otvorená galéria s dvojlôžkom) • klimatizácia

STRAVOVANIE
hotel: polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • bungalovy: individuálne, možnosť 
doplatenia stravy

PLÁŽ
500 m dlhá pláž • vstup do jazera po schodíkoch • 
počas sezóny ležadlá zdarma • vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
na okraji polostrova Tihany • v uzavretom 
priestore 13 ha starobylého parku s bohatou 
zeleňou a mierne svahovitým terénom • na brehu 
jazera Balaton • 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 • bar • 
wellness s liečivým prameňom: zážitkový bazén, 
fínska, parná a infra sauna, jakuzzi • športoviská 
• športové centrum Wimbledon (za poplatok) • 
centrálne parkovisko

UBYTOVANIE
hotel: kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • minibar (za poplatok)
bungalovy: obývacia miestnosť s vybaveným 
kuchynským kútom (elektrická varná doska, 
mikrovlnná rúra, chladnička, kávovar, riady, 
príbor, poháre) • kúpeľňa s WC • TV • rádio • 
telefón • terasa 

TYPY IZIEB
hotel: Štandard izba (jedno a dvojlôžková, 
možnosť prístelky alebo detskej postieľky) • 
Štandard plus izba (jedno a dvojlôžková –  
max. 2 osoby, klimatizovaná)

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

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

42
EUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
11 rokov od

251
EUR
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MAĎARSKO  |  BALATÓN

009  BALATONFÜRED
MARINA RRR

1
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WELLNESS

1+1 2+3
DO 6 R.

ZDARMA

PRE 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 
  Dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

TYPY IZIEB
Štandard izba (jednolôžková, dvojlôžková, 
dvojlôžková s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko, 3 samostatné lôžka) • Superior izba 
(dvojlôžková) s klimatizáciou • Rodinná izba 
štandard alebo superior (dve izby vedľa seba 
alebo oproti sebe – neprepojené)

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
vlastná pláž s časťou pre deti • ležadlá zdarma • 
vstup do jazera po schodíkoch • malinký zálivček 
pre deti

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 • 
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
renovované izby • kúpeľňa s WC • SAT TV •  
mini bar • telefón • balkón

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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

FREE
WI-FI

ZONE

CENA OD

33
EUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
6 rokov od

264
EUR
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španielsko  |  andalúzia

010  TORROX COSTA
IBEROSTAR MALAGA PLAYA RRRRR

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE GOLF

2+2 PRE 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

 Pozvoľný vstup do mora

VýhODY PRE RODInY
 2 deti zdarma

 Apartmánové izby pre 2+2 alebo 3+1

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

izby 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 (36 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 
(1 h denne zdarma) • reštaurácia • kaviareň • 
pool bar • animácie • bazén • ležadlá • slnečníky 
• uteráky pri bazéne (na kauciu) • vnútorný 
bazén • wellness centrum (za poplatok) • stolný 
tenis • fitnes • 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 • 

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, miestne 
alkoholické a vybrané importované nápoje (10:30-24:00 h)

Cena od

711
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
13 rokov od

1 578
eUR
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011  CALA MESQUIDA
VIVA CALA MESQUIDA RESORT RRRR+

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARmA

PRE 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 filmy

 Detská postieľka (za poplatok)

 Pozvoľný vstup do mora

VýhODY 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 89 %

sušič 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
60 minút

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 • 
fitnes • 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 • 

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 à la carte reštauráciách (nutná 
rezervácia vopred)

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

991
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

2 281
eUR
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012  BUDOnI
REZORT BAIA DEI PInI RRRR+

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRI 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
cca 30 minút

VYBaVenie zaRiadenia
centrálna budova s recepciou • reštaurácia • lobby bar • obchodík • 
záhradné vilky s izbami • slnečná terasa • požičovňa bicyklov • 
amfiteáter • priestor pre bábätká otvorený 24 hodín •  
Wi-Fi (v lobby bare zdarma)

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

UBYToVanie
zariadené sardínskym vidieckym štýlom • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy 
• klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor zdarma • chladnička (v deň 
príchodu 2 fľaše vody) • väčšina izieb s balkónom alebo terasou 

All inclusive raňajky (7:30-9:45 h), obedy (12:45-14:00 h) 
a večere (19:45-21:30 h) formou bufetu • počas jedál minerálka, 
čapované pivo a víno, nealkoholické nápoje • počas dňa v baroch 
nealko nápoje, víno a voda z dispenzorov, káva • snacky v grill 
bare (11:00-12:00 h a 17:00-18:00 h)

FREE
WI-FI

ZONE
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PRE DETI
  Komplex bazénov pre deti

  Špeciálna časť s bazénom, záhradou a ihriskom

  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 amfiteátri

  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 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2

RešTaURÁCie
hlavná reštaurácia • Grill restaurant (zdarma, nutná rezervácia)

BazÉnY
dva bazény s barmi • detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma • areál pre najmenšie deti s ihriskom, bazénikom a miestnosťou 
pre bábätká

špoRT & zÁBaVa
2 tenisové kurty • futbalové ihrisko • stolný tenis • fitnes • animácie • 
lukostreľba • vodná gymnastika • aerobic • plážový volejbal

Wellness & spa
za poplatok: masáže

TipY na VÝleTY
súostrovie La Maddalena • Costa Smeralda • ostrov Korzika •  
plavba za delfínmi

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

S DVOMI SLOVEnSkýMI AnIMáTORMI
Cena od

559
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

1 616
eUR

C
e

n
a

 p
R

e
R

O
D

IN
U



28

Taliansko  |  súosTRoVie la maddalena

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

PRE DETI
 Mini klub pre deti 5 – 11 rokov

 Junior klub pre deti 12 – 18 rokov

 Animačné aktivity:

  Rodinné párty

  Tématické párty

  Obedy s animátormi

  Kino

  Muzikál

  Tábory

  Talentové šou

  Botanické výlety

  Plážové aktivity

  Detské ihrisko

 Športové aktivity:

  Tenisové kurty

  Stolný tenis

  Volejbal

  Basketbal

  Kurzy potápania

  Kurzy plachtenia

  Kurzy tenisu

 Detská postieľka (za poplatok)

VýhODY PRE RODInY
 1 dieťa do 12 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2

 Malý súkromný ostrov bez automobilov

1
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARmA

013  SúkROMný OSTROV SAnTO STEFAnO

poloHa
na nádhernom malom súkromnom ostrove  
Santo Stefano • na ostrov La Maddalena a do 
mesta Palau premáva lodný transfer (za poplatok  
cca 10 EUR) • centrum La Maddalena vzdialené  
15 minút • letisko Olbia vzdialené 35 km

dĹŽka TRansFeRU
60 minút (v mestečku Palau prestup  
na vodný taxík)

VYBaVenie, Ďalšie slUŽBY
prízemné domčeky • recepcia • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch (zdarma) •  
2 reštaurácie • 4 bary • fitnes • stolný tenis 
• tenis • basketbal • plážový volejbal • Spa 
centrum (masáže, sauna a solárium za poplatok) 
• detské ihrisko • mini klub • junior klub • kurzy 
tenisu, potápania a plachtenia • animácie • 
zábavné programy a súťaže pre všetky vekové 
kategórie • bežecké chodníky po ostrove

UBYToVanie
štandardné izby jednoducho a účelne zariadené 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • telefón • TV • 
klimatizácia • chladnička • trezor • balkón 
s orientáciou do záhrady alebo na morskú stranu 
(za poplatok) • Suity a Junior Suity rozlohovo 

väčšie izby • kávovar • orientované  
na morskú stranu • panoramatický výhľad •  
vlastná veranda s kabanou

TYpY izieB
Štandardná izba (dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky) • Rodinná izba (dve dvojlôžkové izby 
prepojené dverami) • suita (dvojlôžková izba 
s možnosťou tretieho lôžka) • Junior suita (dve 
dvojlôžkové izby)

sTRaVoVanie
plná penzia formou bufetu vrátane nápojov 
(lokálne biele a červené víno a minerálna voda)

plÁŽ
hlavná pláž s pieskom z ružovej žuly • pozvoľný 
vstup do mora • priamo pri komplexe • ležadlá 
a osušky (zdarma) • vodné športy (za poplatok)

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★

CLUB VIAGGI SAnTO STEFAnO RRRR
FREE

WI-FI

ZONE

nOvinKA

Cena od

606
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

1 365
eUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

PRE DETI
  Detský bazén pod dohľadom vyškolených 

asistentov

 Detské kluby:

   Miniklub pre deti (3 – 6 rokov)

   Kadet klub (7 – 10 rokov)

   Juniorklub pre deti (11 – 13 rokov)

   Dobrodružný klub (14 – 17 rokov)

  Baby Kit – na požiadanie zdarma – detský kočík 

s menom dieťaťa, postieľka, detská vanička 

a ohrievač fľiaš

  Detská reštaurácia Bimbi s ponukou špeciálneho 

menu otvorená počas obedov (deti 0 – 3 roky 

jedia zdarma, ostatní za poplatok cca 15 EUR/

deň) a večerí

  Detská škôlka (0 – 2 roky) – (za poplatok 

10 EUR/hod., platba na mieste)

 Lekáreň a pediater na požiadanie (bezplatne)

 Špeciálny vláčik chia express na pláž

  3 stupne tenisových kurzov

  Jazda na koňoch pre deti

VýhODY PRE RODInY
 2 deti do 12 rokov zdarma (aj poschodová posteľ)

 Izby s 2 prístelkami (aj poschodová posteľ)

 Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

poloHa
nad lagúnou Chia • centrum strediska Domus de 
Maria cca 7 km • letisko Cagliari cca 58 km

dĹŽka TRansFeRU
80 minút

VYBaVenie, Ďalšie slUŽBY
hotelový komplex tvoria 4 hotely: Baia *** • 
Village **** • Laguna ***** • Spazio Oasi **** • 
vstupná hala s recepciou • bary • reštaurácie • 
obchody • Wi-Fi v lobby zdarma

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

TYpY izieB
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky

sTRaVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetových stolov • 
večere v a’ la carte reštaurácii La Terrazza

plÁŽ
jedna z najkrajších piesočnatých pláží na 
ostrove • pozvoľný vstup do mora • približne 
150 - 600 m od hotela • cez deň pravidelne 
premáva hotelový transfer vláčik • ležadlá 
a slnečníky zdarma (spoplatnené sú iba ležadlá 
a slnečníky v prvej a druhej rade) • bohatá 
ponuka vodných športov za poplatok

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★

2
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WELLNESS GOLF POTÁPANIE BABY HOTEL

014  ChIA
ChIA LAGUnA -  VILLAGE RESORT RRRR

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

1 213
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

2 695
eUR
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2
DO 15 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS BABY HOTEL

2+2
UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • telefón • TV 
• minichladnička • trezor (za poplatok 2 EUR/deň, platba na mieste) • 
balkón alebo terasa

TYpY izieB
štandardné 2-lôžkové s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek

sTRaVoVanie
all inclusive

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 (za poplatok)

dĹŽka TRansFeRU
20 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade • vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi v určitých častiach (zdarma) • internetový kútik (za poplatok) • 
konferenčné miestnosti • obchodík • trafika • doktor (za poplatok)

plÁŽ
piesočno-kamienková pláž • asi 300 m od hotela • oddeľuje ju píniový 
les • pizzeria a bar na pláži • slnečníky a ležadlá zdarma • osušky  
za depozit • ponuka vodných športov za poplatok

All inclusive Raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-
14:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetových stolov • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00-24:00 h), 
v plážovom bare (10:00-18:00 h) • šport: tenis • stolný tenis • 
lukostreľba • volejbal • minifutbal • boccia • animácie

015  ACCOnIA DI CURInGA
GARDEn RESORT CALABRIA RRRR+

FREE
WI-FI

ZONE
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S dvomi SlovenSkými animátormi

PRE DETI
 Detský bazén

 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 

i v píniovom lesíku, ktorý je súčasťou hotela

 Ihrisko s pieskom v blízkosti lesíka

 Rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou

 Detské stoličky v reštaurácii

  Detská postieľka (za poplatok 5 EUR/deň,  

platba na mieste)

  Kuchynka vybavená ohrievačom fliaš, 

rýchlovarnou kanvicou a prebaľovacím pultom

 Ihrisko

 Reštaurácia a bar na pláži

VýhODY PRE RODInY
  2 deti do 15 rokov zdarma

 Dĺžka letu 1,5 hod.

RešTaURÁCie
hlavná • Spiagga na pláži (12:00-15:00 h) • à la carte Dolce Vita 
a Enoteca Calabrese (obe za poplatok) • bary – Piazza, pri bazéne,  
na pláži, disko bar Don’t tell Mamma (za poplatok)

BazÉnY
dva veľké bazény s vodopádmi • slnečná terasa • slnečníky a ležadlá 
zdarma • osušky za depozit

špoRT & zÁBaVa
minifutbal • 5 tenisových kurtov (rakety a osvetlenie za poplatok) • 
lukostreľba • boccia • plážový volejbal • stolný tenis • aerobik • aqua 
gymnastika • denne animácie so športovými aktivitami a večer zábavný 
program • diskotéka • amfiteáter • za poplatok: požičovňa bicyklov  
aj horských • posilňovňa • nordic walking

Wellness & spa
wellness centrum za poplatok • sauna • turecké kúpele • vírivka • 
masáže • skrášľovacie procedúry

TipY na VÝleTY
Liparské ostrovy • Sicília • Tropea • Pizzo

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

Cena od

489
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
15 rokov od

1 319
eUR
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Taliansko  |  lago di gaRda

016  CASTELnUOVO DEL GARDA
GARDALAnD hOTEL RRRR

PRE 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 5 EUR/noc, 

platba na mieste)

VýhODY PRE RODInY
  1 dieťa do 8 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 Aquarium 

(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) • jednolôžkové izby

sTRaVoVanie
raňajky formou bohatého bufetu • za doplatok 
večere formou bufetu alebo v à 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 •  
à 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

1
DO 8 R.

ZDARMA

2+2
BEZ BARIÉR

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

327
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
8 rokov od

735
eUR
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Taliansko  |  lago di gaRda

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

PRE DETI
 Detský bazén

 Lenivá rieka

 Animácie

 2 tematické rozprávkové pavilóny

 100 tematických izieb:

 Dobrodružstvo v džungli

 Dobrodružstvo na divokom západe

 Polárne dobrodružstvo

 Arabské dobrodružstvo

  Detská postieľka (za poplatok 5 EUR/noc,  

platba na mieste)

 Detská herňa s video hrami (za poplatok)

 Detské ihrisko

 Detské menu s nealko nápojom 

VýhODY PRE RODInY
  1 dieťa do 8 rokov zdarma na druhej prístelke

 Deti vo veku 0-3 rokov zdarma na lôžku rodiča

  Kombinovaný lístok do Gardaland Parku a do Sea 

Life Aquarium (podmorský svet) – v jeden deň 

alebo 2 dni po sebe

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

  Izby pre 2-5 osôb - manželská posteľ,  

2 samostatné lôžka s možnosťou prístelky

 Nápoje k jedlám v cene

 Krátka vzdialenosť od Bratislavy 

poloHa
pár metrov od Gardaland Hotela • 800 m 
od zábavného parku Gardaland, s ktorým je 
prepojený shuttle servisom každých 30 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
novopostavený hotel otvára sa 1. 6. 2016 •  
2 rozprávkové tematické pavilóny • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi v spoločenských priestoroch 
• tematická reštaurácia Tutankhamon • bar 
Tutankhamon • bar pri bazéne • vstup do 
komplexu bazénov Blue Lagoon na ploche  
3 000 m2 (jún - september) • záhrada • veľké 
parkovisko (zdarma) • garáže (za poplatok  
15 EUR/deň)

UBYToVanie
elegantne zariadené • kúpeľňa so sprchou/vaňou 
a WC • sušič na vlasy • klimatizácia (individuálna) 
• SAT TV • telefón • Wi-Fi • pripojenie na 
intrernet • trezor • minibar • rýchlovarná kanvica • 
k dispozícií bezbariérové izby 

TYpY izieB
80 štandardných tematických izieb 
(dobrodružstvo v džungli, na divokom západe, 
polárne a arabské) • 18 superior tematických 
izieb s balkónom • 2 junior tematické suity • 
pre 2-5 osôb • manželská posteľ, 2 samostatné 
lôžka s možnosťou prístelky • jednolôžkové izby 
za príplatok

sTRaVoVanie
raňajky formou bohatého bufetu • za doplatok 
večere formou bufetu • nápoje k jedlám v cene 
(0,5 l minerálka, 0,25 l domáce víno/dospelá 
osoba, 1 nealko nápoj/dieťa 3-12 r.)

plÁŽ
hotel sa nachádza 2 km od jazera Lago di Garda

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

017  CASTELnUOVO DEL GARDA
GARDALAnD ADVEnTURE hOTEL RRRR

1
DO 8 R.

ZDARMA

2+3
BEZ BARIÉR

FREE
WI-FI

ZONE

nOvinKA

Cena od

408
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
8 rokov od

964
eUR
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Taliansko  |  BiBione

018  BIBIOnE
APARThOTEL IMPERIAL RRRR+

3
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+ 4
DO 5 R.

ZDARmA

PRE DETI
  Bazén

  Starostlivosť o bábätká vo veku 0 – 2 roky

  Miniklub pre deti vo veku 3 – 9 rokov

 Aktivity pre juniorov vo veku 10 – 16 rokov

  Detské procedúry v SPA

  Poobedňajšie občerstvenie

  Plne vybavené apartmány: mikrovlnná rúra, 

podložka k umývadlu, redukcia na WC

  Prebaľovací pult, vaničky, ohrievače fliaš, nočníky

  Kočíky, bicykle pre deti s prilbami, detské sedačky

  Veľká herňa vybavená hrami, plyšovými hračkami, 

play-station, malá knižnica pre deti

  Detské ihrisko priamo na pláži

  Postieľka (zdarma)

  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 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 100 %

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 (slnečník, 
ležadlo a stolička/1 apartmán) • 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 s chladničkou • 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 
s manželskou posteľou a gaučom, veľká krytá 
terasa s bočným výhľadom na more) • Family 
Panoramic (trilocal, pre 4-6 osôb, obývacia 

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

379
eUR

2 dospelí  
+ 3 deti do  
5 rokov od

758
eUR

C
e

n
a

 p
R

e
R

O
D

IN
U



35

Taliansko  |  lido di Jesolo

VodnÝ paRk 
aqUalandia

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

PRE DETI
 Bazén so šmykľavkou

  Miniklub v časoch: 

   10:30 – 14:00 h

   18:00 – 21:00 h

 Animácie 

 Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora

 Menu

 Detská postieľka (zdarma)

 Detské cyklosedačky

 Stoličky v jedálni

 Možnosti návštev Aqualandie a Jesolandie

VýhODY PRE RODInY
 2 deti do 4 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 

  Krátka vzdialenosť zo Slovenska

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR 

(počet miest obmedzený)

poloHa
v prvej rade hotelov pri pláži • v centre strediska 
Lido di Jesolo s množstvom obchodov, 
reštaurácií a barov • 18-jamkové golfové ihrisko 
v golfovom klube Jesolo

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
vstupná hala s recepciou • priestranná 
reštaurácia • bar • spoločenská miestnosť s TV 
• Wi-Fi v spoločenských priestoroch (zdarma) • 
výťah • bazén so slnečníkmi a ležadlami • terasa 
na slnenie • posilňovňa • požičovňa bicyklov 
zdarma • parkovisko zdarma (podľa dostupnosti)

UBYToVanie
kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • 
klimatizácia (individuálna) • telefón •  
SAT TV • trezor • minibar • balkón s bočným 
výhľadom na more

TYpY izieB
Adriatica (priestrannejšie izby, dve lôžka,  
možnosť 1 prístelky (gauč) alebo 2 prísteliek 
(poschodová posteľ) • stella maris (dve lôžka) • 
jednolôžkové izby za príplatok

sTRaVoVanie
polpenzia • raňajky formou bufetu •  
4-chodové večere s možnosťou výberu z menu • 
šalátový bufet 

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

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE GOLF PSÍK

2+2
DO 4 R.

ZDARmA

019  LIDO DI JESOLO
RIVAMARE RRRR+

FREE
WI-FI

ZONE

nOvinKA

Cena od

193
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
4 rokov od

386
eUR
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Taliansko  |  lido di nazioni

020  LIDO DI nAZIOnI
REZIDEnCIA AIROnE BIAnCO RRRR

4
DO 16 ROKOV

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS BEZ BARIÉR

4+2
DO 7 R.

ZDARmA

PRE DETI
  Bazén so SPA

  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 (za poplatok 3 EUR/deň)

  Stolička (za poplatok 3 EUR/deň)

VýhODY 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 82 %

TYpY apaRTmÁnoV
apartmány Bilo pre max. 4 osoby v poschodových 
rezidenciách • Adriatico (36 m2 s balkónom, 18 m2  
sú situované na poschodí, majú navyše 2-lôžkovú 
spálňu) • Adriatico superior (38 m2 s terasou, 
sú situované na prízemí, majú predzáhradku a 
navyše 2-lôžkovú spálňu s prístelkou pre dieťa) • 
apartmány Trilo pre max. 6 osôb v samostatných 
villete • Adriatico de Luxe (60 m2, dvojpodlažné,  
2 dvojlôžkové spálne, balkón alebo terasa s grilom)

sTRaVoVanie
light all inclusive

plÁŽ
cca 300 m od komplexu • súkromná piesočnatá 
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 • à la carte reštaurácia 
• wellness (za poplatok) • amfiteáter • 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 so sprchou/WC • sušič na 
vlasy • bezbariérové ubytovanie

liGHT All inclusive plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere formou výberu z menu • počas obedov a večerí 
víno, voda a nealkoholické nápoje

Cena od

315
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
7 rokov od

630
eUR
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Taliansko  |  misano adRiaTiCo

Mirabilandia

021  MISAnO ADRIATICO
PARkhOTEL kURSAAL RRRR

1
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS BEZ BARIÉR

2+2
DO 7 R.

ZDARmA

PRE DETI
  Bazén

  Miniklub aj na pláži (len v období 10.6. – 10.9.  

a 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

 Opatrovatelka detí za poplatok

VýhODY PRE RODInY
  1 dieťa do 7 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2

  Autobusová doprava pre deti za 1 EUR 

(počet miest obmedzený)

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

TYpY izieB
Štandard podkrovná (priestranejšia so strešným 
oknom, dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek) • 
Štandard s balkónom (dve lôžka, možnosť 1-2 
prísteliek, poschodová posteľ), balkón 

sTRaVoVanie
light all inclusive (28.5. – 9.9.2016)

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

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★s

poloHa
v prvej rade hotelov pri pláži • centrum mesta 
Misano Adriatico cca 600 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 
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, turecké 
kúpele) • parkovisko zdarma (podľa dostupnosti)

UBYToVanie
zrekonštruované pohodlné a svetlé izby 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia 
(individuálna) • telefón • SAT TV • trezor • 
Wi-Fi • minichladnička • aj bezbariérové izby

liGHT All inclusive raňajky formou bufetu • 3-chodové 
obedy a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový bufet • nápoje 
k jedlám (0,25 l vína, 0,5 l vody alebo 1 nealkoholický nápoj) 

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

293
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
7 rokov od

586
eUR
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022  BAŠkA
CORInThIA BAŠkA RRR+

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
CYKLO–

TURISTIKA
DO 15 R.
ZDARmA

PRE 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

  Tenisové kurty za poplatok

 Požičovňa bicyklov

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka zdarma

 Pláž s pozvoľným vstupom do mora

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 89 %

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 
• ambulancia • 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 • tenisové 
kurty za poplatok • fitnes 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

206
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
15 rokov od

459
eUR
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023  MALI LOŠInJ
FAMILY hOTEL VESPERA RRRR

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE BABY HOTEL BEZ BARIÉR

2+ 4
DO 16 R.
ZDARmA

PRE 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 21. 05. – 10. 09.

  Pre deti v baby a mini klube obedňajšie 

a popoludňajšie 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 fliaš, prebaľovací pult

 Postieľka za poplatok (4 EUR/deň)

VýhODY PRE RODInY 
 2 deti d 16 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 2+4
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 zdarma • 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 v hoteli Aurora • 
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 • balkón • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • minibar 
• telefón • trezor • Wi-Fi • plážová taška 
s uterákom/pobyt/osoba

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

309
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
7 rokov od

620
eUR
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024  UMAG
SOL GARDEn ISTRA RRRR

1
DO 16 ROKOV

ZDARMA
ANIMÁCIE AQUAPARK CYKLO–

TURISTIKA

1+1 1+2 2+3
DO 12 R.
ZDARmA

PRE DETI
  Bazénový svet 1  100 m2 s detskými bazénmi

  Vodný park s rôznymi atrakciami, vodné ihrisko,  

3 tobogany (jún – september)

 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, júl – august)

 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 
 Dieťa do 12 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 92 %

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 • fitnes • 
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, komplex s 26 tenisovými kurtami 
a 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

226
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

453
eUR
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025  POREČ
VALAMAR CLUB TAMARIS RRRR

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS BEZ BARIÉR

1+1 2+2
DO 16 R.
ZDARmA

PRE DETI
  Bazénový komplex s atrakciami, šmýkačkami 

a vodopádmi

  Vonkajší bazén pre deti do 6 rokov

 Bazén pre bábätká

 Animátori počas obedov a večerí

  Detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami 

a šmýkačkou

 Detské Maro kluby pre rôzne 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 
 2 deti do 16 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2

 Možnosť ubytovania single s dieťaťom
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

TYpY izieB
Hotel club Tamaris: izba štandardná  
(20-23 m2, dve lôžka), rodinná izba (40 m2,  
2 izby prepojené dverami, 2 kúpeľne), Hotel casa 
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 a piesočnatá 
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 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 • Wi-Fi 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, fitnes, cyklotúry, 
športoviská pre loptové hry, minigolf, stolný tenis, lukostreľba, petang

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

280
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
16 rokov od

986
eUR
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PRE DETI
 Bazén

 Ihrisko

  Miniklub Maro v susednom hoteli Miramar 

(pre deti 4 – 12 rokov)

 Animačné aktivity

 Maro diskotéka

 Herňa (za poplatok)

 Pirátsky deň

 Mini olympiáda

 Večerné animácie

 Stolička v reštaurácii

 Menu

 Postieľka (za poplatok 5 EUR/deň)

VýhODY PRE RODInY
 2 deti do 14 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2

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

liGHT All inclusive raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• nápoje k jedlu (miestne čapované nealkoholické nápoje, pivo, víno, voda) • 
animačné programy

poloHa
v borovicovom háji s nádherným výhľadom 
na Kvarnerský záliv • centrum Rabacu 700 m 
dostupné po pešej promenáde • mesto Labin 
s historickým centrom 5 km

VYBaVenie, Ďalšie slUŽBY
recepcia • trezor za poplatok • reštaurácia 
• lobby bar s terasou • internetový kútik za 
poplatok • Wi-Fi v celom hoteli • zmenáreň • 
bankomat • na slnečnej terase bazén s morskou 
vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • tenisové 
kurty v blízkosti za poplatok • v blízkosti 
hotela: minigolf, stolný tenis, plážový volejbal, 
vychádzkové a bežecké trasy • požičovňa 
a úschovňa bicyklov • športové aktivity: ranné 
cvičenie • vodný aerobik • masáže za poplatok • 
večery so živou hudbou • animácie • nestrážené 
parkovisko zdarma

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
LCD SAT TV • telefón • izby orientované  
do okolia a na morskú stranu • balkón

TYpY izieB
Štandardná izba (15-20 m2) dve lôžka, možnosť 
1 prístelky • Rodinná izba (31 m2) 2 prepojené 
miestnosti – jedna s manželskou posteľou 
a druhá s oddelenými posteľami, 2 kúpeľne,  
max. obsadenie 4 osoby

sTRaVoVanie
Light all inclusive

plÁŽ
štrkové a kamienkové pláže s pozvoľným 
vstupom ako aj kamenisté pláže s upravenými 
plochami na slnenie 100 m od hotela • ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok • široká ponuka 
vodných športov za poplatok

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
ANIMÁCIE BEZ BARIÉR CYKLO–

TURISTIKA
PSÍK

2+2
DO 14 R.
ZDARmA

026  RABAC
ALLEGRO RRRR

FREE
WI-FI

ZONE

nOvinKA

Cena od

221
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
14 rokov od

444
eUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

PRE DETI
 Vonkajší bazén so sladkou vodou

 Vnútorný bazén so sladkou vodou

 Detský bazén

 Detské animácie, Mini club (11. 06. – 02. 09.)

 Detské ihrisko 

 Zábavné centrum

 Cukráreň

 Minigolf

 Stolný tenis

 Multifunkčné ihrisko

 Detská stolička v jedálni

 Detská postieľka

VýhODY PRE RODInY
 Možnosť ubytovania 1+1 a 2+2

1
DO 15 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WELLNESS

1+1 2+2
DO 7 R.

ZDARmA

027  PETRČANE

poloHa
v borovicovom lese na prírodnom polostrove • 
centrum Petrčane asi 500 m prechádzkou popri 
mori • mesto Zadar 12 km

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
pozostáva z 3 navzájom spojených 
klimatizovaných krídel • recepcia • Wi-Fi zdarma 
v celom hoteli • aperitív bar • letný bar na terase 
hotela • reštaurácia • na slnečnej terase bazén 
so sladkou vodou (aj detský) • zdarma krytý 
bazén so sladkou vodou • fitness • za poplatok 
wellness & spa "Marea" (sauny • masáže) • letný 
bar priamo na pláži • šport: ihrisko na plážový 
volejbal • multifunkčné ihrisko na loptové hry 
• bilard • za poplatok: 3 tenisové kurty • stolný 
tenis • minigolf • petang • prenájom bicyklov 
• v areáli: dalmatínska konoba • obchodíky • 
vyhradené miesto na parkovanie • v hlavnej 
sezóne 11.6. – 2.9. animácie

UBYToVanie
renovované klimatizované izby • kúpeľňa s WC • 
sušič na vlasy • chladnička (minibar sa plní  
za poplatok) • SAT TV • telefón • trezor •  
Wi-Fi zdarma

TYpY izieB
Clasic izba (dvojlôžková s možnosťou prístelky 
- rozkladacie lôžko) • francúzske okno • 
orientovaná na borovicový park • Premium izba 
(dvojlôžková s možnosťou prístelky - rozkladacie 
lôžko, dvojlôžková s možnosťou 2 prísteliek - 
rozkladacie dvojlôžko len pre deti do 12 r.) • 
balkón • orientovaná na morskú stranu alebo 
borovicový park

sTRaVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových 
stolov • show cooking počas večere • možnosť 
doplatenia obedov (bufetové stoly) 

plÁŽ
štrková • upravené kamenné platne • tiahnu sa 
okolo celého polostrova • prírodný tieň pínijí • 
sprchy • ležadlá za poplatok • vodné športy • 
požičovňa športových potrieb

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★

PInIJA RRRR
FREE

WI-FI

ZONE

Cena od

261
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
7 rokov od

522
eUR
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028  ZADAR
FALkEnSTEInER CLUB FUnIMATIOn BORIk RRRR

3
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS

2+3
DO 7 R.

ZDARmA

PRE DETI
  Bazénový komplex so sladkou vodou 

a toboganom, vodné efekty

 Krytý bazén s vyhrievanou vodou

 Detský klub FALKY LAND: (25. 03. – 7. 09.)

 Pre deti od 3 rokov

 Svet hry a zábavy

 Detské disko

 Animačné aktivity: (15. 05. – 17. 09.)

 Denné a večerné animácie

 Detská olympiáda

 Športové hry

 Mini disco

 Večerný show program

  Športové aktivity: (15. 05. – 17. 09.) 

 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 
 Až 3 deti do 7 rokov zdarma

 Oddelená spálňa

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

TYpY izieB
standard izba (max. 2 osoby) • mini fam 
(spálňa a poschodová posteľ pre deti do 12 r., 
v priestore bez okna, oddeleného závesom) 
• Fam royal (spálňa oddelená posuvnými 
dverami od obývacieho priestoru s poschodovou 
posteľou) • suita (spálňa, obývací priestor 
s rozkladacím lôžkom a poschodová posteľ 
v priestore bez okna, oddeleného závesom) • 
poschodová posteľ je len pre deti do výšky 160 cm

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 • fitnes • 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) • vybrané druhy športov • animácie a športové podujatia 
podľa vypísaného programu

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

414
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
7 rokov od

877
eUR

C
e

n
a

 p
R

e
R

O
D

IN
U



45

CHoRVÁTsko  |  seVeRnÁ dalmÁCia

029  SOLARIS
kIDS hOTEL AnDRIJA RRRR

4
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE AQUAPARK WI-FI

2+4
DO 12 R.
ZDARmA

PRE 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 

animácie, 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 
 Až 4 deti do 12 rokov zdarma

 Family izba - 2 samostatné prepojené izby

 Možnosť ubytovania 2+2, 2+4

  Detský FUN PASS (platba na mieste): 

celodenný vstup do Aquaparku, 1x jazda 

vláčikom Solaris Expres, 1x vstup na Mini golf

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

TYpY izieB
standard izba (dvojlôžková, možnosť 1 prístelky 
pre dieťa do 18 r., bez balkóna) • standard väčšia 
(dvojlôžková s 2 prístelkami - poschodová posteľ 
len pre deti do 12 r., balkón alebo (dvojlôžková 
s 2 prístelkami - len pre deti do 12 r., bez 
balkona) • Rodinná izba (2 standard väčšie izby 
s poschodovou posteľou a balkónom, prepojené 
dverami - možnosť ubytovať až 2 dospelých 
a 4 deti do 12 r.)

sTRaVoVanie
polpenzia: raňajky a večere formou bufetu

plÁŽ
priamo pred hotelom • oddelená parkovou 
zeleňou • jemno štrková pláž • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy • 
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 • nový detský bazén 
• ležadlá a slnečníky zdarma • wellness a spa 
centrum vstup za poplatok • v sezóne animácie 
pre deti a dospelých • rôzne športové možnosti 
• parkovanie: na vyhradenom mieste za poplatok 
4 EUR/deň (do 12. 06. a od 10. 09. zdarma)

UBYToVanie
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • SAT TV • telefón • Wi-Fi za poplatok • 
minibar • orientované do okolitého lesoparku 
alebo parkovisko

Cena od

294
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

589
eUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

PRE DETI
  Aquapark s toboganmi 

a šmýkačkami v komplexe

  Detský klub SOLARKO (3 – 12 rokov), 

6x týždenne v čase 09:00 – 21:45 h

  Animačné aktivity: 

   celodenné intenzívne animácie

   kreatívne hry

   spievanie

   tancovanie

 Detské ihrisko

 Vláčik SOLARIS EXPRES

 Pirátska výletná loď

 Pirátsky dobrodružný minigolf

  Športové aktivity: stolný tenis, aqua aerobik, 

zumba, pilates, joga, volejbal

VýhODY PRE RODInY
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Oddelená spálňa v rodinnej izbe

 Možnosť ubytovania 2+2

  Detský FUN PASS (platba na mieste): celodenný 

vstup do Aquaparku, 1x jazda vláčikom Solaris 

Expres, 1x vstup na Mini golf

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WI-FI

2+2
DO 12 R.
ZDARmA

030  SOLARIS

poloHa
v centre komplexu SOLARIS • obkolesený 
mediteránskou zeleňou • 6 km južne  
za mestom Šibenik

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
kompletne zrenovovaný v roku 2015/2016 • 
klimatizovaný hotel • moderný hotel pre relax 
a zábavu • recepcia a priestranné lobby • 
Wi-Fi za poplatok • tématická reštaurácia • 
bar s letnou terasou • zmenáreň • obchodík 
so suvenírmi • na slnečnej terase bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • 
malé spa centrum - vstup za poplatok • v sezóne 
animácie pre deti a dospelých • rôzne športové 
možnosti • aquapark v stredisku za poplatok • 
parkovanie na vyhradenom mieste za poplatok 
4 EUR/deň (do 12. 06. a od 10. 09. zdarma)

UBYToVanie
klimatizované izby • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • SAT TV • telefón • trezor • Wi-Fi za 
poplatok • minibar • orientované do okolitého 
lesoparku • izby superior majú francúzske okno • 
izby deluxe majú balkón

TYpY izieB
superior (dvojlôžková) • superior veľká 
(dvojlôžková s prístelkou pre 2 deti do 12 rokov 
(rozkladací gauč 140 x 190 cm) • superior 
rodinná (2 izby vedľa seba bez projenia, alebo 
2 izby prepojené) • Deluxe izby - zloženie ako 
superior • majú balkón

sTRaVoVanie
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu • 
ponuka vlastných bio produktov

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

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★+

hOTEL JURE RRRR+

Cena od

304
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

838
eUR
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BUlHaRsko  |  sVeTi Vlas

3
ZDARMA ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

1+1 1+2 2+3 PRE 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 RODInY
 2 – 3 deti zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pre  

2 dospelé osoby a 3 deti (45 m2)
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

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 • amfiteáter • 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

031  SVETI VLAS
PARADISE BEACh RRRR

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

398
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

830
eUR
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BUlHaRsko  |  slneČnÉ poBReŽie

2
ZDARMA ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WELLNESS

2+2 PRE 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

 Detské ihrisko

 Detská stolička

 Športové aktivity

 Detská postieľka

 Herňa

 Opatrovanie detí za poplatok

VýhODY PRE RODInY 
 2 deti zdarma

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou 

v rodinných izbách

 Možnosť ubytovania 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 80 %

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 • à la carte 
reštaurácia Le Caprice • lobby bar • bar pri 
bazéne • piano bar • konferenčná miestnosť • 
vnútorný bazén • relaxačno-kúpeľné centrum 
(jacuzzi, turecké kúpele, solárium, sauna, fitnes) • 
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

032  SLNEČNÉ POBREŽIE
BARCELO ROYAL BEACh RRRRR

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

491
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
6 rokov od

1 220
eUR
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spÁjame ľudÍ 
v eurÓpe

Ostaňte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi 
aj na cestách po Európe!
§ S paušálom Happy dvíhate hovory v rámci voľných minút aj v zahraničí.
§  S balíčkami Internetu v zahraničí dátujete 

bez obáv, koľko potrebujete.

Viac na www.telekom.sk

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

dvÍhajte hovory 

v eÚ v rÁmci 

voľnÝch minÚt

NAJLEPŠÍ 
V TESTE 
MOBILNÝCH 
SIETÍ

Satur inzercia ON 210x297 09_15.indd   1 28.9.2015   9:47
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gRÉCko  |  CHalkidiki

PRemium All inclusive raňajky (07:30-10:30 h), obedy (13:00-15:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • snacky  
(koláče, sendviče, ovocie, zmrzlina) 11:00-13:00 h, 15:30-17:30 h • 4 tematické večere týždenne: grécka, talianska, ázijská, BBQ • tematické  
noci (grécka noc s folklórnym tancom, noc morských plodov na pláži so živou hudbou, BBQ párty na pláži) • možnosť večere vo vybranej  
à la carte reštaurácii na základe rezervácie • možnosť neskorej večere (23:00-24:00 h) • detské menu (18:00-21:30 h) • voda, káva (automat), čaj, 
miestne alkoholické (víno, pivo, ouzo, tsipouro, brandy, whiskey, vodka, gin, rum, aperitív) a nealkoholické nápoje podávané v bare pri bazéne 
(11:00-19:00 h), na pláži (10:00-24:00 h), v Purple bare (11:00-01:30 h) a v nočnom klube (21:00-01:30 h, po polnoci sa nápoje účtujú) • 2 fľaše 
minerálnej vody na izbe za pobyt • animácie • fitness

033  PORTO CARRAS

poloHa
120 km od Thessalonik • 1 763 ha (rozloha ako 2 850 futbalových ihrísk) 
ohradený a strážený areál s dvoma hotelmi a luxusnou vilou • cca 2 km 
od centra letoviska Neos Marmaras (15 min prechádzka po pláži alebo 
možnosť plavby lodičkou za cca 2,5 EUR na osobu)

dĹŽka TRansFeRU
cca 90 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
luxusný hotelový komplex • súkromný jachtový prístav • vlastná vinica, 
medzinárodne ocenené vína (možnosť ochutnávky vín za poplatok (cca 
3 EUR) • všetky potraviny vypestované v areáli sú pestované bio • 18 
jamkové golfové ihrisko • jazdecká akadémia • tenisový klub • potápačské 
centrum • casíno • wellness centrum (fitness, turecké kúpele, sauna 
zdarma) • letné kino • minimarket • bowling (hotel Meliton) • Wi-Fi zdarma

plÁŽ
9 km vlastných pláži s 25 zátokami • pláž pred hotelom s hrubým 
pieskom (slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma)• populárna 

piesková pláž Kohili cca 250m (za poplatok) • pláže ocenené „modrou 
vlajkou“ • vodný zábavný park • možnosť rezervovať si niektorú zo 
súkromných zátok

UBYToVanie
mramorová kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor • telefón • SAT TV • rádio 
• internet • minibar • individuálna klimatizácia • protihlukové okná • 
zariadený balkón • sofa • Wi-Fi (zdarma)

TYpY izieB
superior (30 – 36 m2, dvojlôžkové s možnosťou jednej prístelky, výhľad 
na golfové ihrisko alebo more) • Junior suite (29 – 31 m2, dvojlôžkové 
izby s možnosťou dvoch prísteliek (1 rozkladacia sofa), obývačka, 
výhľad na golfové ihrisko alebo more)

sTRaVoVanie
premium all inclusive • vonkajšie reštaurácie sú otvorené podľa 
poveternostných podmienok

oFiCiÁlne HodnoTenie ★ ★ ★ ★ ★

 SIThOnIA hOTEL RRRRR

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

PREMIUM 
ALL INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK WELLNESS GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARmA

FREE
WI-FI

ZONE

Greece's Leading
Family Resort

THe Blue FlAG

e c o - l a b e l  f o r  b e a c h e s
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

S DVOMI SLOVEnSkýMI AnIMáTORMI

PRE DETI
 Aquapark s 3 toboganmi

 Bazény a detský bazén

  Rodinný klub PLANET FUN (júl – august) 

so slovenskými animátormi

 Detský klub (za poplatok)

  Nový Fun Park so šmýkačkami 

a nafukovačkami (za poplatok)

 Vodný zábavný park na pláži (za poplatok) 

 Opatrovanie detí (za poplatok)

 Detské ihrisko

 Detská stolička

 Detská postieľka

  Detské menu 

(reštaurácia Mediterrano 18:00 – 21:30)

 Animácie

 Vláčik po rezorte

VýhODY PRE RODInY 
 Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

 2 deti do 12 rokov zdarma

 Denné lety

 Krátky let

RešTaURÁCie
Mediterraneo (hlavná reštaurácia) • White Room (celoročne otvorená à la carte 
reštaurácia) • Pergola (samoobslužná reštaurácia, možnosť obedu) • Veranda Casino 
(à la carte reštaurácia, možnosť večere) • Trattoria (talianska) • Purple Bar (živá 
hudba) • Wet bar (pri bazéne) • Beach Bar (na pláži) • nočný klub

BazÉnY
2 vonkajšie bazény • 2 vnútorné bazény (len pre dospelých) • detský bazén • vnútorné 
a vonkajšie vírivky • aquapark s tromi toboganmi

špoRT & zÁBaVa
potápanie • šnorchlovanie • vodné športy (1 hodina vodného bicyklovania zdarma) • 
plachtenie • bicyklovanie • turistické a bežecké chodníky (28 km) • plážový volejbal 
• basketbal • ping pong • futbal • tenis (1 hodina využitia kurtu zdarma) • golf (za 
poplatok) • jazda na koni (za poplatok) • exkurzia po vinohradoch Porto Carras, 
vínnych pivniciach a do historickej vily Vila Galini

Wellness & spa
Sithonia Thalassotherapy & Spa Center (za poplatok, nad 16 rokov) • 2 275 m2 • vnútorný 
bazén s morskou vodou (zdarma) • sauna (zdarma) • parný kúpeľ • 11 procedurálnych 
miestností • fitness (zdarma) • manikúra, pedikúra • kadernícky salón

TipY na VÝleTY
Modrá lagúna • plachtenie • Meteora • okruh Sithoniou

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

1 202
eUR
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nOvinKA

Cena od

460
eUR



ulTRA All inclusive raňajky (07:30-10:30), obedy (13:00-15:00) a večere (19:30-22:00) 
formou bufetu • snacky (koláče, sendviče, ovocie, zmrzlina) 11:00-13:00, 15:30-17:30 • 4 tematické večere 
týždenne • tematické noci (grécka s folklórnym tancom, BBQ párty na pláži) • dine around program 
(servírované gourmet menu v à la carte reštauráciách) • možnosť neskorej večere (23:00-24:00) • detské 
menu (18:00-19:00) • voda, káva (automat), čaj, miestne alkoholické (víno, pivo, ouzo, tsipouro, brandy, 
whiskey, vodka, gin, rum, aperitív) a nealkoholické nápoje podávané v baroch pri bazéne a na pláži (10:00-
22:00) • prvé naplnenie minibaru zdarma
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nOvinKA

Cena od

523
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

1 474
eUR

C
e

n
a

 p
R

e
R
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D
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U

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

 MELITOn hOTEL RRRRR+

poloHa
120 km od Thessalonik • 1 763 ha areál (ako 
2 850 futbalových ihrísk) s dvoma hotelmi 
a jednou luxusnou vilou • cca 2 km od letoviska 
Neos Marmaras (cca 15 min prechádzka po pláži, 
alebo možnosť plavby lodičkou za cca 2,5 EUR) 

dĹŽka TRansFeRU
cca 90 min

VYBaVenie zaRiadenia
súkromný prístav • vlastné medzinárodne 
ocenené vína • 18 jamkové golfové ihrisko • 
jazdecká akadémia • tenisový klub • wellness 
centrum • letné kino • bowling • Wi-Fi zdarma

plÁŽ
9 km vlastných pláži s 25 zátokami • pláž pred 
hotelom s hrubým pieskom (slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma)

UBYToVanie
kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor • telefón • SAT 
TV • rádio • minibar • individuálna klimatizácia • 
protihlukové okná • balkón • sofa • Wi-Fi zdarma 
• 2 fľaše minerálnej vody na izbe pri príchode

TYpY izieB
Deluxe (32 - 36 m2) dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky, výhľad na golfové 
ihrisko alebo more • Junior suite (42 - 44 m2) 
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek  
(1 rozkladacia sofa), obývačka, výhľad na golfové 
ihrisko alebo more

sTRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HodnoTenie ★ ★ ★ ★ ★

PRE DETI
 Aquapark s 3 toboganmi (hotel Sithonia)

 Bazény a detský bazén

  Rodinný klub PLANET FUN (júl – august) 

so slovenskými animátormi

 Detský klub (za poplatok)

  Nový Fun Park so šmýkačkami 

a nafukovačkami (za poplatok)

 Vodný zábavný park na pláži (za poplatok)

 Opatrovanie detí (za poplatok)

 Detské ihrisko

 Detská stolička

 Detská postieľka

 Detské menu reštaurácia Athos (18:00 – 19:00 h)

 Animácie

 Vláčik po rezorte

VýhODY PRE RODInY 
 Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

 2 deti do 12 rokov zdarma

 Denné lety

 Krátky let

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARKDO 12 R.
ZDARmA

034  PORTO CARRAS

FREE
WI-FI

ZONE

Greece's Leading
Family Resort

Greece's Leading
Resort
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035  AGIOS IOAnnIS MELITIEOn

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WI-FI

2+2
DO 13 R.
ZDARmA

PRE DETI
  2 detské bazény (1 so šmýkačkami)

  Detský miniklub:

 SIMBAS 4 – 7 rokov

 LEOS 8 – 12 rokov

  V čase 10:15 – 12:30 h a 15:15 – 17:30 h

  Animácie 6 dní v týždni

  Prima kids disco

  Detské ihrisko

  Detský bufet

  Prima kids show (júl-august)

  Detská postieľka

  Športové aktivity:

 Tenis

  Basketbal

  Stolný tenis

  Šípky

  Vodné pólo

  Volejbal

  Aerobik

  Opatrovanie detí

VýhODY PRE RODInY 
  2 deti do 13 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2

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

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• SAT TV • trezor (za poplatok) • chladnička • 
kávový a čajový set • balkón alebo terasa

TYpY izieB
Štandardná izba (22 m2, 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 prepojená s hotelom 
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 • 3 km od centra  
strediska 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

All inclusive raňajky (07:00-10:00), neskoré raňajky (10:30-
12:00), obedy (12:30-15:00) a večere (18:30-21:30) formou bufetu • detský 
bufet (18:30-21:30) • nočný snack (22:00-24:00) • teplé a studené snacky 
(10:30-12:00 a 15:30-17:30) • káva • čaj • čokoláda • sušienky • zmrzlina 
(10:00-21:30) • miestne nealko a alko nápoje (10:00-24:00) • tematické 
večere • vybrané športové aktivity

PRIMASOL LOUIS IOnIAn SUn RRRR

gRÉCko  |  koRFU

Cena od

509
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
13 rokov od

1 190
eUR
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036  AChARAVI

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WI-FI 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 zvýhodnené štúdio (dve lôžka, možnosť 1 prístelky, 
nezrekonštruované štúdio) • Štandardné štúdio (dve lôžka, možnosť  
2 prísteliek) • 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
90 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
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  
za depozit (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 (10:00-23:00 h) • ležadlá a slnečníky 
na pláži a pri bazéne zdarma • neobmedzený vstup do vodného 
parku Hydropolis (15.5-15.9.) • 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 RRRR
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S dvomi SlovenSkými animátormi

PRE 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 celodennými animáciami:

 Minidisco a fotenie s delfínom

  Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

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

  Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, 

facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 

kamienkov, origami

  (Pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

  Športové hry a turnaje, plážový volejbal, 

shuffle 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 
  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 • 2 detské bazény • aquapark • slnečníky a ležadlá 
pri bazénoch zdarma • plážové uteráky (výmena za poplatok)

špoRT & zÁBaVa
tenis • volejbal • basketbal • minifutbal • stolné hry • stolný tenis • 
futbal • 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 vyhrievaný bazén 
• vírivka • sauna • rôzne procedúry • fitnes • masáže • vital bar

TipY na VÝleTY
nočná Kerkyra • modrá lagúna • okruh loďou spojený s barbeque

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 71 %

Cena od

397
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
13 rokov od

899
eUR
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poloHa
hotel v tradičnom gréckom štýle • v upravenej záhrade • cca 1,5 km  
od centra strediska Malia • hlavné mesto Heraklion 35 km

dĹŽka TRansFeRU
60 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových blokov • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • Wi-Fi • hlavná reštaurácia • taverna •  
3 bary • 3 vonkajšie bazény • vírivka • ležadlá a slnečníky zdarma 
• tenis • squash • volejbal • boccia • gymnastika • hodiny tanca • 
minigolf • stolný tenis • biliard (za poplatok) • šípky • fitness • wellness 
centrum za poplatok – sauna, vírivka, manikúra, pedikúra, masáže, 
parná sauna • amfiteáter • denné animácie • večerné programy

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

TYpY izieB
Štandardná izba (20 - 26 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek) •  
izba s bočným výhľadom na more (20 - 26 m2, dve lôžka, možnosť  
2 prísteliek, bočný výhľad na more) • izba s výhľadom na more  
(20 - 26 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek, výhľad na more) •  
Rodinná izba (35 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek – oddelené dverami)

sTRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • ležadlá, slnečníky a plážové 
uteráky zdarma • vodné športy za poplatok

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★

037  MALIA
DESSOLE MALIA BEACh RRRR+

All inclusive raňajky (07:00-10:00 h), obedy (13:00-
15:00 h) a večere (19:00-21:30 h) formou bufetu • skoré raňajky 
(06:00-07:00 h) • neskoré raňajky (10:00-11:00 h) • teplé a studené 
snacky v taverne a bare pri bazéne • čaj • káva • koláče • zmrzlina 
• tematické večere v taverne (raz za pobyt, rezervácia vopred) • 
vybrané miestne alko a nealko nápoje (10:00-01:00 h)

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

2+2
DO 12 R.
ZDARmA

FREE
WI-FI

ZONE



57

gRÉCko  |  kRÉTa

S dvomi SlovenSkými animátormi

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

RešTaURÁCie
hlavná reštaurácia • taverna • hlavný bar • bar pri bazéne • bar na pláži

BazÉnY
3 vonkajšie bazény • detský bazén • vírivka • ležadlá a slnečníky zdarma

špoRT & zÁBaVa
tenis • squash • volejbal • boccia • gymnastika • hodiny tanca • 
minigolf • stolný tenis • biliard (za poplatok) • šípky •  fitnes • 
amfiteáter • animácie • večerné programy • vodné športy (za poplatok)

Wellness & spa
wellness centrum za poplatok • sauna • vírivka • manikúra • pedikúra • 
masáže • parná sauna 

TipY na VÝleTY
Heraklion – Knossos • Ostrov Elafonisi • Ostrov Santorini • Ostrov 
Gramvousa • Spinalonga – ostrov Malomocných • Samarijska roklina

PRE DETI
 Detský bazén

 Slovenskí animátori (júl – august)

  Detský miniklub (4 – 12 rokov): program 6x  

do týždňa, doobedňajšie a poobedné programy, 

večerné minidisco

 Animácie:

   Tematické dni 

  Športové hry a miniolympiáda

  Lampióny šťastia a lodičky prianí

   Tvorivá dielnička

   Večer mágie a kúziel – výroba a príprava 

kúzelníckych rekvizít, tajomstvo kúziel 

a večerné predstavenie

 Detské ihrisko

 Detská stolička v reštaurácii

 Detská postieľka

 Športové aktivity:

  Plážový futbal, volejbal

  Hodiny tanca, aerobik

  Minigolf, stolný tenis

 

VýhODY PRE RODInY
 2 deti do 12 rokov zdarma

 Slovenskí animátori

 Možnosť ubytovania v izbách s 2 prístelkami

Cena od

452
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

1 242
eUR
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038  hERSOnISSOS
LYTTOS BEACh RRRRR

1
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

2+2
 

PRE DETI
 Aquapark s toboganmi a šmýkačkami

 Detský bazén s vodnými atrakciami

  Detský miniklub (4 – 13 rokov)

 Junior klub (14 – 17 rokov)

 Animácie

 Športové hry

 Minidisco

 Detské ihrisko

 Detská stolička v reštaurácii

 V reštaurácii oddelená časť pre rodičov z deťmi

 Detská postieľka

  Športové aktivity:  

  Mini futbal, minigolf, volejbal,  

basketbal, stolný tenis

   Zumba, pilates, joga

 Opatrovanie detí za poplatok

VýhODY PRE RODInY 
 Dieťa 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 89 %

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 ocenenej Modrou 
vlajkou • pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky, plážové uteráky zdarma • vodné 
športy za poplatok

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★

poloHa
v udržiavanej a rozľahlej záhrade • v pokojnej časti 
živého letoviska Hersonissos • centrum vzdialené 
cca 3 km • 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 • amfiteáter • 
tenis • minifutbal • minigolf • volejbal • basketbal 
• aerobik • biliard (za poplatok) • fitnes • spa 
centrum • denný a večerný animačný program

UBYToVanie
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• Wi-Fi • telefón • chladnička • trezor • kávový 
a čajový set • 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

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

575
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
14 rokov od

1 198
eUR
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039  LARDOS
LInDOS PRInCESS RRRRR

3
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WI-FI

2+3
DO 14 R.
ZDARmA

PRE DETI
 Bazény so šmýkačkami

 Slovensky hovoriaci animátor (júl – august)

 Detský miniklub:

 Pre deti 4 – 12 rokov

 V čase 10:00 – 13:00 h a 15:00 – 17:30 h

 Junior klub 13 – 17 rokov

 Animácie 6 dní v týždni:

  Tematické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto

 Športové hry a miniolympiáda

 Lampióny šťastia a lodičky prianí

  Tvorivá dielnička

  Večer mágie a kúziel – výroba kúzelníckych 

rekvizít, 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 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 • obchodíky a reštaurácie 
priamo pri hoteli

dĹŽka TRansFeRU
90 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných budov • vstupná hala s recepciou 
• internet (za poplatok) • Wi-Fi • 3 reštaurácie • 
bary • amfiteáter • 3 vonkajšie bazény (slnečníky 
a ležadlá zdarma) • fitnes • wellness centrum • 
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) • Wi-Fi • 
balkón alebo terasa

All inclusive raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (18:30-21:30 h) formou bufetu • skoré kontinentálne raňajky (5:00-
7:00 h) • teplé a studené snacky (10:30-18:00 h a 21:30-24:00 h) • káva, čaj, 
nealko nápoje a vybrané miestne a importované alko nápoje (07:30-24:00 h)  
• minibar na izbe (pivo, minerálna voda, nealko) • večera v à la carte  
reštaurácii (raz za pobyt, nutná rezervácia vopred) 

Cena od

625
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
14 rokov od

1 545
eUR

C
e

n
a

 p
R

e
R

O
D

IN
U



60

gRÉCko  |  Rodos

040  kOLYMBIA
kOLYMBIA STAR RRRR

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK

1+1 1+2 2+2
DO 12 R.
ZDARmA

PRE 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 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 250 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 • 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

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

467
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

1 272
eUR
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041  FALIRAkI
ESPERIDES BEACh RRRRR

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK WI-FI BABY HOTEL

1+1
DO 15 R.
ZDARmA

PRE 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 RODInY
 2 deti do 15 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania v rodinných izbách 2+2
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

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, slnečníky a plážové uteráky zdarma • 
vodné športy za poplatok

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 h) 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

536
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
15 rokov od

1 119
eUR
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042  FALIRAkI
CALYPSO BEACh RRRRR

2
DO 3 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WI-FI

2+2
ZDARmA

PRE 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 RODInY
 2 deti zdarma

 Možnosť ubytovania v izbe 2+2

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

UBYToVanie
centrálna klimatizácia (jún - september) •
kúpeľňa • SAT TV • trezor • telefón • rádio • 
chladnička • sušič na vlasy • balkón

TYpY izieB
Štandardná izba (dve lôžka, možnosť  
2 prísteliek) • Izba s výhľadom na more  
(2 lôžka, možnosť 2 prísteliek, výhľad na more)

sTRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo na širokej piesočnatej pláži •  
slnečníky, ležadlá a plážové uteráky zdarma •  
vodné športy za poplatok

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 • 
à la carte reštaurácia • konferenčná miestnosť • 
internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi • 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 • 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 
(10:00-02:00 h), káva, čaj v hlavnej reštaurácii a baroch • teplé a studené 
snacky (10:00-17:00 h) • sendviče • zmrzlina • koláče • raz za pobyt večera  
v à la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • tematické večere (grécka, 
talianska, rybia)

Cena od

603
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
6 rokov od

1 556
eUR
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All inclusive raňajky (07:00-10:00 h), obedy (12:30-15:30 h) 
a večere (18:30-21:30 h) formou bufetových stolov • večere aj s tematickým 
zameraním • káva a koláče v bare s výhľadom na more a v Le Repos bare 
(16:00-18:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje – cyperské 
koktaily, džúsy, nealko, ľadový čaj, aperitív, brandy, likér, káva, čaj, long koktaily, 
víno (do pohára), pivo (10:00-24:00 h) • 6x v týždni pre deti do 12 rokov 
zmrzlina (10:00-18:00 h) • squashový kurt • tenisový kurt • stolný tenis •  
boccia • volejbal • fitnes centrum (za poplatok squashové a tenisové rakety)

63

CYRpUs  |  JUH

043  PROTARAS
MALAMA BEACh hOLIDAY VILLAGE RRRR+

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WI-FI

2+2
DO 15 R.
ZDARmA

PRE 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 RODInY
 2 deti do 15 rokov zdarma

  Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

  Možnosť ubytovania 2+2, 4+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

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

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) •  
4 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 

Cena od

607
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
15 rokov od

1 464
eUR
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044  BAFRA
kAYA ARTEMIS RESORT & CASInO RRRRR

2
DO 3 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 3 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK BABY HOTEL
2+4

ZDARmA

telefón • LCD TV • minibar - nealko nápoje, pivo a voda (dopĺňané  
raz denne zdarma) • trezor (zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • vo vilkách 
balkón alebo terasa

TYpY izieB
v hlavnej budove: Štandardná izba (34 m2, dvojlôžková s možnosťou 
prístelky - rozťahovací gauč pre max. 2 deti) • v záhradných vilkách: 
Štandardná izba (34 m2, dvojlôžková s možnosťou 1 prístelky a lôžka 
90x190 cm), Duplex room (78 m2, 2-poschodový mezonet pre  
2 dospelé osoby a max. 4 deti, 2 spálne, 2 WC)

sTRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

poloHa
na severnom pobreží Cypru v turistickom stredisku Bafra • 32 km od centra 
starobylej Famagusty (za poplatok premáva hotelový autobus) • 65 km  
od letiska Ercan

dĹŽka TRansFeRU
cca 60 minút z letiska Ercan aj Larnaca

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
hotelový komplex tvorí hlavná budova postavená v štýle antického 
paláca a krásna záhrada s vilkami • recepcia • Wi-Fi pripojenie v celom 
areáli (zdarma) • kasíno • amfiteáter

plÁŽ
široká 250 m dlhá pláž s jemným pieskom aj v mori • pozvoľný  
vstup do mora • slnečníky a ležadlá zdarma • plážové osušky  
na kartu (zdarma) • baldachýny na pláži a na móle (za poplatok) • 
motorizované vodné športy (za poplatok)

UBYToVanie
v hlavnej budove a v záhradných vilkách s výhľadom do záhrady • 
všetky izby majú: klimatizáciu • kúpeľňu s WC • sušič na vlasy •  

ulTRA All inclusive raňajky (07:00-10:30 h), obedy (12:30-14:30 h) 
a večere (18:45-21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • miestne a vybrané 
dovozové nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v lobby bare (09:00-01:00 h), 
v bare na pláži (09:00-19:00 h) a pri bazéne (09:00-24:00 h) • snacky (12:00-16:00 h) 
• zmrzlina (16:00-18:00 h) • zákusky (16:30-18:30 h) • nočný bufet (01:00-03:00 h) • 
ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne • aquapark • vodný park pre deti • animácie
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S TROMI SLOVEnSkýMI AnIMáTORMI

PRE 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 a iné

  Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, 

kamienkov, origami, facepainting 

a modelovanie balónov

 (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

 Športové hry a turnaje, hodiny tanca

 Lampióny šťastia a lodičky prianí

 Detské ihrisko

 Herňa s video hrami (za poplatok)

 Detské menu v à la carte reštaurácii

 Pozvoľný vstup do mora

VýhODY PRE RODInY
 2 deti zdarma

 Aquapark a vodný park v cene

 Možnosť ubytovania 2+2 alebo 2+4

 Možnosť priamych letov

RešTaURÁCie
hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie (za poplatok) • bary • cukráreň

BazÉnY
hlavný bazén • vnútorné bazény • aquapark • vodný park • detský bazén • 
slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma • plážové osušky na kartu (zdarma)

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 • fitnes • živá 
hudba • open-air disco • biliard • amfiteáter • diskotéka na pláži • obchodík • 
kaderníctvo • kasíno (od 25 rokov)

Wellness & spa
Spa centrum Diana a Spa centrum Hera • 2 vnútorné bazény • fitnes v Diana 
Spa centre (zdarma) • turecké a fínske kúpele (za poplatok) • sauna (zdarma) • 
masáže (za poplatok)

TipY na VÝleTY
mesto Famagusta • mesto Kyrenia • hlavné mesto Nikózia • polostrov Karpaz

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

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

558
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

1 165
eUR
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045  BAFRA
nOAh´S ARk DELUXE hOTEL & SPA RRRRR+

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK BABY HOTEL

2+2
UBYToVanie
v hlavnej budove (len dospelé osoby) s orientáciou na more 
a v záhradných vilkách s orientáciou na more alebo do záhrady • 
všetky izby majú: kúpeľňu s WC (v hlavnej budove vaňa a sprchový 
kút s masážnou sprchou) • sušič na vlasy • telefón • LCD TV • minibar 
- nealko nápoje, pivo a voda (dopĺňané raz denne zdarma) • trezor 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • balkón alebo terasu

TYpY izieB
v hlavnej budove: Štandardná izba (dvojlôžková) • Štandardná izba 
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 (2 miestnosti prepojené 
dverami, v jednej je manželská posteľ a v druhej 2 samostatné lôžka)

sTRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

poloHa
na severnom pobreží Cypru v turistickom stredisku Bafra • 42 km  
od centra starobylej Famagusty • 65 km od letiska Ercan

dĹŽka TRansFeRU
cca 60 minút z letiska Ercan aj Larnaca

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy (len pre dospelých) 
a záhradných viliek • recepcia • Wi-Fi pripojenie v celom areáli 
(zdarma) • 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 na kartu (zdarma) • motorizované vodné 
športy na pláži pri hoteli Kaya Artemis (za poplatok)

ulTRA All inclusive raňajky (07:00-11:00 h), obedy (11:00-14:30 h) a večere (19:00-
21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • polnočný bufet (24:00-02:00 h) • teplé nápoje (káva 
z automatu a čaj) a miestne nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v plážovom snack bare 
(10:00-18:00 h), v cukrárni (10:00-22:00 h), v bare Moon Arena (21:00-24:00 h, počas koncertov je 
bar zatvorený) a v bare pri bazéne pri záhradných vilkách (10:00-24:00 h) • v bare pri Aquaparku 
sú podávané len nealkoholické nápoje, ovocné džúsy a voda (10:00-17:30 h) • občerstvenie formou 
bufetu v plážovom snack bare (12:00-16:30 h) • sladké pečivo v plážovom snack bare a v cukrárni 
(17:00-18:00 h) • ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne • aquapark • animácie

FREE
WI-FI

ZONE



67

CYpRUs  |  seVeR

S dvomi SlovenSkými animátormi

PRE 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

 T ematické dni - Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina 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 RODInY
 2 deti zdarma

 Aquapark v cene

 2+2 (2. dieťa na lôžku rodiča)

 Možnosť priamych letov

RešTaURÁCie
hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie (za poplatok) •  
bary • cukráreň

BazÉnY
2 vonkajšie bazény • vnútorný bazén • aquapark • vodný park •  
detský bazén • slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma •  
plážové osušky na kartu (zdarma)

špoRT & zÁBaVa
tenisové kurty (osvetlenie za poplatok) • basketbal • futbal •  
stolný tenis • fitnes (od 16 rokov) • biliard (za poplatok) • diskotéka • 
profesionálne javisko • open air kino • animácie • kasíno (od 25 rokov) 
• obchodík

Wellness & spa
wellness centrum Karina • fitnes, turecké kúpele, sauna,  
parná sauna a vnútorný bazén (zdarma) • masáže (za poplatok)

TipY na VÝleTY
mesto Famagusta • mesto Kyrenia • hlavné mesto Nikózia •  
polostrov Karpaz

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

Cena od

558
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

1 165
eUR
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Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/OTC/15/0178

Liek na tráviace ťažkosti.

Na hnačku aj zápchu.
Liek na vnútorné použitie. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
www.hylak.sk

Rýchly nástup účinku vďaka metabolitom:
•	 rýchlo	regeneruje	črevnú	sliznicu
•	 rýchlo	obmedzí	rast	patogénnych	baktérií
•	 rýchlo	obnoví	rast	črevnej	flóry
•	 urýchľuje	vstrebávanie	vitamínov
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Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/OTC/15/0178

Liek na tráviace ťažkosti.

Na hnačku aj zápchu.
Liek na vnútorné použitie. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
www.hylak.sk

Rýchly nástup účinku vďaka metabolitom:
•	 rýchlo	regeneruje	črevnú	sliznicu
•	 rýchlo	obmedzí	rast	patogénnych	baktérií
•	 rýchlo	obnoví	rast	črevnej	flóry
•	 urýchľuje	vstrebávanie	vitamínov

046  AnTALYA - LARA
ROYAL hOLIDAY PALACE RRRRR

1
DO 10 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK

1+1 2+3 PRE 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 herňa (za poplatok)

 Mini basketbal

 Zmrzlina

VýhODY PRE RODInY 
 Dieťa do 10 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe

 Zábavný park zdarma

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

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

TYpY izieB
Štandardná superior izba (46 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 à 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 zdarma • 
fitnes • 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 (10:00-24:00 h), v Pera Lobby bare 24 h

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

898
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
10 rokov od

2 168
eUR
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THe Blue FlAG

e c o - l a b e l  f o r  b e a c h e s
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047  AnTALYA - LARA
MIRACLE RESORT hOTEL RRRRR

1
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK BABY HOTEL

1+1 2+3 PRE 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

 Herňa (za poplatok)

 Kino

 Zmrzlina

VýhODY PRE RODInY 
 Dieťa do 13 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe

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

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 • 
motorizované a nemotorizované 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 à la carte 
reštaurácie (za poplatok) • Wi-Fi 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 • fitnes • 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 
denne) • SAT TV • kúpeľňa • trezor (zdarma) • 
sušič na vlasy • telefón • balkón • Wi-Fi

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 (10:00-02:00 h)

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

670
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
13 rokov od

1 498
eUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

048  AnTALYA - LARA

PRE DETI
 Detské bazény

 Aquapark

 Detské menu

 Detský miniklub pre deti 4 – 12 rokov

 Junior klub pre deti 13 – 16 rokov

 Detské ihrisko

 Herňa

 Kino

 Minidisco

 Animačné a športové aktivity

 Detská stolička

 Detská postieľka

 Opatrovanie detí

VýhODY PRE RODInY
 Dieťa do 14 rokov zdarma

 Rodinná izba

 Možnosť ubytovania 2+2

All inclusive raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré 
raňajky • popoludní rôzne snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné 
snacky • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10:00-24:00 h) •  
šport a relax: tenisový kurt • fitness • sauna • turecké kúpele

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

2+2
poloHa
v časti Lara 14 km od letiska v Antalyi •  
centrum Antalye 16 km • nákupné možnosti 
v blízkosti hotela

dĹŽka TRansFeRU
20 minút

VYBaVenie, Ďalšie slUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• 5 à la carte reštaurácií (za poplatok) • bary • 
Wi-Fi pripojenie v lobby zdarma • internetový 
kútik (za poplatok) • disco • vnútorný bazén • 
fitness • parná sauna a turecké kúpele (zdarma) 
• za poplatok: masáže • služby wellness centra 
• stolný tenis • plážový volejbal • v areáli hotela 
2 vonkajšie bazény aj so šmýkačkami • detský 
bazén • tenisový kurt • biliard a bowling (za 
poplatok) • bohaté denné a večerné animácie

UBYToVanie
štandardné izby s možnosťou jednej prístelky • 
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 

• trezor • minibar (denne dopĺňaný zdarma) 
• LCD SAT TV • telefón • balkón • kávový 
a čajový set • možnosť ubytovania v rodinných 
izbách alebo suitách

TYpY izieB
De Lux izba (dve lôžka, možnosť 1 prístelky) • 
Rodinná De Lux izba (manželská posteľ, 
rozkladacie lôžka)

sTRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky zdarma • vodné športy  
(za poplatok)

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

FAME RESIDEnCE LARA RRRRR
FREE

WI-FI

ZONE

1
DO 14 R.
ZDARMA

Cena od

536
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
14 rokov od

1 216
eUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

049  BELEk

PRE DETI
 Detské bazény

 Aquapark

 Oddelená časť bazéna pre batoľatá

 Detský uvítací balíček

 Detská reštaurácia

 Detský miniklub pre deti 4 – 7 a 8 – 12 rokov

 Teenage club pre deti 12 – 16 rokov

 Detské ihriská a atrakcie

 Umelecký ateliér

 Kolotoč

 Minidisco

 Kino

 Animačné a športové aktivity

 Detský bufet v reštaurácii

 Detská stolička

 Detská postieľka

 Opatrovanie detí za poplatok

VýhODY PRE RODInY
 Dieťa do 13 rokov zdarma

 Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou

 Možnosť ubytovania 2+2
ulTRA All inclusive raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• neskoré raňajky • à la carte snack reštaurácia počas dňa a noci • 
3 à la carte reštaurácie vrámci ultra all inclusive • zmrzlina káva, čaj, koláče • 
miestne nealko a alko nápoje a niektoré importované nápoje • 24 h bar

poloHa
postavený v súlade s prírodou • v nádhernej 
záhrade • v blízkosti golfové ihrisko • centrum 
Beleku 700 m • letisko v Antalyi 35 km

dĹŽka TRansFeRU
35 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
hotel zrekonštruovaný v roku 2014 • 37 blokov 
v areáli hotela • Wi-Fi zdarma • obchody • 
à la carte reštaurácie (3 zdarma, 3 za poplatok) 
• bary • aquapark • bazény • 2 detské bazény • 
relaxačný bazén • plážový bar • plážový bar len 
pre dospelých • turecké kúpele • sauna • fitnes 
• plážový volejbal • šípky • boccia • aerobik • 
stolný tenis • minigolf • za poplatok: služby SPA 
centra • tenisové kurty • golfové ihriská pri hoteli 
• denné aj večerné animácie

UBYToVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • 
centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 

• SAT TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný 
nealko nápojmi a pivom) • Wi-Fi (zdarma) • 
varná kanvica, kávový a čajový set • balkón • 
k dispozícii aj superior izby a suity pre 4 osoby

TYpY izieB
Štandardná izba (27 m2, dve lôžka, možnosť 
2 prísteliek) • Rodinná izba (50 m2, 2 miestnosti, 
manželská posteľ, rozkladacie lôžka)

sTRaVoVanie
ultra all inclusive

plÁŽ
piesočnatá pláž • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • nemotorizované vodné športy • 
motorizované vodné športy za poplatok

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

1
DO 9 R.

ZDARMA
ULTRA ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+2
DO 13 R.
ZDARmA

PALOMA GRIDA RESORT & SPA RRRRR
FREE

WI-FI

ZONE

nOvinKA

Cena od

655
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
13 rokov od

1 661
eUR
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050  BELEk
SUSESI LUXURY RESORT RRRRR+

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK BABY HOTEL

2+2 PRE 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 amfiteáter

 Detské kino, hobby klub

 Detská spálňa

 Opatrovanie detí a detský kočík (za poplatok)

 Pozvoľný vstup do mora

VýhODY PRE RODInY 
 2 deti zdarma

 Aquapark zdarma

  Možnosť ubytovania v rodinných izbách 

pozostávajúcich z jednej veľkej miestnosti (63 m2)

 Možnosť ubytovania 2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

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) • 
Rodinná izba Terrace (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 à la carte reštaurácií, 1 len pre dospelých 
(všetky za poplatok) • bary • disco • fitnes • 
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

Cena od

678
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
13 rokov od

1 512
eUR
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ZONE
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051  SIDE
ARCAnUS RRRRR

2
DO 16 ROKOV

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

WELLNESS

1+1 1+2 2+2
DO 15 R.
ZDARmA

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) • Štandardná izba s poschodovou posteľou (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
90 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) • fitnes 
• hlavný bazén, bazén so šmýkačkami a detský bazén • šport zdarma: 
tenisové kurty • stolný tenis • šípky • lukostreľba • šach • boccia • 
streľba zo vzduchovky • aerobic • turecké kúpele • sauna • služby SPA 
centra (za poplatok)

plÁŽ
široká piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný vstup do mora • mólo • 
ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky zdarma

UBYToVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (poschodová posteľ len pre 
deti do 15 rokov) • kúpeľňa • sušič na vlasy • centrálna klimatizácia • 

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

FREE
WI-FI

ZONE
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S dvomi SlovenSkými animátormi

PRE 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 komiksový hrdina, Súťaží celá rodina, atď.

  Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, facepainting, 

modelovanie balónov, maľovanie kamienkov  

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, šach, streľba zo vzduchovky, stolný 

futbal a elektronické hry - za poplatok)

 Zmrzlina, waffle, gözleme, popcorn

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 à 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 • fitnes • 
denné a večerné animácie • obchodíky • šípky • lukostreľba • aerobic • 
boccia • miniclub • diskotéka

Wellness & spa
procedúry wellness centra za poplatok • turecké kúpele • 
sauna • masáže (za poplatok)

TipY na VÝleTY
Pammukale • Green Kanyon • Perge – Aspendos – Kursunlu • rafting

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

Cena od

591
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
15 rokov od

1 529
eUR
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052  SIDE
SEnTIDO TURAn PRInCE RRRRR

2
DO 18 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK

2+2
DO 13 R.
ZDARmA

PRE DETI
 Aquapark s toboganmi

 Detský bazén so šmýkačkami

  Detský mini klub, pre deti 4 – 12 rokov  

so slovenským 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 
 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 89 %

TYpY izieB
Štandardná izba (26 m2, možnosť prístelky) • 
Štandardná izba s poschodovou posteľou  
(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 • nemotorizované 
vodné športy na pláži

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

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

dĹŽka TRansFeRU
70 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 à la carte reštaurácie • bary 
• obchody• fitnes • 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 • polnočný snack 
(24:00-07:00 h) • všetky à la carte reštaurácie raz za pobyt • nealko a alko 
nápoje miestnej produkcie 24 h denne

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

591
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
13 rokov od

1 529
eUR
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053  SIDE
ROYAL ALhAMBRA PALACE RRRRR

1
DO 9 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK

1+1
DO 10 R.
ZDARmA

PRE 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 
 Dieťa do 10 rokov zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 v štandardnej izbe

 Zábavný park zdarma

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

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

TYpY izieB
Štandardná superior izba (40 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 • motorizované 
a nemotorizované športy (za poplatok)

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

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

dĹŽka TRansFeRU
70 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
hotel pozostávajúci z hlavnej 6 poschodovej 
budovy • hlavná reštaurácia • 5 à 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 • fitnes • 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

Cena od

854
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
10 rokov od

2 006
eUR
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egYpT  |  HURgHada

PRE DETI
 4 vonkajšie bazény a detský aquapark

 Detský mini klub:

 Animačné aktivity:

  Večerné party

  Detské disko

  Maľovanie na tvár

  Plážové aktivity

 Detské ihrisko a pieskovisko

 Športové aktivity:

  Tenisový kurt

  Plážový volejbal

  Šípky

  Boccia

  Vodné pólo

  Fitnes

  Multifunkčné ihrisko

  Windsurfing a vodné športy

 Detská postieľka zdarma

 Opatrovanie detí za poplatok

VýhODY PRE RODInY
 Aquapark v cene

 2 deti zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2

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

All inclusive raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
(v hlavnej reštaurácii) formou bufetových stolov, 3x počas týždňa návšteva 
à la carte reštaurácií, kiosky na pláži (pizza, hot dogy, palacinky a wafle 
12:00-17:00 h), zmrzlina (12:00-17:00 h), miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas celého dňa (10:00-00:00 h).

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
ZDARmA

054  hURGhADA - JUh

poloHa
luxusný rodinný rezort • centrum Hurghady 
vzdialené 22 km • letisko Hurghada vzdialené  
17 km • nákupné možnosti cca 500 m

dĹŽka TRansFeRU
cca 30 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
vstupná hala s recepciou a lobby • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie 
(medzinárodná, mediteránska, ázijská tepaniaki 
a sushi, talianska, orientálna) • 6 barov • 
bankomat • Wi-Fi pripojenie (zdarma) •  
18 bazénov (čiastočne vyhrievané počas zimnej 
sezóny) • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma 
• aquapark • jacuzzi na pláži • prenájom áut • 
shuttle bus • salón krásy • čistiareň

UBYToVanie
komfortne zariadené izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • individuálna klimatizácia 
• telefón • trezor (zdarma) • minibar • servis 

na prípravu kávy a čaju • izby s balkónom 
alebo terasou • typy izieb: standard a superior 
s možnosťou 1 prístelky • rodinná izba 
s možnosťou 2 prísteliek

TYpY izieB
standard izba (30 m2, dve lôžka, možnosť 
prístelky) • superior izba (38 m2, dve lôžka, 
možnosť prístelky) • Rodinná izba (45 m2, 
manželská posteľ, možnosť 2 prísteliek)

sTRaVoVanie
all inclusive

plÁŽ
priamo na súkromnej piesočnatej pláži • s veľmi 
pozvoľným vstupom do mora • k dispozícii 
ležadlá a slnečníky zdarma • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných vodných 
športov (za poplatok) • potápanie • šnorchlovanie

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

JAZ AQUAMARInE RRRRR+

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

567
eUR

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

1 403
eUR
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egYpT  |  HURgHada

055  hURGhADA - JUh
STEIGEnBERGER AQUA MAGIC RRRRR

2
DO 16 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK GOLF POTÁPANIE

1+1
DO 13 R.
ZDARmA

PRE DETI
  Detské bazény

  Aquapark so 6 toboganmi

  Pirátska loď s toboganmi 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 RODInY
 2 deti do 13 rokov zdarma

  Aquapark v cene
PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

• 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
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 • 
nákupné možnosti pri hoteli

dĹŽka TRansFeRU
10 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
niekoľko budov • reštaurácie (hlavná, detská, 
na pláži, 2 à 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 

All inclusive raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov • ľahké občerstvenie • vybrané miestne alko a nealko 
nápoje v baroch a reštauráciách podľa otváracích hodín (v lobby bare 24 h) 
• úvodné kurzy potápania a windsurfingu • úvodná lekcia golfu • golf v čase 
od 07:30 do 18:00 h • posilňovňa

FREE
WI-FI

ZONE

Cena od

494
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
13 rokov od

1 780
eUR
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sae  |  Ras al kHaimaH

ulTRA All inclusive v hlavnej reštaurácii Seven 
Heights • raňajky • obedy • večere • neskorá večera • večere  
v à la carte reštauráciách (v Meat Point a Fish Bone špeciálny 
príplatok 100 AED osoba) • káva • alkoholické i nealkoholické 
koktaily • vybrané destiláty • víno • pivo • nealkoholické nápoje • 
džúsy • happy hours s občerstvením a nápojmi • bar pri bazéne 
– denne snacky a zmrzlina

3
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

WELLNESS BABY HOTEL

2+3
DO 14 R.
ZDARmA

056 RAS AL khAIMAh
RIXOS BAB AL BAhR RRRRR

UBYToVanie
elegantne zariadené izby s nádherným výhľadom na záliv, bazén alebo 
na Ras Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte • pohodlné sedenie • 
LCD TV • minibar (denne dopĺňaný v rámci all inclusive) • trezor • 
(zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • izbový servis (za poplatok)

TYpY izieB
Deluxe (32-37 m2, 1 prístelka sofa, bez balkóna) • Premium (43-47 m2,  
1 prístelka, niektoré s balkónom) • Rodinné izby (61-68 m2,  
2 samostatné izby, 4 pevné lôžka a 2 sofy, 2 kúpeľne, balkón)

sTRaVoVanie
ultra all inclusive

oFiCiÁlne HodnoTenie ★★★★★

poloHa
luxusný komplex známej hotelovej siete Rixos • otvorený v roku 2014 • 
na umelo vybudovanom ostrove Al Marjan • neďaleko hotela nákupné 
centrum Al Hamra Mall • centrum strediska cca 15 min. autom •  
vodný park Iceland a nákupné centrum Manar Mall cca 15 min. autom

dĹŽka TRansFeRU
50 minút

VYBaVenie zaRiadenia/Ďalšie slUŽBY
hotel s veľmi zaujímavou architektúrou • tri budovy v tvare pyramíd 
• nákupná arkáda (souk) • shuttle bus do Manar Mall a Al Hamra Mall 
zdarma • Wi-Fi (zdarma)

plÁŽ
nádherná piesková pláž • pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
zdarma • plážové osušky zdarma (výmenou za kartičky) • vodné športy 
na pláži (za poplatok)

FREE
WI-FI

ZONE
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sae  |  Ras al kHaimaH

S dvomi SlovenSkými animátormi

PRE DETI
  Detský bazén

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (júl - august)

 Mini klub (4 - 12 rokov)

 Teenage klub (12 - 18 rokov)

 Minidisco a fotenie s delfínom

  Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Súťaží celá rodina, atď.

  Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, facepainting, 

modelovanie balónov, maľovanie kamienkov

  (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

  Kúzla a čary - Magic show

  Rixy fitnes centrum pre deti

  Detský rixy bazár a ateliér

  Detská postieľka na vyžiadanie 

  Kompletný servis pre dojčatá (ohrievače, 

sterilizátory)

  Opatrovanie detí za poplatok

VýhODY PRE RODInY
 3 deti do 14 rokov zdarma

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

  Priamy let z Viedne a Bratislavy  

s dĺžkou letu len 5,5 h

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

RešTaURÁCie
hlavná reštaurácia s bohatým bufetom • talianska • ázijská • turecká • 
rybia • Meat point s americkou kuchyňou • Pool bar • Lobby lounge • 
Mojito bar • Sea & See bar • Cup’n go • Cigar bar • Nargila/Shisha bar

BazÉnY
niekoľko vonkajších bazénov • nový bazén len pre dospelých • 
súkromné cabanas pri bazéne (za poplatok) • ležadlá a slnečníky  
pri bazéne zdarma

špoRT & zÁBaVa
v cene: fitnes • tenisové kurty • plážový volejbal • minifutbalové ihrisko 
• stolný tenis • stolný futbal • basketbalové ihrisko • vodné pólo • joga 
• zumba • športové programy počas dňa • za poplatok: požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek • osobní tréneri • špeciálne večerné 
predstavenia • nočný klub Inferno (extra poplatok za súkromný stôl)

Wellness & spa
2 luxusné Ottoman Spa – jedno pre mužov, jedno pre ženy • súkromný 
bazén • hammám • masážne miestnosti • parné miestnosti • sauna • 
ľadová fontána • procedúry • manikúra • pedikúra

TipY na VÝleTY
Prehliadka mesta Dubaj s výstupom na Burj Khalifa • Púštne safari • 
Prehliadka Abu Dhabi • Mussandam • Aquaventure • Ferrari World

Cena od

769
eUR

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

2 136
eUR
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Palma de
Malorca

Marseille

Janov

Livorno

Ibiza

Olbia

Taliansko

Francúzsko

Španielsko

okružné plavby
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ITInErÁr príchod odchod

1. deň: Janov (Taliansko) 18.00

2. deň: Marseille (Taliansko) 09.00 18.00

3. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 15.00

4. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 01.00

4. deň: Ibiza (Španielsko) 09.00

5. deň: Ibiza (Španielsko) 07.00 

6. deň: Olbia/Sardínia (Taliansko) 09.00 18.00 

7. deň: Livorno/Florencia/Pisa (Taliansko) 08.00 19.00 

8. deň: Janov (Taliansko) 09.00

1030 km z braTIslavy  |  vhodné prE dETI od 6 mEsIacov  |  lIghT all InclusIvE

loĎ a JEJ vybavEnIE
Výletná loď MSC ARMONIA bola postavená v roku 2004 a zrekonštruovaná 
v roku 2014. Patrí ku komfortným a moderným lodiam s kapacitou 2579 
pasažierov a 976 členov posádky. Celkovo má 13 palúb (z toho 9 pre 
pasažierov). K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA SPA wellness a fitnes 
centrum, 3 bazény, 2 vírivky, multifunkčné športovisko (tenis, basketbal, 
volejbal), minigolf, vonkajšia bežecká dráha, divadlo, večerné show, disko, 
kasíno, animácie pre deti i dospelých počas celého dňa, detské kluby 
rozdelené podľa veku: Baby (0-3 roky), Mini (3-6 rokov), Junior (7-11 
rokov), Young (12-14 rokov) a Teens (15-17 rokov), LEGO® herňa, CHICCO® 
herňa (PlayStation, Xbox), videoherňa, knižnica, kartáreň, nákupná galéria, 
medicínske centrum, konferenčné miestnosti. 

WEllnEss & spa
MSC AUREA SPA wellness a fitnes centrum: sauny, parný kúpeľ, solárium, 
masáže, kozmetika, kaderníctvo, relaxačná miestnosť, aromatherapia, 
thalassotherapia, moderne vybavené fitnes centrum (individuálne 
i skupinové cvičenia, aerobik, joga). 

ubyTovanIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou klimatizáciou,  
SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou alebo 
sprchovacím kútom, toaletou, sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový 
servis a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: vnútorné kajuty, 
kajuty s oknom, kajuty s balkónom a suity. K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu maximálne 4 osoby.

sTravovanIE
Light all inclusive. 

rEšTaurÁcIE a bary 
4 reštaurácie (hlavná, bufetová,Gril a Pizzeria, panoramatická La Pergola) 
a 11 barov (napríklad tanečný bar, Vitamin bar, internetová kaviareň,  
bary pri bazéne).

057  LUXUSNÁ VÝLETNÁ pLaVba Na MSC aRMONIa RRRR
baLEÁRSKE OSTROVY

light All inclusive plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii). K dispozícii špeciálne menu pre deti, menu 
pre osoby s bezlepkovou diétou alebo vegetariánske menu.
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1030 km z braTIslavy  |  vhodné prE dETI od 6 mEsIacov  |  lIghT all InclusIvE

pRE DETI
 Bazény a vodné ihrisko 

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (plavby s odchodom 25.6., 2.7., 9.7.):

 Mini klub (4 – 12 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

 Športové hry, turnaje

 Športové ihrisko (tenis, basketbal, volejbal)

 Minigolf

 Detské kluby podľa veku

 LEGO® herňa 

 CHICCO® herňa 

 Videoherňa

 Špeciálne menu pre deti, bezlepková strava 

VÝHODY pRE RODINY
 Až 2 deti do 12 rokov zdarma

  All in one (40% zľava pre dieťa  

na základnom lôžku)

 Tandem (oddelená kajuta pre deti) 

  Teens & Twens (zľava pre mladých  

od 18–29 rokov) 

doprava do/z prísTavu 
Letecká, autobusová alebo individuálna. Viac informácií dostanete vo vašej CK.

TIpy na vÝlETy

marsEIllE 
po stopách grófa monte christo  
62 EUR/dosp. os. a 45 EUR/dieťa do 14 r.
Mesto Arles
jeho rímske a románske pamiatky patria do svetového dedičstva UNESCO 
52 EUR/dosp. os. a 39 EUR/dieťa do 14 r.

palma dE mallorca 
marineland – vodný zábavný park  
65 EUR/dosp. os. a 49 EUR/dieťa do 14 r.
prehliadka mesta palma de mallorca  
55 EUR/dosp. os. a 42 EUR/dieťa do 14 r.

IbIza
okruh ostrovom Ibiza 
42 EUR/dosp. os. a 32 EUR/dieťa do 14 r.
celodenný výlet na ostrov Formentera 
92 EUR/dosp. os. a 65 EUR/dieťa do 14 r.

olbIa
výlet na ostrovy la maddalena 
59 EUR/dosp. os. a 42 EUR/dieťa do 14 r.
santa Teresa di gallura 
49 EUR/dosp. os. a 35 EUR/dieťa do 14 r.

V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú orientačné. 

baLEÁRSKE OSTROVY S DVOMI SLOVENSKÝMI aNIMÁTORMI
nOvinKA

cEna od

738
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

1 476
Eur
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Kuba

Bahamy

USA

Nassau

Castaway Cay

Port Canaveral
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okružné plavby

dĺžka lETu: 12 hodín  |  vhodné prE dETI od: 6 mEsIacov

058  LUXUSNÁ VÝLETNÁ pLaVba Na DISNEY DREaM TM RRRR 
DISNEY pLaVba Na baHaMY

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.

pRE 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 
RODINY

  Rodinná kajuta s balkónom 

pre 5 osôb

  Suita s terasou pre 4 až 5 osôb 

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 fitnes 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, 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  
postavičkami, duty free obchody, zdra-
votnícke 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 cen-
trum (kozmetika, masáže, manikúra  
a pedikúra). 

ubyTovanIE
Kajuty zdobené v námorníckom štýle sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, 
SAT TV, minibarom, telefónom, trezo-
rom, iPod dokovacia stanica, Kúpeľne 
sú vybavené vaňou alebo sprchova-
cím kútom, toaletou, sušičom na vlasy  
a kozmetikou. Na vyžiadanie možná 
detská postieľka. 24 h kajutový servis  
a pre suity osobný kajutový stevard. Typy  
kajút: vnútorné bez okna, kajuty s oknom,  
kajuty s balkónom, rodinné kajuty s bal-
kónom a suity s terasou. K dispozícii sú 
aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu pre maximálne 4 osoby,  
v rodinnej kajute a  suitách je možné 
ubytovanie 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  
výletov. 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

XX
Eur

cEna od

571
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okružné plavby

dĺžka lETu: 12 hodín  |  vhodné prE dETI od: 1 roka

pRE 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 
RODINY

 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.

059  LUXUSNÁ VÝLETNÁ pLaVba Na OaSIS Of THE SEaS RRRR 
KaribiK 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 čle-
nov posádky. Ponúka viaceré prevratné  
novinky, aké ste ešte na výletnej lodi 
nevideli s  prívlastkom naj-. Prvý vodný 
amfiteáter 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  ume-
lou vlnou na surfovanie FlowRider®,  
lanová dráha ZipLine, Central Park®– prvý 
park na palube výletnej lode s rastlina-
mi, stromami a stenou zo živých kvetov. 
Večernú zábavu ponúkajú divadlá i bary. 
Tešiť sa môžete na Broadwayský muzikál 
Hairspray(od roku 2015 muzikál Cats)  
a ľadovú show na umelom klzisku. Boha-
té možnosti športovania a relaxu ponúka 
moderne vybavené fitnes 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 VitalitySM 
Spa (masáže, sauny, kozmetika, aku-
punktúra, kaderníctvo, bielenie zubov, 
manikúra, pedikúra, ošetrenie pleti,  
lekárska 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  výhľa-
dom na Central Park alebo promenádu,  

rodinné kajuty s  balkónom a  suity  
s  balkónom alebo terasou. K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby, rodin-
né kajuty sú vhodné pre 6 osôb a Royal  
rodinné suity až pre 8 osôb. 

sTravovanIE
Plná penzia.

rEšTaurÁcIE a bary 
25 reštaurácií (talianska, steakhouse, 
hamburger, pizzeria, tapas, s morskými 
špecialitami, ázijská, à la 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) 16.30

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) 07.00 14.00

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

XX
Eur

cEna od

620
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Európa  |  Island

PRE DETI
  Dramatická história 

zobrazená v slávnych ságach

  Tajomní obyvatelia: elfovia, 

trolovia, škriatkovia a víly

  Národný park þingvellir: 

jednou nohou v amerike, 

druhou v európe! 

  Unikátna príroda: gejzíry, 

vodopády, ľadovce  

a lávové polia

  Liečivé termálne kúpalisko 

Modrá lagúna 

  Pozorovanie veľrýb – 

najväčších cicavcov sveta

  Jazda na svetoznámych 

islandských konikoch 

 Možnosť vidieť polárnu žiaru

  Premietanie filmu o sopkách, 

aj o erupcii sopky

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 rokov

  4. deň špeciálny program pre 

rodiny s deťmi

 Vybrané vstupy v cene

  Možnosť ubytovania 1+1, 2+2

  Priamy let z Bratislavy

1. dEŇ
Letecky na Island (priamy let z  Bra-
tislavy). Transfer do Reykjavíku. Pre-
hliadka mesta: budova Perlanu, po-
núkajúca panoramatický pohľad na 
mesto. Höfdi – miesto historického 
stretnutia prezidentov USA a  Soviet-
skeho zväzu v  roku 1986 a  bezpo-
chyby najznámejší monument mesta 
– futuristická budova kostola Halgrím-
skirkja. Nákupná ulička Laugarvegur, 
budova parlamentu, radnica, prístav 
a moderná budova filharmónie.  

2. dEŇ
Zlatý trojuholník, alebo tri drahoka-
my Islandu: najstarší parlament sveta 
Þhingvellir, trojstupňový vodopád Gul-
foss a gejzír Strokkur. Najstarší národ-
ný park Islandu Þingvellir leží na tekto-
nickom 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 účinkova-
la aj slávna Björk.  

3. dEŇ
Nádherná oblasť islandského juho-
západu plná povestných prírodných 
krás – cestou do malebnej dedinky 
Vík sa zastavíme pri vodopáde Selja-
landsfoss, ktorý umožňuje návštevní-
kom prechod „poza“ svoj vodný závoj. 
Nasleduje vodopád Skógafoss, jeden 
z najvyšších na ostrove a návšteva Ľu-
dového múzea Skógar s  perfektným 
výkladom a vyobrazením islandskej 
histórie. Dedinka Vík leží neďaleko 

magickej pláže s  čiernym pieskom 
a  bazaltovými stĺpmi všetkých veľ-
kostí. Kúsok odtiaľ sa z mora vynárajú 
tajomné útvary skamenených trolov 
Reynisdrangar. Výhľad na útesy Dyr-
holaey – južnú bránu Islandu. Návrat 
do Reykjavíku so zastávkou pri ľa-
dovci Sollheimsjökull – zažite ostrov 
ohňa a ľadu na vlastnej kož!

4. dEŇ
Voľný čas v Reykjavíku, možnosť FA-
KULTATÍVNYCH AKTIVÍT – dopolud-
nia pozorovanie veľrýb alebo jazda 
na svetoznámych islandských koní-
koch. Popoludní pre záujemcov výlet 
na Západné pobrežie, do oblasti fjor-
dov Hvallfjordur a  Borgarfjordur. Po 
návrate čas na skúmanie umeleckej  
a kultúrnej scény Reykjavíku. 

PRE RODINY S DEŤMI: Po návra-
te z  pozorovania veľrýb sa z  prísta-
vu vyberieme na premietanie filmu 
o  sopkách, aj o  erupcii sopky Eyjaf-
jallajökull, ktorá v roku 2010 ohromila 
medzinárodnú leteckú dopravu. Pri 
jazere Tjörnin sa zoznámime s  jeho 
obyvateľstvom – kačice, labute a  asi 
40 druhov vtákov, kŕmenie povolené! 
Nevynecháme ani návštevu ZOO a na 
záver dňa sa zrelaxujeme v  termál-
nych kúpeľoch Laugardalslaug. 

5. dEŇ
Vyrážame na prehliadku polostrova 
Reykjanes. Presunieme sa do geoter-
málnej oblasti Krysuvík s bublajúcimi 
bahennými jazierkami a  farebnými 
fumarolami. Jazda pozdĺž pobrežia 
do rybárskej dedinky Grindavík s po-
kračovaním cez lávové políčka pripo-
mínajúce mesačnú krajinu až na vý-
bežok Reykjanestá. To najlepšie nás 
čaká nakoniec: slávna Modrá Lagúna!  
To, čo je Eifelovka pre Paríž či Disney-
land pre Floridu, to je Blá Lóniđ pre 
Island. Top atrakcia uprostred čier-
neho lávového poľa, mliečno-modrá 
geotermálna voda s liečivým bahnom 
má ideálnych 38˚C. Po relaxačnom 
a  zdravom kúpeli transfer na letisko 
a odlet domov. Prílet do Bratislavy.

poznámka
Ponúkame Vám možnosť alterna-
tívneho ubytovania 2 noci vo Víku  
a  2 noci v  Reykjavíku vo všetkých 
termínoch. Program 2. dňa: Národný 
Park Skaftafell, vodopád Svartifoss, 
slávna ľadovcová lagúna Jökulsár-
lón. V jesennom termíne navyše mož-
nosť pozorovať polárnu žiaru priamo 
z hotela vo Víku!

dĺžka lEtu: 4 hodIny  |  časový posun: -2 hodIny  |  vhodné prE dEtI od: 4 rokov

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!

060
kRajIna ElfoV  
a škRIaTkoVIslanDský PozDRaV

Keflavík

Reykjavík
Geysir

Selfos

Vík

Island

CEna od

781
Eur
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Európa  |  dánsko, ŠkandInávIa

061

vŠEtCI dospElÍ BolI dEŤmI,  alE máloktorý z nICh sI na to pamätá. vráŤmE sa do dEtského svEta spolu s naŠImI ratolEsŤamI v dánskom 
kráĽovstvE, kdE BudEmE spoznávaŤ kraJInu ICh očamI. asI nEExIstuJE človEk, ktorého By nEuChvátIla stavEBnICa lEGo. poďmE sa 
ponorIŤ do svEta tEJto slávnEJ stavEBnICE. a nIElEn to nás čaká na tomto záJazdE. užIJEmE sI aJ vodný svEt, čI ExotICké zvIEratá.

a RozPRÁVkoVý 
sVET PRE DETIlEGolanD

PRE DETI
  Kráľovstvo legových hračiek 

s možnosťou postaviť si svet 

podľa vlastnej fantázie

  Rozprávkový svet Hansa 

Christiana Andersena

  Aquapark plný vodných 

dobrodružstiev

 Pozorovanie zvierat

 Možnosť kúpania v mori

  Planetárium a zábavné parky 

plné atrakcií

  Verte alebo nie! Objavíte svet 

plný kuriozít

 Poznávanie histórie

  Ochutnávka dánskych 

špecialít

 Plavba loďou

  Pozorovanie morského  

sveta v akváriu

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál

 Vybrané vstupy v cene

 Termín cez prázdniny

1. dEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko 
Schwechat a odlet do Kodane. Trans-
fer do hlavného mesta Dánska. Pre-
hliadka zameraná na detské atrakcie 
s možnosťou ochutnávky dánskych 
špecialít. Roberta Ripleyho fascino-
vali odlišnosti, ktoré stvárňoval vo 
svojich komixoch. To ho tak preslá-
vilo, že už v  roku 1933 otvoril prvé 
múzeum bizarností. Domy kuriozít 
a  podivností boli postupne otvára-
né v  rôznych metropolách vo svete. 
A  práve jedno sa nachádza aj v  Ko-
dani, ktoré navštívime - Verte alebo 
nie! Nechajme sa prekvapiť kuriozita-
mi ako napríklad mužom s najväčšou 
nohou na svete, list napísaný na zrnku 
ryže alebo muža s  kovovým nosom.  
Pokračujeme do Múzea rozprávok 
Hansa Christiana Andersena, kde sa 
nachádzajú expozície, ktoré pripo-
mínajú najslávnejšie rozprávky tohto 
spisovateľa – Cisárové nové šaty, Malá 
morská víla či Snehová kráľovná. 
Všetko je prezentované so zvukom 
a  svetelnými efektmi na farebných 
tabuliach. Dokonca si prehliadneme 
aj jeho pracovňu. Popoludní si do-
prajeme plavbu po kanáloch Kodane 
a z lode vzhliadneme dom, v ktorom 
býval Hans Christian Andersen. Večer 
navštívime zábavný park Tivoli ale-
bo návšteva najväčšieho severského 
planetária Tycha Brahe. Ubytovanie.

2. dEŇ 
Raňajky. Dnes ráno sa budeme aj tro-
chu báť. Pozrieme si, čo všetko po-
núka Strašidelné laboratórium. Počas 
ďalšej zastávky sa ocitneme medzi 
Guinessovými rekordmi. Ďalším zau-
jímavým miestom bude Modrá plané-
ta. Nie, nebudeme cestovať do vesmí-
ru, ale do morského sveta v dánskom 
akváriu, kde sa nachádza až 20 000 
druhov rýb a  morských živočíchov, 
ktoré sú umiestnené v  53 akváriách 
a nádržiach. Večer navštívime zábav-

ný park Tivoli, plného rôznych kolo-
točov a iných atrakcií nie len pre deti. 
Ubytovanie, večera.

3. dEŇ 
Po raňajkách sa vyberieme do ne-
ďalekého mestečka. Dnes budeme 
celý deň cestovať v  čase. Dozvieme 
o  predkoch Škandinávcov, o  Vikin-
goch. Vzhliadneme vikingské plavidlá 
v  mestečku Roskilde. Ďalšia zastáv-
ka bude „Krajina legiend“ - praveká 
dedinka v Lejre. V  múzeu v  prírode 
sa nachádza ohromná zbierka pre-
historických usadlostí ešte z doby ka-
mennej a vikingského obdobia. Rodný 
dom najslávnejšieho rozprávkara na 
svete Hansa Christiana Andersena 
v mestečku Odense, kde sa dozvieme 
viac o  jeho detstve a živote. Odchod 
na ubytovanie, večera.

4. dEŇ 
Raňajky. Presun mestečka Billund. 
Najväčšia atrakcia , ktorá poteší nielen 
deti, ale určite aj rodičov a istotne v 
nás zanechá  veľmi príjemné spomien-
ky. Legoland (v preklade pekne sa 
hraj) je zábavný park stavebnice Lego. 
Hneď pri vchode nás privíta Hans 
Christian Andersen s  otvorenou kni-
hou a  rôzne miniatúry dánskych vý-
znamných pamiatok. Ale nájdeme tu 
aj vybudovaný Amsterdam. Niektoré 
postavičky sú dokonca aj pohyblivé. 

Kto sa odvezie v legových autáčkach 
cez safari, kde zvieratká sú vyrobené 
opäť zo stavebnice lega? Koho zau-
jíma kozmonautika, môže sa pozrieť 
na kozmickú základňu. Alebo sa pre-
vezieme na loďke a pozrieme si lego 
hrad.  Jedna časť parku je venovaná 
aj malým experimentom, kde si každý 
môže z kociek niečo postaviť. Ubyto-
vanie, večera.

5. dEŇ 
Raňajky. Urobíme si prehliadku sa-
fariparku v  Give. Budeme jazdiť cez 
africkú Saharu, kde budeme mať na 
dosah rúk africké zvieratá. Opäť sa 
presunieme do Billundu, ale tento 
ktrát naše kroky zamieria do sever-
ského aquaparku Lalandia, v ktorom 
si užijú vodné dobrodružstvo nielen 
deti. Večera, ubytovanie.

6. dEŇ 
Dnes dokončíme prehliadku mesta 
Kodaň. Na mesto sa pozrieme z výš-
ky z Okrúhlej veže, kde nie sú žiadne 
schody iba šikmá plošina, ktorá nás 
dovedie až hore. Odlet do Viedne, 
transfer do Bratislavy.

dĺžka lEtu: 2 hodIny  |  vhodné prE dEtI od: 4 rokov

Nemecko

Dánsko Nórsko

Kodaň
Kongens Lyngby

Rødby

Knuthenborg

Roskilde

Lejre

Billund
Odense

CEna od

1 042
Eur
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PRE DETI
 Poznávanie histórie a múzeá

  Zábavné parky plné atrakcíí

  Rozprávkový svet Hansa 

Christiana Andersena  

a Pipi dlhej pančuchy

  Verte alebo nie! Objavíte svet 

plný kuriozít

  Akvárium 

  ZOO a safari parky 

  Plavba loďou 

  Detské ochutnávky  

dánskych špecialít

 Vedecké centrum

 Planetárium

 Strašidelné laboratórium

  Tropický prales s voľne sa 

pohybujúcimi zvieratami

  Najstarší skanzen na svete  

so živými zvieratkami  

a ukážkou remesiel

  Ochutnávka slávnej lízanky 

Polkagrisar

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál

  Detské ceny vstupov

  Výhodný paušál vstupov  

pre rodiny

 Termín cez prázdniny

čo vŠEtko oBdIvuJEmE v tomto sEvErskom kráĽovstvE? BEzpoChyBy JE to prÍroda, hIstorICké aJ modErné stavBy, spokoJný žIvot 
Švédov, ktorÍ maJÚ vysokÚ žIvotnÚ ÚrovEŇ. v kraJInE sa to lEn tak hEmžÍ rÔznymI atrakCIamI prE dEtI. poďmE ICh spolu oBJavIŤ 
a zárovEŇ spoznaŤ tÚto krásnu kraJInu.

1. dEŇ
Transfer z Bratislavy na letisko vo 
Viedni a odlet do Kodane. Transfer do 
hlavného mesta Dánska. Prehliadka 
zameraná na detské atrakcie s mož-
nosťou ochutnávky dánskych špe-
cialít. Roberta Ripleyho fascinovali 
odlišnosti, ktoré stvárňoval vo svojich 
komixoch. To ho tak preslávilo, že už 
v  roku 1933 otvoril prvé múzeum bi-
zarností. Domy kuriozít a  podivnos-
tí boli postupne otvárané v  rôznych 
metropolách vo svete. A práve jedno 
sa nachádza aj v Kodani, ktoré navští-
vime - Verte alebo nie! Nechajme sa 
prekvapiť kuriozitami ako napríklad 
mužom s  najväčšou nohou na svete, 
listom napísanom na zrnku ryže alebo 
mužom s kovovým nosom.  Pokračuje-
me do Múzea rozprávok Hansa Chris-
tiana Andersena, kde sa nachádzajú 
expozície, ktoré pripomínajú najsláv-
nejšie rozprávky tohto spisovateľa – 
Cisárové nové šaty, Malá morská víla či 
Snehová kráľovná. Všetko je prezen-
tované so zvukom a svetelnými efekt-
mi na farebných tabuliach. Dokonca si 
prehliadneme aj jeho pracovňu. Počas 
ďalšej zastávky sa ocitneme medzi 
Guinessovými rekordmi. Pozrieme, 
čo nám ponúka Strašidelné labora-
tórium. Prehliadka dánskeho akvária. 
Popoludní si doprajeme plavbu po ka-
náloch Kodane a z lode uvidíme dom, 
v ktorom býval Hans Christian Ander-
sen. Večer navštívime zábavný park 
Tivoli alebo najväčšie severské pla-
netárium Tycha Brahe. Ubytovanie.

2. dEŇ 
Po raňajkách presun po Oresundskom 
moste, ktorý spája Kodaň a švédske 
Malmö. Presun do druhého švédske-
ho najväčšieho mesta Goteborgu. Tu 
navštívime najväčšie severské vedec-
ké centrum Universum. Pod jednou 
strechou nájdeme obrovský tropický 
prales, v  ktorom sa poprechádzame 
s voľne sa pohybujúcimi zvieratami. 

Zároveň môžeme strčiť hlavu do ve-
smíru či ponoriť sa v hlbinách sveto-
vých oceánov. A čo by to bolo za ve-
decké múzeum, keby sme si nemohli 
pozrieť a vyskúšať rôzne technológie 
či experimenty? Po objavení takmer 
všetkých atrakcií v Universe zájdeme 
na iný druh zábavy. V meste sa nachá-
dza najväčší severský zábavný park 
Liseberg. Čaká na nás bohatá ponuka 
atrakcií pre deti aj rodičov. Spolu je ich 
až 42. Po dokonalom dni plného no-
vých zážitkov, odchod na ubytovanie. 

3. dEŇ 
Raňajky. V mestečku Huskvarna nav- 
štívime fabrikantské múzeum venova-
né výrobkom tejto svetoznámej znač-
ky. V múzeu si prídu na svoje malí aj 
veľkí, ženy aj muži. U nás známa znač-
ka najmä vďaka technike na kosenie. 
No počas jej histórie výroba prešla 
rôznymi stupňami. Od výroby zbra-
ní, cez šijacie stroje, rôzne mlynčeky, 
kachle, bicykle, či dokonca motocykle. 
Presunieme sa do Gräny, kde ochut-
náme slávne lízanky Polkagrisar, kto-
ré sa vyrábajú už od polovice 19. sto-
ročia. Ubytovanie. 

4. dEŇ 
Naša cesta nás dnes dovedie do sveta 
vynikajúcej autorky Astrid Lindgreno-
vej. V jej rodnom meste Vimmerby nav- 
štívime lesopark, kde stretneme živú 

Pipi dlhú pančuchu, Emila z Löne-
bergy a iných rozprávkových pred-
staviteľov. Budeme sa naozaj cítiť ako 
v  rozprávke, z  ktorej sa nám nebude 
chcieť odísť. Dnes náš ešte čaká Safari 
a ZOO Kolmården. Známa je aj tým, 
že sa nachádza v krásnej prírode a je 
domovom 750 zvierat.  Určite aj nás 
uchváti živá show delfínov. Odchod na 
ubytovanie v okolí Štokholmu.

5. dEŇ 
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Štokholm cez   zázračný svet rozprá-
vok Astrid Lindgrenovej Junibacken. 
Vo Vasa múzeu objavíme v pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú loď 
Vasa, ktorá sa v roku 1628 potopila pár 
minút po vyplávaní. Porozprávame si 
príbeh, prečo sa táto obrovská loď 
potopila iba po 1 300 m plavby.  Urči-
te nás ohromí jej veľkosť. Poobede si 
toto krásne mesto pozrieme aj z výš-
ky, z vrchu Globen arény. V prípade 
záujmu návšteva zábavného parku 
Gröna Lund. Návrat na ubytovanie.

6. dEŇ 
Po raňajkách nášho posledného dňa 
v Štokholme návšteva Motýlieho sve-
ta – Viete si predstaviť, že sa zrazu 
ocitnete medzi stovkami lietajúcich 
motýľov? Budeme sa cítiť ako v inom 
svete. Zrazu bude okolo nás voľne lie-
tať až 700 druhov motýľov. Na záver 
ešte navštívime najstarší skanzen na 
svete, založený už v roku 1891. Môže-
me  tu obdivovať, okrem drevenej ar-
chitektúry, živé severské zvieratá, ako 
aj skanzenské akvárium alebo tradič-
né remeslá. Odlet do Viedne, transfer 
do Bratislavy. 

dĺžka lEtu: 1 hodIna 30 mInÚt  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

nIElEn  
PRE DETIškanDInÁVIa

Borås

Huskvarna

ŠtokholmFínsko

Dánsko

Nórsko

Kodaň

Vimmerby

CEna od

955
Eur
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dĺžka lEtu: 2 hodIny  |  časový posun: -1 hodIna  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

lonDýn PRE DETI

PRE DETI
  História a  múzeá

  Akvárium s morským svetom

  Legoland Windsor Resort® 

  Filmové štúdia čarodejníka 

Harryho Pottera

  Jazda na najväčšom 

vyhliadkovom kolese

  Stretnutie so svetovými 

celebritami v múzeu

  Plavba loďou

VýhoDy PRE 
RoDIny

  Detský paušál

  Vstupy do vybraných múzeí 

zadarmo

  Zvýhodnené vstupenky pre 

deti do cca 15 rokov

  Zvýhodnené kombinované 

vstupenky na viac atrakcií 

(Londýnske akvárium, 

Londýnske oko a Madame 

Tussaud’s)

  Vstupenka na Harry  

Potter Studio Tour v cene

  Odchod z BA aj KE

  Možnosť doobjednania večerí

  Ubytovanie v 3* hoteli

  Termíny cez prázdniny

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.

NÁŠ TIP
Zakúpte si kombinovanú vstu-
penku na  3  atrakcie (Londýnske 
akvárium, Londýnske oko a Madame 
Tussaud’s) spolu so zájazdom a vý-
razne 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 zavedie 
za najznámejším čarodejníkom An-
glicka - Harrym Potterom. Úchvat-
ná atrakcia londýnskych filmových 
štúdií vám odhalí mnoho tajomstiev 
z tvorby veľkolepých filmových prí-
behov o  tomto čarodejníkovi, vrá-
tane faktov o špeciálnych efektoch 
a animáciách, ktoré tieto filmy pre-
slávili po celom svete. Čaká na Vás 
dobrodružstvo skryté za filmovým 
plátnom s množstvom prekrásnych 
filmových 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 figurín Madame Tussau-
d’s. Pre mamičky budú určite prí-
jemným spestrením a  oddychom 
nákupy na Oxford Street, odkiaľ 
sa neskôr vydáme k ďalšiemu výz- 
namnému symbolu mesta – Picca-
dilly Circus. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

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 po-
sádkou alebo sa pripojte k  potá-
pačom z  ponorky Atlantis. Nielen 
najznámejšie pamiatky Londýna si 
budete môcť pozrieť ako zmenše-
né modely v Minilande, na ktorý sa 
spotrebovalo najväčšie množstvo 
LEGO® kociek z  celého parku, až 
40 miliónov kusov. Alternatívou 
je voľný deň v  Londýne, vhodný 
na návštevu vychýrených múzeí.  
Navštívime Múzeum kráľovského 
letectva s množstvom vystavených 
historických a  moderných 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 vyze-
rala naša planéta v  dobách pred 
príchodom človeka? Kto je väčší - 
my či dinosaury? A  kto je bystrej-
ší? Koľko zubov má v tlame hroch? 
A koľko ich mal taký tyranosaurus? 
Všetko a  ešte viac sa dozvieme 
a  na vlastné oči uvidíme v  Príro-
dovednom múzeu. Hneď vedľa sa  
nachádza Technické 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 posledný krát sa môžeme kochať 
pohľadom na majestátny Tower 
Bridge a  Tower, vojnový kríž-
nik HMS Belfast, Shakespearovo  
divadlo, Tate Modern. Transfer na 
letisko a odlet z Londýna.

haRRy PoTTER  
a lEGolanD®

CEna od

433
Eur
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dĺžka lEtu: 2 hodIny  |  vhodné prE dEtI od: 5 rokovdĺžka CEsty: 18 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 4 rokov

ASTERIx PARK je zábavný park 
vzdialený od Paríža približne 35 km na 
sever. Ponúka množstvo atrakcií ako je 
napríklad delfinárium, rôzne vlnovky, 
súboje mušketierov a kúzelník.

1. dEŇ
Odchod zo Slovenska v popoludňaj-
ších hodinách (z Bratislavy o 15:00 h), 
tranzit cez Rakúsko a Nemecko.

2. dEŇ
V ranných hodinách príchod do Pa-
ríža, ktorý patrí na vrchol najvšte-
vovanejších miest sveta. Návšteva 
známeho a deťmi veľmi obľúbeného 
zábavného Asterix Parku (celoden-
ná návšteva parku – vstupné si kaž-
dý hradí sám), kde sa návštevníci 
stretnú so známymi filmovými a roz-
právkovými postavičkami Asterixa  
a Obelixa a dozvedia sa aj o ich boji 
proti Rimanom. Vo večerných hodi-
nách návrat na ubytovanie.

3. dEŇ
Raňajky, pešia prehliadka francúz-
skej metropoly (Eiffelova veža, go-
tická katedrála Notre Dame, Sain-
te-Chapelle, možnosť individuálne 
navštíviť obrazovú 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 
(celodenná návšteva parku – vstupné 
si každý hradí sám). Disney Park sa 
delí na päť častí: Main Street (Hlavná 
ulica), Fantasyland (Krajina fantá-
zie), Adventureland (Dobrodružná 
krajina), Frontierland (Krajina Divo-
kého Západu) a Discoveryland (Kra-
jina objavov). V neskorších hodinách 
odchod na Slovensko.

5. dEŇ
Tranzit cez Nemecko a Rakúsko, ná-
vrat na Slovensko v popoludňajších 
hodinách.

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 inšpi-
rované rozprávkami Walta Disneyho. 

Paríž DIsnEylanD a asTéRIx PaRk

3. dEŇ
Raňajky. Relax na pláži v Nice. Fa-
kultatívne možnosť  výletu do Mo-
nackého kniežatstva. Pozrieme si  
palác, kde žijú monacké kniežatá, 
slávne monacké kasíno, Oceano-
grafické múzeum s 90 nádržami pl-
nými rýb a koralov. Prejdeme sa po 
ceste kde sa jazdí Formula 1 alebo 
sa povozíme turistickým vláčikom. 
Ubytovanie

4. dEŇ 
Raňajky, rozlúčka s Nice. Transfer na 
letisko, odlet do Viedne a po prílete 
transfer do Bratislavy.

1. dEŇ  
Transfer na letisko Schwechat pri 
Viedni, odlet do Nice. Po prílete do 
Nice presun na ubytovanie.  Prechádz-
ka starým mestom, Opera, Promenade 
des Anglais, slávny Hotel Negresco,  
a ďalšie.  Turistickým vyhliadkovým 
vláčikom si pozrieme celé mesto  
a vyvezieme sa na hradný kopec, od-
kiaľ je najmalebnejší pohľad na anjelskú  
zátoku a celé mesto budeme mať ako 
na dlani. Ubytovanie.

2. dEŇ
Raňajky. Transfer (vlakom) do jedné-
ho z najväčších a najkrajších vodných 
parkov v Európe – Marineland v mes-
tečku Antibes. Vodný svet Marineland 
sa rozprestiera približne 4 km vý-
chodne od mesta Antibes a nachádza 
sa v  ňom viac ako 4 500 morských 
živočíchov. Uvidíme show delfínov 
a tuleňov, kosatky a ich úžasnú show. 
Môžeme obdivovať ľadové medvede 
a  pavilón tučniakov. Kto bude mať 
záujem, môže navštíviť  Aquasplash 
park, ktorý je hneď vedľa Marine-
landu. Je plný tobogánov, bazénov 
a  iných vodných atrakcií.  Zažijeme 
deň plný zábavy a  dobrodružstva. 
Návrat vlakom do Nice. Ubytovanie. 

PRE DETI
  Poznávanie Nice  

a Francúzskej riviery

 Šantenie na pláži

  Obrovský vodný svet  

Marineland

 Show delfínov

  Miesto, kde môžete vidieť 

kosatky

  Vodné atrakcie v aquaparku

  Prechádzka tunelom so 

žralokmi a rajami

  Stretnutie s lemurmi  

a ľadovými medveďmi 

 Jazda vláčikom

VýhoDy PRE 
RoDIny

  Detský paušál 

  Zvýhodnené vstupné  

pre deti do 12 rokov

nIcE PRE DETI s nÁVšTEVou MaRInElanDu

PRE DETI
 Poznávanie histórie Paríža 

  Zábavný Asterix Park, 

v ktorom sa stretneme 

s Asterixom a Obelixom 

a dozvieme sa o ich bojoch 

proti Rimanom 

  Zábavný park Disneyland, 

kde spoznáme život Walta 

Disneyho a staneme 

sa súčasťou sprievodu 

rozprávkových postáv 

a zažijeme voľný pád do 

štvrtej dimenzie 

  Eiffelova veža

VýhoDy PRE 
RoDIny

  Detský paušál 

  Detské ceny vstupov

NOVINKA

CEna od

346
Eur

CEna od

233
Eur

2 dospelí  
+ 1 dieťa do  
12 rokov od

466
Eur
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DIsnEylanD

PRE DETI
  Poznávanie histórie Paríža 

  Zábavný park Disneyland, 

kde spoznáme život Walta 

Disneyho a staneme 

sa súčasťou sprievodu 

rozprávkových postáv 

a zažijeme voľný pád do 

štvrtej dimenzie 

  Zábavný Asterix Park, 

v ktorom sa stretneme 

s Asterixom a Obelixom 

a dozvieme sa o ich bojoch 

proti Rimanom 

  Adrenalínové atrakcie od 

najjednoduchších až po 

náročné 

  Obchody s hračkami 

a oblečením s motívom 

Walta Disneyho

  Eiffelova veža

VýhoDy PRE 
RoDIny

  Detský paušál 

  Detské ceny vstupov

  Termín zájazdu na Veľkú noc  

a počas prázdnin

 Odchod z BA a KE

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. 

diSney'S HoTel  
SanTa Fe 2* 
Hotel priamo s  dedinke Disneylan-
du, zariadený v štýle juho-západnej 
Ameriky. Izby žiaria jasnými farbami, 
k  dispozícii aj detský kútik, ihrisko 
s  indiánskymi stanmi a  westernová 
reštaurácia.

diSney'S HoTel  
neW yorK 4*
Hotel v areály Disney dedinky  ponú-
ka romantickú atmosféru „New York 
City“ , izby zariadené v  štýle Art 
Déco, krytý bazén, saunu, vonkajšie 
ihrisko a mnoho ďalších služieb vy-
sokej kvality.

1. dEŇ
Transfer na letisko, odlet do Paríža. 
Po prílete autokarová prehliadka fran-
cúzskej metropoly (Latinská štvrť, No-
tre Dame, Sainte – Chapelle, Justičný 
palác), 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 ná-
vrat do hotela.
4. dEŇ
Raňajky, odchod do Paríža – pešia 
prehliadka mesta (Eiffelova veža),  
v popoludňajších hodinách transfer na 
letisko, odlet z Paríža, po prílete trans-
fer do Bratislavy.

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 inšpi-
rované rozprávkami Walta Disneyho. 

DISNEYLAND PARK
Disney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (Hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland 
(Dobrodružná krajina), Frontierland 
(Krajina Divokého Západu) a Disco-
veryland (Krajina objavov). 

Na Hlavnej ulici sa ocitnete v malom 
americkom mestečku z  čias detstva 
Walta Disneyho. Ulicou niekoľkokrát 
denne prechádza sprievod tancujú-
cich a spievajúcich rozprávkových po-
stavičiek a ako v rozprávke sa budete 
cítiť aj v obchodíkoch s hračkami, ob-

lečením či v  štýlových reštauráciach. 
Cez ružový zámok Šípkovej Ruženky 
prídete do Krajiny Fantázie, kde si mô-
žete pozrieť predstavenie o dobrodruž-
stvách Pinocchia, zablúdiť v  labyrinte 
Alice v Krajine zázrakov alebo sa povoziť 
v obrovských čajových šálkach.

Dobrodružná krajina láka adrenalíno-
vou horskou dráhou Indianu Jonesa 
a  skutočne skvelou atrakciou, kto-
rá poteší malých aj veľkých sú Piráti 
z  Karibiku. Túto atrakciu tvorí jasky-
ňa, cez ktorú prechádzate na loďke 
a okolo Vás sa odohráva nefalšované 
prepadnutie mesta pirátmi. V Krajine 
Divokého Západu si môžete vybrať 
jazdu na nervy drásajúcej dráhe cez 
Horu Veľkého Hromu, previesť sa ori-
ginálnym parníkom po jazere alebo 
sa nechať strašiť mŕtvou nevestou 
v  Dome hrôzy. V  Krajine objavov je 
zážitkom prejsť autom okruh na Auto-
pii, 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 vesmír-
nej lode, či dych vyrážajúce zrážky áut.  
Z atrakcií v štúdiách musíme spome-
núť asi najväčšiu „bombu“ v  celom 
Disneylande, ktorou je Veža teroru – 
Voľný pád do 4. dimenzie. Ide o vý-
ťah, v ktorom neskutočnou rýchlosťou 
padáte do čiernej hĺbky. Hoci sa nám 
tak podľa názvu nezdá, adrenalínovou 
atrakciou je aj „Crush‘s Coaster“ z fil-
mu „Hľadá sa Nemo“, kde v lastúrach 
zažijete šialenú plavbu pod hladinou 
oceánu.  

POZNÁMKA
Možnosť realizácie zájazdu aj indivi-
duálne. 

sEn nIElEn PRE 
najMEnších

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAňAJKAMI 

dvojlôžková izba od 100

Možnosť až 2 prísteliek

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAňAJKAMI 

dvojlôžková izba od 360

Možnosť až 3 prísteliek

CENA V EUR ZA IZBU A NOC S RAňAJKAMI 

dvojlôžková izba od 500

Možnosť až 3 prísteliek

CEna od

372
Eur



92

Európa  |  talIansko

068067

PRE DETI
  Park Minimundus 

s miniatúrami stavieb sveta

  Zábavný park Gardaland  

s tobogánmi, rýchlodráhami

  Zábavný park Caneva World 

s filmovým a vodným svetom

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detské ceny vstupov

 Detský paušál

 Termín cez prázdniny 

dĺžka CEsty: 8 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 4 rokov

1. dEŇ
 Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy o 06:30 h), tran-
zit cez Rakúsko. V  popoludňajších 
hodinách krátka zastávka pri jazere 
Wőrthersee, na tzv. Rakúskej riviére,  
s možnosťou návštevy parku Minimun-
dus – Svet v malom, s miniatúrnymi 
modelmi známych stavieb (zastúpe-
ných je tu vyše 54 štátov sveta). Pokra-
čovanie v ceste do Talianska, vo večer-
ných hodinách príchod na ubytovanie.

2. dEŇ
Raňajky, celodenná návšteva zábavné-
ho parku Gardaland, ktorý sa rozpre-
stiera na brehu jazera Lago di Garda. 
Počas svojej dlhoročnej histórie pre-
svedčil malých i veľkých návštevníkov 
o tom, že má čo ponúknuť. Veď kto by 
sa nechcel ocitnúť v Údolí kráľov staro-
vekého Egypta, navštíviť Jaskyňu kor-
zárov, preplávať v gumových kolesách 
okolo horiacej sopky či vidieť delfíniu 
show? Množstvo toboganov, rýchlo-
dráh či iných adrenalínových atrakcií, 
ale aj oáza krásnej prírody, westernové 
mestečko a plavba po dravej rieke do 
ázijskej džungle okolo budhistických 
chrámov. Na vlastnej koži budete môcť 
vyskúšať virtuálnu realitu a trojrozmer-
né kino. Ponuka atrakcií je vyvážená, 
takže každý si tu nájde to svoje. Návrat 
na ubytovanie.

3. dEŇ
Raňajky, pred cestou domov máme 
poslednú šancu objaviť novú dimenziu 
zábavy a prežiť deň plný zážitkov vo 

filmovom a vodnom svete Caneva 
World (2 hlavné časti – Movieland 
a Aquaparadise). Movieland– svet 
filmového diania sa nám priblíži 
v  tematických celkoch: Akčný film, 
Thriller, Back Stage, Klasický film 
a Juniorský útok. Aquaparadise – 
raj pre každého, v ktorom nájdete 
vulkanický ostrov s potokmi, lesmi, 
jaskyňami, veľké bazény a mnoho 
vodných atrakcií, kde sa môžete 
potápať, plávať, hrať a tráviť čas s 
priateľmi. Stretnete sa s krutými 
karibskými pirátmi, uvidíte antické 
španielske plachetnice a zažijete 
neľútostný zápas o prežitie pred zú-
rivými žralokmi. Máte na záver chuť 
na drink? Prečo nevyskúšať Rock 
Star Café, jedinečný bar s múzeom 
rockových hviezd? Dva dni plné zá-
bavy sa končia a v neskorých večer-
ných hodinách je naplánovaný od-
chod na Slovensko.

4. dEŇ
Návrat na Slovensko v dopoludňaj-
ších hodinách.

dĺžka lEtu: 1 h 25 mIn  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

s nÁVšTEVou 
canEVa WoRlDGaRDalanD

Poprechádzame sa po cestičkách, 
lemovaných sochami, popri roman-
tických fontánach, cez geometricky 
upravené záhrady. Súčasťou parku 
je aj najstaršia zoologická záhrada 
v Taliansku, založená v roku 1911, kto-
rá je domovom takmer 1 000 zvierat 
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 Vied-
ni, odlet do Ríma. Dnes zažijeme straši-
delnú atmosféru v najdlhších rímskych 
Katakombách sv. Kalixta, prezrieme 
si Koloseum - miesto, kde sa v minu-
losti odohrávali gladiátorské zápasy, 
uvidíme Kapitol, Trajánove fórum  
a Pantheon, pri Ústach pravdy si otes-
tujeme našu pravdovravnosť a vhodí-
me mincu do známej Fontány di Trevi, 
aby sme zaručili, že táto návšteva Ríma 
pre nás určite nebude posledná. Ná-
vrat na ubytovanie.

2. dEŇ
Dnešný deň začneme v sídle pápeža 
– vo Vatikáne. Prezrieme si námestie 
sv. Petra s bazilikou, pričom budeme 
mať možnosť vystúpiť na kupolu ba-
ziliky, odkiaľ je nádherný výhľad na 
Rím i Vatikán. Popoludnie strávime  
v zábavnom parku Rainbow Ma-
gicland s množstvom kolotočov  
a bláznivých atrakcií.   Na tzv. lietajú-
com 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 napä-
tie v dome strašidiel, na špeciálnych 
lodiach sa poplavíme v čase, budeme 
mať možnosť zahrať si najväčšiu vide-
ohru v Európe.  Návrat na ubytovanie.

3. dEŇ
Po raňajkách sa vyberieme spozná-
vať ďalšie dominaty “večného mesta” 
– Španielske námestie so známymi 
Španielskymi schodmi, Piazza Navo-
na, Piazza del Popolo. Popoludní si 
užijeme kopu zábavy v detskom mú-
zeu. Vyskúšame si ako sa žije vo svete 
dospelých - nakúpime v supermarkete, 
navštívime detskú banku, urobíme po-
kus v laboratóriu, nasadneme do ha-
sičského auta, absolvujeme kuchársky 
minikurz. Čaká na nás množstvo inte-
raktívnych hier a zaujímavých atrakcií. 
Návrat na ubytovanie.

4. dEŇ
Dnes navštívime najkrajší a  druhý 
najväčší rímsky park Villa Borghese. 

PRE DETI
  História

  Múzeum

  Zábavný park

  ZOO so slonmi, tuleňmi  

a žirafami 

  Kuchársky minikurz 

  Zažijeme strašídelnú 

atmosféfu v najdlhších 

rímskych katakombách

  Výhľad z lietajúceho ostrova 

z výšky 50 m

VýhoDy PRE 
RoDIny

  Detský paušál 

  Detské ceny vstupov

  Vstup do detského múzea  

s detským kuchárskym 

minikurzom v cene

  Termín cez prázdniny

RíM PRE DETI

Minimundus
Taliansko

Slovinsko

Chorvátsko

Švajčiarsko Rakúsko

Gardaland

CEna od

346
Eur

NOVINKA

CEna od

159
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

318
Eur
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PRE DETI
 História

 Lunapark s 25 atrakciami

  Akvárium s 80 m dlhým 

podvodným tunelom  

s pohyblivým chodníkom  

a žralokmi

 Lodné múzeum

  Vedecké múzeum so 

simulátorom vĺn a tornád

 Múzeum voskových figurín

 Zaujímavé Gaudího stavby

  Záhraný park plný farebných 

stavieb, v ktorom je takmer 

všetko zaguľatené

  Hudobno – svetelná show 

magickej fontány

  Obdivovanie trofejí, pohárov 

a futbalových hráčov na 

štadióne FC Barcelona

  Najkrajšia barcelónska 

cukráreň

  ZOO s možnosťou člnkovania 

po jazere a fotením sa  

s mamutom

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detské ceny vstupov

 Detský paušál 

BarCElona ponÚka vEĽa možnostÍ na výlEty s dEŤmI. na svoJE sI prÍdu malÍ FanÚŠIkovIa FC BarCElony a dEtI, ktoré maJÚ rady 
nEtradIčné stavBy, prÍrodu, lunaparky,  maŠkrty z CukrárnE. čI zauJÍmavé mÚzEá, kdE možno vIdIEŤ ako to vyzErá v tropICkom 
pralEsE a ako vznIká tornádo. vEĽkou atrakCIou JE akvárIum, v ktorom sa dá prEChádzaŤ pod vodou a pozorovaŤ žraloky.

dĺžka lEtu: 2 hodIny 15 mInÚt  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

1. dEŇ
Odlet z Bratislavy/Viedne do Barce-
lony/Gerony, transfer do hotela. Obja-
vovanie mesta začneme prechádzkou 
po populárnej promenáde La Rambla, 
ktorou sa dostaneme k rôznym  zau-
jímavostiam, ako napr. Museu de Cera  
- Múzeum voskových figurín, v ktorom 
sa nachádza viac ako 360 figurín krá-
ľov, zočincov, pápežov a rôznych zná-
mych osobností nielen z katalánskej 
a španielskej histórie, ktoré sú na ne-
rozoznanie od živých modelov. O pár 
krokov ďalej vyhliadková veža Krištofa 
Kolumba, z ktorej je krásny výhľad na 
prístav. Ďalej môžeme navštíviť  L’Aqu-
ari – barcelónske akvárium, ktoré patrí 
medzi najväčšie v Európe, leží pri mori 
na malom polostrove medzi Torre 
Jaume a Barcelonettou a dá sa k nemu 
dostať moderným mostom pre peších 
Rambla de Mar, inšpirovanom morský-
mi vlnami. Najväčšou atrakciou je 80 
metrom dlhý podvodný tunnel s po-
hyblivým chodníkom, z ktorého možno 
pozorovať 11 000 morských živočíchov 
v šiestich miliónoch vody. Ďalej sa tu 
nachádza 22 obrovských a nespočetné 
množstvo malých akvárií. Ponoriť sa do 
sveta žralokov, rají, murén a morských 
koníkov je nezabudnteľný zážitok. Pre 
budúcich moreplavcov je nevyhnut-
ná návšteva Museu Maritim, bývalých 
Kráľovských lodeníc.

2. dEŇ 
Raňajky. Raňajky. Začneme návšte-
vou Parc Guëll, záhradného komple-
xu plného nekonvenčných stavieb 
veselých  farieb. V parku plnom stĺpo-
radí, vymyslených tvorov a okrasných 
prvkov sa nenachádzajú skoro žiad-
ne ostré línie a všetko je zaguľatené. 
Medzi obľúbené ciele patrí aj terasa, 
z ktorej je výhľad na mesto a je na nej 
aj jedna z  najdlhších lavičiek sveta.  
Ďalej si pozrieme budovy postavené 
známym architektom Gaudím: Sagra-
da Família – novogotický chrám Svä-

tej rodiny,   ktorý sa stal symbolom 
Barcelony, Casa Batlló, rozprávkovo 
koncipovaný dom so strechou pripo-
mínajúcou chrbát obrovského jaštera 
a stĺpy dole nohy slona, či Casa Milá, 
prezývaná La Pedrera (kameňolom).  
Večer si môžeme pozrieť hudobno – 
svetelnú show magickej fontány – La 
Font Mágica.

3. dEŇ
Raňajky. Dnes sa vydáme za pozna-
ním i  zábavou. Ako prvé navštívime 
Cosmo Caixa – vedecké ineraktívne 
múzeum – jedno z najzaujímavejších 
a s plochou 30 000 m2 aj najväčších 
múzeí nielen v Barcelone, ale aj v ce-
lom Španielsku. Malí aj väčší návštev-
níci si tu rozhodne nebudú nudiť - na 
každom rohu sa tu dá niečo niečo 
vyskúšať, objaviť, alebo urobiť malý 
vedecký experiment z oblasti fyziky, 
techniky, geológie, či chémie. Gigan-
tickou špirálou, ktorá sa vinie okolo 
30 metrového stromu z Amazonské-
ho pralesa sa dostaneme do suterénu 
so simulátorom vĺn a  tornád, alebo 
s  geologickou stenou, kde sa dajú 
skúmať rôzne typy hornín. V  sklení-
ku s rozlohou 1 000 m2 možno vidieť, 
okrem tropického pralesa, aj voľne 
žijúce živočíchy. Netreba sa však báť 
– nebezpečné hady sú samozrejme 
za sklom.  Popoludní sa vydáme do 
lunaparku Park d´Atraccions de Tibi-
dado z  roku 1901, ktorý ponúka viac 
ako 25 atrakcií. 

4. dEŇ
Raňajky, individuálne voľno, podľa 
časových možností fakultatívne náv-
števa jednej z najkrajších cukrární  
v Barcelone – Pastisseria Escribá. Pre 
tých, ktorí majú radšej zvieratká bude 
vhodnejšia návšteva barcelonskej 
ZOO, ktorá sa nachádza v krásnom 
parku La Ciutadela, kde sa dá po-
člnkovať na veľkom jazere a urobiť si 
fotografiu so sochou mamuta. Ďalšou 

možnosťou je prehliadka štadiónu FC 
Barcelona, kde možno vidieť nielen 
trofeje a  poháre slávneho klubu, ale  
i šatne hráčov. Transfer na letisko. 
Odlet do Bratislavy/Viedne.

BaRcElona PRE DETI
NOVINKA

CEna od

390
Eur
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dĺžka lEtu/CEsty: 1:15/9 hodÍn  |  prE dEtI od: 3 rokov

PRE DETI
 Návšteva zábavného parku

  Morské akvárium s viac ako  

4 500 druhmi morských rýb

 BMW svet – splnený sen

 4D kino

 Kaskadérske show

 ZOO

 Múzeum hračiek

  Plavba loďkou

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál

  Zvýhodnené vstupné  

pre deti do 12 rokov

  Vstupné do sveta BMW 

zadarmo

1. dEŇ
Odchod v ranných hodinách (z Brati-
slavy o 07:00 h), tranzit cez Rakúsko 
do Nemecka. Po príchode do Ruhpol-
dingu (o cca 13 h) navštívime zábavný 
park, učupený v krásnej alpskej príro-
de, ktorý nás unesie do okúzľujúceho 
sveta fantázie. Veľkú zábavu zažije-
me pri jazde na dračom kolotoči či 
v šmykľavkovom raji. Podvečer presun 
do Mníchova, ubytovanie. 

2. dEŇ
Raňajky. Návšteva unikátneho Olym-
pia Parku, ktorý bol postavený ako 
veľmi nadčasové olympijské mesteč-
ko. Už z diaľky vás upúta vysoká veža, 
z  ktorej je prekrásny výhľad na celý 
Mníchov. Hneď pod vežou sa nachá-
dza Morské akvárium, kde cez skle-
nený tunel uvidíte žralokov a  ďalších 
4 500 druhov morských rýb. Veľkou 
atrakciou tohto areálu je aj svet BMW, 
kde je okrem krásnych modelov áut 
aj množstvo interaktívnych hier pre 
deti aj dospelých. Popoludní prehliad-
ka najdôležitejších pamiatok v centre 
Mníchova a  v  rámci individuálneho 
voľna možnosť návštevy Múzea hra-
čiek. Návrat do hotela.

3. dEŇ 
Raňajky. Návšteva mníchovskej ZOO, 
ktorá bola založená v  roku 1911 ako 
prvá geo-zoo na svete. Je to skôr 
prírodná rezervácia s  nedotknutou 
krajinou obývaná zvieratami žijúci-
mi v prírodných podmienkach. Náhle 
máte pocit, akoby ste sa kúzlom pre-

miestnili do pravého safari. Popolud-
ní návšteva filmových štúdií Bavaria, 
ktoré patria k  najväčším v Európe. 
Odfotíte sa s  „Falcom“ z  Nekoneč-
ného príbehu a o zábavu sa postará 
aj 4D kino a vzrušujúce kaskadérske 
show. Návrat do hotela. 

4. dEŇ
Raňajky. Odchod k  jazeru Herren-
chiemsee, ktoré je pre svoju veľkosť 
nazvané aj Bavorské more. Plavba lo-
ďou k Panskému ostrovu a návšteva 
rozprávkového zámku Herrenchim-
see, ktorý si nechal postaviť bavorský 
kráľ Ľudovít II podľa vzoru francúz-
skeho zámku Versailles. Po prehliad-
ke odchod na Slovensko, návrat vo 
večerných hodinách (cca 20:00 h).

dĺžka CEsty: 5 hodÍn  |  vhodné  prE dEtI od: 6 rokov

PRE Malých  
aJ VEĽKÝCHMníchoV

nách odchod na Slovensko. Pri le-
teckom 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 ho-
dinách.  

*  Cena od je kalkulovaná pre  
klientov s autobusovou dopravou.

1. dEŇ
Odchod v skorých ranných hodinách 
(z  Bratislavy o  06:00 hod), tranzit 
cez ČR do Nemecka. V  popoludňaj-
ších hodinách príchod do Berlína 
a  pešia prehliadka Berlína. Pri le-
teckom zájazde transfer na letisko 
Schwechat pri Viedni, odlet do Ber-
lína. Po prílete transfer z  letiska do 
centra mesta a  prehliadka známych 
pamätihodností (Kurfürstendamm, 
Kaiser–Wilhelm Gedächtniskirche). 
Fakultatívne plavba loďou po rieke 
Spréva. Ubytovanie.

2. dEŇ
Raňajky. Odchod autobusom do  
aquaparku Tropical islands. Nájdete 
tu biele pláže, najväčší vnútorný tro-
pický prales, modré lagúny, tropické 
dedinky, ale hlavne množstvo zábavy 
a  relaxu v  príjemných 25 stupňoch. 
Večer návrat do hotela.

3. dEŇ
Raňajky, dokončenie prehliadky Ber-
lína. Pešia prehliadka (Alexander pla-
tz, Häkesche Hofe, Muzeálny ostrov, 
Berlínsky dóm, Unter den Linden, 
Branderburská brána, Ríšsky snem, 
Potsdamer platz, Checkpoint Char-
lie). Večer návrat do hotela.

4. dEŇ
Raňajky. Návšteva jednej z  najväč-
ších a najkrajších ZOO v Európe. Uvi-
díme 1500 rôznych druhov zvierat 
ako napr. pandy, levy, slony, ľadové 
medvede a  iné. Vo večerných hodi-

PRE DETI
 Poznávanie histórie Berlína

  Množstvo zvieratiek v jednej  

z najväčších ZOO v Európe

  Aquapark – tropický raj  

v srdci Európy

  Zábava a relax  

pri príjemných 25 °C

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál

  Vstupné do Tropical Islands 

do 5 rokov zadarmo

  Zvýhodnené vstupné pre deti 

do 14 rokov

  Zvýhodnené rodinné vstupné

BERlín s nÁVšTEVou  
TRoPIcal IslanDs

Mníchov

Herrenchiemsee

Ruhpolding

Česko

Nemecko

Rakúsko

Berlín

Drážďany
Lipsko

Nemecko

Poľsko

Česko

Tropical Islands

NOVINKA

CEna od

198
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

396
Eur
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CEna od

207*
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

414*
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075074

073072

VIEDEŇ RozPRÁVkoVý  

MIkulÁš

CEZ KĽÚČOVÚ 
DIERku faMIly PaRk

V 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 prírodopi-
su, návšteva vás určite nadchne. Pre-
sunieme sa na zámok Schönbrunn. Vo 
svojich komnatách ukrýva tajomstvá, 
ktoré poodhalíme v detskom múzeu. 
Veď kto aspoň raz netúžil vkĺznuť do 
šiat, povinností, radostí i starostí živo-
ta 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, domo-

va pre viac ako 4 000 zvierat zo všet-
kých kontinentov sveta, po berlínskej 
ZOO jedinej v celej Európe, kde mô-
žete vidieť obrovské pandy Yang Yang  
a Long Hui. Cez deň budete mať príle-
žitosť uvidieť kŕmenie orangutanov, af-
rických slonov, tučniakov, austrálskych 
koál, supov, nazrieť do ríše dravých 
piraní, zažiť tropickú búrku dažďového 
pralesa. Návrat na Slovensko vo večer-
ných hodinách (cca o 19:30 h).

1–dŇový záJazd 

Odchod zo Slovenska v  ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o  07:30 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 
fialovom 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 vlast-
ný drahokam. Gumové čižmy a po-

trebné nástroje na hľadanie sa dajú 
prenajať na mieste. V popoludňajších 
hodinách odchod do 30 km vzdiale-
ného mestečka Schiltern na návšte-
vu zážitkových záhrad Kittenberger 
Erlebnisgärten, 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 20:00 h.

1–dŇový záJazd

Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 08:00 h), 
príchod do rozprávkového Family 
parku Neusiedlersee (60 km od Bra-
tislavy),  cieľa jedinečných rodinných 
výletov v  blízkosti Neusiedlerského 
jazera, ktorý očarí nielen deti, ale 
aj dospelých. Na všetkých hrách sa 
budete aktívne podieľať s vašimi ra-
tolesťami! Šantiť, skúšať, objavovať, 
blázniť a zabávať sa v rozprávkovom 
lese, na gazdovskom dvore, na hra-
de príbehov alebo na dobrodruž-
nom 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 

dráha? Na hladné žalúdky tu čaká 
množstvo reštaurácií a na maškrtné 
jazýčky zmrzlina a  sladkosti od vý-
myslu sveta. Vo  večerných hodinách 
nasleduje návrat 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 amEtystu

vhodné prE dEtI od: 4 rokov

vhodné prE dEtI od: 6 rokov

vhodné prE dEtI od: 3 rokov

vhodné prE dEtI od: 4 rokov

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

CEna od

19
Eur

CEna od

23
Eur

CEna od

16
Eur

CEna od

19
Eur
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vhodné prE dEtI od: 3 rokov

1-dŇový záJazd

Odchod z Bratislavay v ranných ho-
dinách. Znojmo nás prekvapí čarom 
historického mesta. Podzemie sa 
ťahá pod celým mestom a po stáro-
čia slúžilo ako zásobáreň. Má štyri 
poschodia, množstvo zákutí, dlhú 
prehliadkovú trasu a dostatok straši-
diel a povestí pre deti. Po prehliadke 
si pozrieme historické centrum s úz-
kymi uličkami a z radničnej veže si 
vychutnáme pohľad na okolitú krajinu 
a majestátny Znojemský hrad. Popo-
ludní sa vydáme smerom k rakúskym 
hraniciam do dedinky Čížov, kde na 
jeho konci sú zachovalé pohraničné 
zátarasy s ostnatým drôtom a stráž-
nou vežou, ktoré nám pripomenú 
časy „železnej opony“. Milovníci pek-
ných fotografií by si nemali nechať 
ujsť možnosť navštíviť Hardeggskú 

vyhliadku. Štýlový drevený altánok 
z r. 1885 stojí na 90 m vysokej skale 
a ponúka nádherný výhľad do údolia 
Dyje s hradom a mestom Hardegg. 
Cez most sa dostaneme do najmen-
šieho mesta Rakúska, pod mohutným 
stredovekým hradom. Interiér gotic-
kého hradu z 12. st. ponúka návštevní-
kom expozíciu o mexickom cisárovi 
Maximiliánovi. Odchod na Slovensko.

1–dŇový záJazd

Odchod z Bratislavy v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 8:30 hod.).  
Príchod do prírodného parku Spar-
bach situovaného uprostred Vieden-
ského lesa, 15 km južne od Viedne. 
Návšteva prírodného parku je mimo-
riadne vhodná pre rodiny s  deťmi, 
keďže je tu množstvo nenáročných 
turistických chodníkov, deti nájdu 
rozptýlenie na rôznych preliezkach 
a ďalších atrakciách na veľkom ihris-
ku, pri rybníku s  mlynom, alebo pri 
pozorovaní rôznych druhov zveri ako 
napr. muflónov, jeleňov, kôz, oslíkov, 
či divých svíň. V parku sa nachádzajú 
tiež romantické ruiny, na ktoré deti 
môžu aj vyliezť: ruina Johannstein – 
ozajstná ruina z  12. storočia, alebo 
Kőhlerhausruine, z ktorej je pri dob-

rom počasí krásny výhľad na Schne-
eberg. Zaujímavé sú tiež 200 rokov 
staré stromy s  obvodom kmeňa  
dosahujúcim až 4 metre. Návrat na 
Slovensko vo večerných hodinách. 
(cca 19:00 hod.).

vhodné prE dEtI od: 4 rokov

079

znojMo a PoDyjí

PRíRoDný  
PaRksPaRBach

vhodné prE dEtI od: 3 rokov

DETský VíkEnD V BuDaPEšTI

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.).

vhodné prE dEtI od: 3 rokov

TRoPIkÁRIuM buDaPEšť

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 spoje-
ný so ZOO a botanickou záhradou, 
prípadne 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 tune-
lom. Obdivovať môžeme až dvojmet-
rových tigrovaných či hnedých žralo-

kov pochádzajúcich z Floridy, ktoré 
patria medzi 10 najnebezpečnejších 
druhov. Ďalšou nemenej zaujímavou 
atrakciou je prales, v ktorom zažijeme 
autentickú tropickú klímu. Vo večer-
ných hodinách návrat na Slovensko.

VýlET PRE  
CElÚ rODInu

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

CEna od

28
Eur

NOVINKA

CEna od

22
Eur

NOVINKA

CEna od

21
Eur

CEna od

68
Eur

2 dospelí  
+ 2 deti do  
12 rokov od

136
Eur
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083082

081080

vhodné prE dEtI od: 3 rokov

vhodné prE dEtI od: 4 rokov

vhodné prE dEtI od: 4 rokov

vhodné prE dEtI od: 4 rokov

PRaha PRE DETI

zlín

saFarI DVŮr

sloVÁckoaJ OČamI DEtí 
baťOV PríbEH

VýlET PRE  
CElÚ rODInu

kRÁloVé a  
PERníkoVÁ kRajIna

a 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 praž-
skej ZOO, ktorá bola vyhlásená za 7. 
najlepšiu zoologickú záhradu na svete. 
Ocitneme sa v ríši zvierat zo všetkých 
kútov sveta. Odchod na ubytovanie. 

2. dEŇ
Raňajky. Dopoludnia nás čaká výlet 
pozemnou lanovkou na vrch Petřín. 
Okrem vyhliadkovej veže, kópie Ei-
felovej veže sa tam nachádza taktiež 
zrkadlové bludisko. Z Petřína sa pešo 
presunieme ku areálu Pražského hra-
du, kde navštívime Múzeum hračiek 
alebo Múzeum miniatúr. V blízkosti 
Staroměstského námestia možnosť 
návštevy Múzea voskových figurín 

s postavami Harryho Pottera, Michae-
la Jacksona a iných alebo Múzea  čo-
kolády, ktoré poteší všetky maškrtné 
jazýčky. V neskorých popoludňajších 
hodinách odchod z  Prahy, návrat na 
Slovensko vo  večerných hodinách 
(cca o 22:00 h). 

1–dŇový záJazd

Odchod z  Bratislavy cca o  07.00 h. 
Návšteva Múzea Juhovýchodnej Mo-
ravy v  Zlíne. Svojím rozsahom ide 
o jedinečné múzeum v Európe. Privíta 
nás niekoľko zaujímavých expozícii. 
Obuvnícka kde nájdeme aj originálny 
obuvnícky dopravník z  30 rokov mi-
nulého storočia, ktorý fungoval ako pá-
sová výroba podobnej dnes. Množstvo 
zaujímavých topánok z  celého sveta. 
Filmová expozícia - slávne štúdio Bon-
ton bolo založené pôvodne ako malé 
štúdio T. Baťom na natáčanie reklam-
ných filmov. 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. 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 priepas-
ti v  Čechách, Macoche. Na jej dne 
v  hĺbke 138,7 m sa vynára podzem-
ná riečka Punkva, po jej smaragdo-
vozelenej vode sa člnmi dostaneme 
do Rozprávkového dómu s kvapľový-
mi útvarmi jedinečnej krásy. Presun 
do Westernového mestečka pri Bos-
koviciach. 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. Obec Modrá  
s vodným svetom Živá voda. Nielen 
deti, ale aj rodičia sa zoznámia so ži-
votom vo vode a okolo nej, s vodný-
mi živočíchmi či rastlinami. Nájdeme 
tu aj typické moravské biotopy s  jej 
charakteristickými bylinami a  dre-
vinami. Cesta späť na  Slovensko, 
príchod vo  večerných hodinách (do 
Bratislavy o cca 20.30 h). 

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE

anIMÁToR  
na PaluBE
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aFrIka  |  maroko

PRE DETI
 Filmové štúdiá

  Objavovanie predsaharskej 

architektúry

  Pieskový zámok Ait 

Benhaddou Kasbahs

 Berberské dedinky

  Jazda na ťavách na púštnych 

dunách

 Výlet na bicykloch

 Oázy a údolia

 Rozprávkové paláce

  Zaklínači hadov, krotitelia 

zvierat, rozprávači, zápasníci 

na námestí Djemaa El Fna

  Jazda na tradičných kočoch 

z 18. storočia

 Jazda na oslíkoch

  Ubytovanie v tradičnom 

púštnom hoteli

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 rokov

  Vstupy, výlety a všetky 

aktivity v cene 

  Malé skupinky max. 16 osôb

  Priamy let do apríla 2016

1. dEŇ
Odlet z Európy, prílet do Maroka, kra-
jiny plnej nádherných rozprávkových 
palácov, tajomných miest, starých 
berberských dedín a  najmä, krajiny, 
kde dodnes ožívajú staré príbehy 
a rozprávky. 

2. dEŇ
Cesta nás povedie do nádherné-
ho mesta Ouarzazat, ktoré sa roz-
prestiera pod najvyššími vrcholmi  
Vysokého Atlasu a  leží na križovatke 
tradičným marockých obchodných 
ciest. Mesto obklopuje nádherná kra-
jina, kde sa hory stretávajú s púšťou.  
Žije tu prevažne berberské obyvateľ-
stvo a  turisti sem mieria najmä vďa-
ka svetoznámym filmovým štúdiám 
Atlas Film Corporation. Ouarzazate 
sa stalo najvýznamnejšou filmárskou 
lokalitou v  Afrike. Aj  tí, ktorí v  Ma-
roku nikdy neboli, túto oblasť určite 
videli v  mnohých filmoch – repliky 
stavieb zo starého Ríma, replika tisíc-
ročného egyptského chrámu, všetky. 
Ouarzazate má vlastné Filmové mú-
zeum, ktoré je venované vzťahom 
s  Hollywoodom. Navštívime nádher-
ný „pieskový zámok“ Ait Benhaddou 
Kasbahs (UNESCO). Mesto je jednou 
z  najdokonalejších ukážok staro-
bylej predsaharskej architektúry na 
svete. Vďaka svojej neopakovateľnej  
atmosfére sa stal súčasťou filmov 
Lawrenc z  Arábie, Múmia, Sedem  
rokov v Tibete  a mnohých ďalších.

3. dEŇ
Z  Ouarzazate sa vydáme na cestu 
do Zagory. Prejazdom údolím rie-
ky Draa sa dostaneme do jedného 
z najkrajších miest v Maroku. Mesto je 
plné červených buganvílii,  ružových 
oleandrov  a  paliem. Žijú tu hlavne 
berberské rodiny v typických malých 
domčekoch z  červenej hliny. Zagora 
bola poslednou oázou na staroby-
lej ceste, po ktorej chodili karavá-
ny a  v  meste sa zastavovali, aby sa  

občerstvili. Na vrchole Jebel Zago-
ra nad mestom s  a  týčia pozostatky  
starej pevnosti. Deti aj rodičia sa po-
vozia na miestnom dopravnom pros-
triedku – na oslíkoch. 

4. dEŇ
Erfoud, rozľahlé mesto plné domov 
postavených vedľa púšte. Mesto 
obklopujú ďatlovníkové háje, ktoré 
sú hlavným zdrojom príjmov a  celá  
oblasť vyzerá ako oáza. Pred nami je 
cesta na džípoch do malej dedinky 
Merzouga, ktorá je ukrytá v  oblasti 
pieskových dún. Vďaka svojej polo-
he neďaleko púšte je častým cieľom  
turistov, no napriek tomu tu ľudia 
stále žujú svojim tradičným životom. 
Vyskúšame si ako sa jazdí na ťavách 
po púštnych pieskových dunách. 
Ubytujeme sa v  tradičnom púštnom 
stanovom hoteli.

5. dEŇ
Vydáme sa na cestu do mesta  
Tinerhir. Míňať budeme nádherné 
oázy a  údolím Dades sa dostaneme  
do samotného mesta. Toto nádherné 
mesto sa rozkladá na kaskádovitých 
terasách kopírujúcich líniu okoli-
tej krajiny. Domčeky sú postavené  
z  červených tehál v tradičnom pred-
saharskom štýle. Okolie mesta je zná-
me najmä hlbokými roklinami, vďaka 
ktorým sa stalo obľúbeným miestom 

na turistiku. Požičiame si bicykle 
a  vydáme sa objavovať rozprávkovo 
krásnu krajinu.

6. – 7. dEŇ
A  na koniec rozprávky to najlepšie, 
kráľovské mesto Marakéš (UNE-
SCO). Druhé najstaršie z kráľovských 
miest nazývané aj „Perla juhu“. Po-
zrieme si najväčšie pamiatky – 70 m 
vysoký minaret Koutoubia, Menara  
a záhrady, hrobky dynastie Saadian  
a palác Bahia. V prípade záujmu náv-
števa záhrad Majorelle (za poplatok)  
s hrobom majstra módy Yves Saint 
Laurenta. Nevynecháme ani medinu,  
najznámejšie miestne súky a ná-
mestie Djemaa El Fna so zaklínačmi 
hadov, hudobníkmi, zápasníkmi, kro-
titeľmi zvierat a rozprávačmi. Povozí-
me sa po meste i  tradičným kočom 
z 18. storočia.

8. dEŇ
Každá rozprávka sa raz skončí a končí 
sa aj tá naša. Pred nami je už len trans-
fer na letisko a odlet domov.

okruh po nádhErnEJ kraJInE plnEJ starýCh prÍBEhov, paláCov ako z rozprávok tIsÍC a JEdnEJ noCI a stálE žIJÚCICh tradÍCIÍ.  krás-
nE oázy, vysoké pIEskové duny, tradIčnÍ oByvatElIa dEdInIEk a známE maroCké mEstá, to vŠEtko oBohatEné o aktIvIty prE CElÚ 
rodInu. to JE naŠa maroCká rozprávka.

dĺžka lEtu: 4 hodÍn 30 mInÚt  |  časový posun: -1 /-2 hodIny  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

084
RozPRÁVka  
nažIVOMaRoko

Maroko

Alžírsko

Marrakech

Ouarzazate

Tinghir
Erfoud

Merzouga
Camp

Zagora

NOVINKA

CEna od

834
Eur
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085

DuBaj

PRE DETI
  Výstup na najvyššiu budovu 

sveta Burj Khalifa

  Púštne safari – jazda 

na ťavách, nádherný západ 

slnka, výborná večera 

v beduínskom kempe

  Návšteva Ski Dubai – 

tučniaky

  Zábavný vodný park 

Aquaventure

  Akvárium v hoteli Atlantis 

The Palm (až 60.000 

morských živočíchov)

  Zábavný tematický park 

Ferrari World

 S pobytom pri mori

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 rokov

 Vstupy a výlety v cene

 Možnosť ubytovania 2+2

  Priamy let z Viedne  

a Bratislavy

 Termíny cez prázdniny

  Ubytovanie v kvalitných 

4* hoteloch

 Malé skupinky max. 16 osôb

duBaJ „mEsto BudÚCnostI“ JE dynamICky rozvÍJaJÚCIm sa mEstom, ktoré okrEm staroBylýCh ŠtvrtÍ, dýCha na vás aJ nEprEhlIadnutEĽ-
ným luxusom. mÔžEtE sa vyBraŤ na nákupy do nIEktorého z mnohýCh nákupnýCh CEntIEr, rElaxovaŤ na plážI alEBo ÍsŤ za záBavou 
aJ s vaŠImI dEŤmI. aquapark, dElFInárIum, Formula, tučnIaky a ďalŠIE atrakCIE vás čakaJÚ na tomto dokonalom rodInnom výlEtE.

obchodov s  tovarom pod značkou 
Ferrari. Pred nami je ešte krátka pre-
hliadka mesta abu dhabi a  návšteva 
najväčšej a najkrajšej mešity v emirá-
toch - Sheikh Zayed Mosque.

5. dEŇ
Dopoludnia sa presunieme do emirátu 
ras al khaimah. Ubytujeme sa v plá-
žovom hoteli.

6. dEŇ
Deň voľna na pláži alebo fakultatív-
ny celodenný výlet k  brehom polo-
strova Musandam, nachádzajúceho 
sa na hraniciach sultanátu Omán. 
Navštívime typickú dedinku Dibba,  
preslávenú výrobou drevených lodí 
Dhows, nalodíme sa na arabskú pla-
chetnicu, kde nás čaká výborný obed, 
šnorchlovanie, plávanie v  kryštálovo 
čistých vodách a  zábava v  rytmoch 
arabskej hudby.

7. – 8. dEŇ
Relax, kúpanie, šnorchlovanie. Mož-
nosť nákupov v  niektorom z  nákup-
ných centier. V závislosti od leteckej 
spoločnosti transfer na letisko a odlet 
do Európy.

1. dEŇ
Odlet z  Európy, prílet do dubaja.  
Už po prílete na nás dýchne duch 
tejto nádhernej arabskej krajiny 
s  množstvom architektonických 
skvostov, ktoré nemajú nikde inde vo 
svete konkurenciu.

2. dEŇ
Po raňajkách sa vydáme objavo-
vať najznámejší emirát Dubaj, ktorý  
vyrástol z  púšte v  neuveriteľne krát-
kom čase. Nahliadneme do tajov dáv-
nych štvrtí Bastakia a deira, vyfotíme 
si belostnú mešitu Jumeirah. Na vod-
nom taxíku Abra sa prevezieme cez 
dubajskú zátoku dubai Creek a zaba-
víme sa zjednávaním na trhu so zlatom 
a korením. Vystúpime na 828 m vyso-
kú najvyššiu stavbu sveta, Burj kha-
lifa, z  ktorej sú neuveriteľné výhľady 
na celý Dubaj. Zastavíme sa aj pri naj-
známejšom hoteli sveta Burj Al Arab. 
Popoludní nás čaká adrenalínový  
zážitok – púštne safari. Zažijeme adre-
nalínovú jazdu po pieskových dunách, 
v  beduínskom kempe nahliadneme 
do života beduínov, pomaľujeme sa  
henou, vyskúšame si miestne tradič-
né odevy, vyskúšame vodnú fajku. 
Zavŕšením dňa bude výborná večera  
a vystúpenie brušnej tanečnice.

3. dEŇ
Ráno nás čaká veľká atrakcia, strávi-
me čas s malými tučniakmi v ski du-
bai. Deti si ich budú môcť pohladkať, 
vyfotiť sa s  nimi, dozvedia sa o  ich 
živote, uvidia ich kŕmenie a  zabavia 
sa na ich neuveriteľných kúskoch. Pre-
sunieme sa na palmový ostrov a pred 
sebou máme deň plný kúpania, vod-
ných atrakcií a oddychu v najväčšom 
vodnom parku na Strednom východe 
aquaventure. Jedinečný svet zába-
vy s  bazénmi, toboganmi, umelými 
vlnami, detským hradom s  rôznymi 
šmykľavkami a mnohými ďalšími vod-
nými atrakciami. Nezabudnuteľným 
zážitkom je návšteva Dolphin Bay, 

umelo vybudovaná lagúna s delfínmi, 
kde sa deti za pomoci inštruktorov 
dostanú do úzkeho kontaktu s týmito 
milými tvormi, môžu ich hladkať a za-
hrať sa s  nimi (vstup je za poplatok, 
v prípade záujmu odporúčame rezer-
vovať si vstup vopred v CK alebo hneď 
po príchode u sprievodcu). V podve-
černých hodinách si vychutnáme plav-
bu s  výbornou večerou na typickej 
drevenej lodi po Dubai Creeku.

4. dEŇ
Tento deň bude veľkým zážitkom naj-
mä pre malých pretekárov a oteckov. 
Pred nami je totiž návšteva jednej 
z najväčších atrakcií Emirátov a záro-
veň najväčšieho indoorového tematic-
kého parku na svete – Ferrari World 
v Abu Dhabi. Každému členovi rodiny 
ponúka zábavu, chvíle relaxu i adrena-
línu. Dozvieme sa celú históriu stajne 
Ferrari, virtuálne, ako piloti lietadla 
navštívime domov Ferrari – Taliansko, 
zajazdíme si s  najväčšími svetovými 
šampiónmi, na trenažéroch si osob-
ne vyskúšame rýchlosť monopostov. 
Tí odvážnejší vyskúšajú rýchlodráhu 
Formula Rossa, pre deti je pripravený 
Junior GT, kde si môžu na malých au-
tíčkach urobiť školu šoférovania, zaži-
jú atmosféru skutočných pretekov na 
Junior Grand Prix a veľkou zábavou sú 
i  malé autíčka na diaľkové ovládanie. 
Zaujímavá bude i návšteva miestnych 

dĺžka lEtu: 5 hodÍn 30 mInÚt  |  časový posun: +2 /+3 hodIny  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

sVET fanTasTIckých aTRakcIí

Abu Dhabi

Dubaj

Ras Al-Khaimah
polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

CEna od

1 042
Eur
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ázIa  |  Jordánsko

086

joRDÁnsko

PRE DETI
  Púštne safari – jazda 

na džípoch po pieskových 

dunách

  Objavovanie tajomstiev  

púšte

  Objavovanie histórie života  

v Jordánsku

  Archeologické nálezisko 

a mesto v skalách – Petra, 

návšteva miest, kde sa 

nakrúcali filmy Indiana Jones 

a  Múmia sa vracia

 Jazda na somárikoch

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 rokov

 Vstupy v cene

 Priamy let z Viedne

 Termíny cez prázdniny

  Ubytovanie v kvalitných 

4* hoteloch

  S pobytom pri mori

 Malé skupinky max. 16 osôb

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. oBJavÍmE taJomstvá skalného mEsta pEtra.

neobyčajne červená a ružová. Do mes-
ta sa dostaneme vstupnou bránou Siq. 
Rozprestiera sa medzi strmými údo-
liami v  horách, čo poskytovalo jeho 
obyvateľom dokonalú ochranu. Všetky 
stavby, chrámy a hrobky boli vytesa-
né do pieskovca. Scenériu mesta sme 
mohli vidieť vo viacerých filmoch – 
Múmia sa vracia, Indiana Jones.

6 – 7. dEŇ
Dni voľna v  prímorskom letovisku 
Aqaba, relax na plážach.

8. dEŇ
Transfer na letisko, odlet do Európy.

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 mno-
ho kultúr a každá v ňom zanechala to 
svoje. Nad mestom sa vypína najvyš-
šie miesto, ruiny nazývané aj Citade-
la, osídlované už v  neolitickej dobe. 
Najväčší rozkvet dosiahlo miesto 
počas doby bronzovej. Nájdeme tu 
Herkulesov chrám, palác Umayyad 
s  monumentálnou audienčnou ha-
lou a  zvyšky Byzantského kostola. 
Navštívime i  Románsky amfiteáter, 
Jordánske folklórne múzeum, kde 
sa dozvieme veľa o živote v Jordán-
sku, pozrieme si dobové kostými,  
pôvodné zariadenia domov, hudob-
né nástroje a  výrobky datované do  
19. storočia. V starom meste sa zasta-
víme na tradičnom trhu, kde je dostať 
kúpiť naozaj úplne všetko.

3. dEŇ
Vydáme sa na miesto, známe ako 
miesto Krstu (Baptism), úzko spoje-
né s  riekou Jordán, kde Ján Krstiteľ 
pokrstil Ježiša. Krst sa konal v  blíz-
kosti miesta Beit’Abara, kde Joshua, 
Eliáš a Elzeus prekročili rieku Jordán. 
Pokračovať budeme na juh od Am-
mánu, 5 000 rokov starou kráľovskou 
cestou, ktorá je jedným z  najposvät-
nejších mies v Svätej zemi a prechá-
dza množstvom starovekých miest. 
Prvé mesto, ktoré navštívime na tej-
to ceste je Madaba „mesto mozaík“. 
Najväčším lákadlom je mozaiková 
mapa z  byzantských čias, znázorňu-
júca Jeruzalem a  mnoho iných svä-
tých miest. Ďalšie nádherné mozaiky 
môžeme vidieť na každom kroku, na 
domoch i kostoloch. Len 10 minút na 
západ sa vypína Mount Nebo. Moj-
žišov pamätník a  predpokladá sa, 

že i  miesto smrti proroka a  pohre-
bisko. Z plošiny pred kostolom si vy-
chutnáme 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 povr-
chom, ktorý sa tu po stáročia formo-
val a má schopnosť meniť sa v závis-
losti od slnečných lúčov od červenej, 
cez oranžovú až po žltú farbu. Známe 
miesta sú pramene Lawrenca z  Ará-
bie, Jebel Khazali a  Hora siedmych 
pilierov múdrosti.

5. dEŇ
Jordánsko oplýva veľkým archeolo-
gickým bohatstvom od neolitických 
zrúcanín až po púštne hrady Umá-
jovských kniežat. Perlou medzi pa-
miatkami je archeologické nálezisko 
Petra, ktoré podľa mnohých patrí 
k novodobým divom sveta a  je zapí-
saná v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Je dedičstvom 
Nabatejcov, pracovitého arabské-
ho ľudu, ktorí sa tu usadili pred viac 
ako 2 000 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  

dĺžka lEtu: 3 hodIny 40 mInÚt  |  časový posun: +1 /+2 hodIny  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

BIBlIckÁ kRajIna  
MlIEka a MEDu

Jordánsko

Izrael
Kerak

Petra

Wadi Rum

Aqaba

AmmanMŕtve more

Stredozemné more

CEna od

1 042
Eur
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087

sRí lanka

PRE 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

  Poznatky o mýtoch 

a legendách

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 rokov

 Vstupy v cene

  Možnosť ubytovania 

v rodinných prepojených 

izbách 2+2

 Termíny cez prázdniny

  Ubytovanie v kvalitných  

4* hoteloch

 Malé skupinky max. 16 osôb

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. dEtI sI odnEsÚ množstvo nádhErnýCh zážItkov.

jednu míľu dlhá pešia zóna, ktorá hraničí  
so štvrťou Fort na juhu, je najrozlahlej-
ším otvoreným a rušným miestom. Štvrť 
Fort je tiež veľmi príťažlivá pre naku-
pujúcich, pretože je tu množstvo sta-
rých obchodov, ktoré sa špecializujú na 
predaj drahokamov, hodvábu, starých 
poštových známok a  kvalitného kože-
ného tovaru. Štvrť Pettah, ktorá skor 
tvorila vonkajší okraj štvrti Fort, je stále 
najrušnejším bazárom v meste. Oblasti, 
špecializujúce sa na rôzne druhy tovaru, 
je možné od seba odlíšiť iba podľa ulíc. 
Sú tu ulice predajcov textilu a sárí, kore-
nia, ulice zlatníkov, klenotníkov, veľkoob-
chodníkov s  ryžou, cukrom, šošovicou 
alebo paprikou. Jedna z miestnych ulíc, 
Gabo´s  Lane, sa neustále špecializuje 
na predaj bylín pre ajurvédske liečenie.  
Na okraji mesta sa nachádzajú dve  
turisticky veľmi príťažlivé zaujímavosti. 
Jednou z  nich je Kelaniaya Raja Maha 
Vihara – budhistický chrám, ktorý  
navštívil Budha. Vo večerných hodinách 
transfer na letisko.

11. dEŇ
V  skorých ranných hodinách odlet do 
Európy.

1. - 2. dEŇ
Odlet z  Európy a  prílet do Colomba. 
Negombo, oddych po ceste.

3. dEŇ
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 zaria-
denia svojho druhu na svete. Slony tu 
majú vytvorené prirodzené podmienky 
na život a môžu si utvárať vlastné stá-
da. Ak budeme mať šťastie, uvidíme aj 
každodenné kúpanie slonov, čo je jedna 
z  najzaujímavejších atrakcií, keď sa 70 
dupajúcich slonov presúva k asi 400 m 
vzdialenej rieke.

4. dEŇ
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho kráľov-
stva až do roku 1815. Uprostred mesta sa 
rozkladá umelo vytvorené jazero z roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvätnejšia 
budhistická pamiatka Dalada Maligawa - 
Chrám Budhovho zubu. Pozrieme si toto 
nádherné mesto a navštívime i miestne 
trhy so suvenírmi a s ovocím. Večer pred-
stavenie kandyjskej tanečnej skupiny.

5. dEŇ
Presunieme sa do známeho rybárskeho 
prístavu Trincomalee. Prístav je známy 
aj rybolovom, budeme mať možnosť  
sledovať návrat rybárov s  ich úlovkami 
na nádherných farebných lodičkách, 
ktoré používajú na rybolov. Za návštevu 
stojí aj miestny rybí trh a  Portugalská 
pevnosť. Jedným z  najznámejších Ná-
rodných parkov je Pigeon Island, ktorého 
pobrežie je pokryté koralovými útesmi 
s bohatým podmorským životom.

6. - 7. dEŇ
Z Trincomalee sa vydáme do oblasti Ni-
laveli na pozorovanie delfínov a veľrýb. 
Voľno na pláži, odpočinok.

8. dEŇ
Dnešný deň sa vydáme do NP Minne-
riya. 8800 hektárov je svätyňou pre 

stáda voľne žijúcich slonov. Migruje ich 
tu naraz až 300. V NP je možnosť vidieť 
až 160 druhov exotických vtákov, 25 
druhov plazov, 26 druhov rýb a  až 78 
druhov motýľov. Raritou oblasti sú bam-
busové stromy, ktoré sa nikde inde na 
Srí Lanke nevyskytujú. Dambulla. Zlaté 
jaskynné chrámy považujú mnohí za naj-
spirituálnejšie miesto, mystickú atmosfé-
ru vytvára až 150 sôch Budhu. Vstup do 
jednotlivých jaskyní je zo 100 m vysoké-
ho skalného masívu, ktorý otvára pohľad 
na nádhernú panorámu krajiny.

9. dEŇ
Sigirya - „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z  5. storočia p .n. l. „Pevnosť 
v  oblakoch“, skala týčiaca sa strmých  
200 m nad okolitý terén, patrí medzi tie 
najväčšie zaujímavosti a je pokladaná za 
ôsmy div sveta. Po „levích schodoch“ 
vystúpime až na vrchol tohto mimoriad-
neho monumentu.

10. dEŇ
Colombo. Hlavné mesto Srí Lanky je  
zaujímavou zmesou roznych kultúr, 
ktoré tu zanechali svoje stopy za po-
sledných 600 rokov. Najlepším doka-
zom toho sú štvrte Fort alebo Pettah. 
Nachádza sa tu budova Prezidentského 
paláca, prekrásna budova z  pieskov-
ca, ktorá je sídlom úradu prezidenta 
a  parlamentu, a  ktorá silne pripomína 
anglický Whitehall. Galle Face Green - 

dĺžka lEtu:  10 hodÍn  |  časový posun: +5 /+6 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

s DEťmI

Kalpitiya
Trincomalee

Colombo Pinnawala
Kandy
Matale
Dambulla

Srí Lanka

CEna od

1 182
Eur
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nEW yoRk

PRE 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

 Najväčší Legoshop

  Detské ihrisko  

so striekacími atrakciami

 Muzikály na Broadway

  Svetielkujúce Times Square 

s obrovským hračkárstvom

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 r.

  Výhodný paušál vstupov  

pre rodiny

 Termín cez prázdniny

  Možnosť predĺženia  

pobytu pri mori

 Malé skupinky max. 16 osôb

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!

ný raj, Century 21 so záplavou znač-
kového oblečenia za  polovičné až 
štvrtinové ceny. Najlepšie obchody 
s  oblečením pre deti sa nachádzajú 
na madison avenue, medzi 80. a 90. 
ulicou. V  podvečer sa nezabudnite 
vrátiť na Times Square, osvetlené 
stovkami blikajúcich neónov. Na  „kri-
žovatke sveta“ nájdete ohromujúce 
hračkárstvo Toys "R" US otvorené až 
do polnoci. Vlastne nejde o hračkár-
stvo, ale akýsi zábavný park. Vaše deti 
vás budú milovať, 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 le-
tiska nás prekvapí veľké množstvo žl-
tých taxíkov. Po New Yorku ich jazdí 
viac ako 13 tisíc. Ubytovanie v hoteli. 

2. dEŇ
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. Zač- 
neme kolekciou naj mrakodrapov. 
Legendárna Empire State Building, 
Rockefeller center a jeho vyhliadka 
Top Of the Rock, kde medzi 67. a 70. 
podlažím nájdeme odpoveď na otáz-
ku, o čom ten New York vlastne je. 
Čakanie v rade si môžeme spríjemniť 
spoločnou fotkou v  štýle svetozná-
mej „Rockefeller beam“, na ktorej si 
robotníci vychutnávajú svoju desia-
tovú prestávku. Zastavíme sa i v naj-
väčšom Legoshope. Nasleduje Cen-
tral Park, zelené pľúca mesta. Alebo 
dáme prednosť „staromódnej“ jazde 
drožkou či miestnej ZOO? Bezkon-
kurenčné detské ihrisko Heckscher  
s množstvom striekacích atrakcií. TOP 
hitom bude návšteva 10-metrovej 
sklenenej kocky, non-stop otvoreného 
Apple store plného úžasných „i“-ve-
cičiek. Pri parku sa nachádza aj F.A.O. 
Schwarz, vlajková loď všetkých hrač-
kárstiev. A nakoniec slávna Broadway! 
Ulica známa veľkým počtom divadiel. 
Kto nebude veľmi unavený bude mať 
možnosť spestriť si večer vystúpením 
v jednom z nich (napr. Leví kráľ, Mary 
Poppins, Blue Men´s Group). 

3. dEŇ
Socha Slobody na Ellis Island v new-
yorskom prístave je symbolom ame-
rického sna, slobody a demokracie. 
20-minútová okružná plavba trajek-
tom Staten Island ferry je zadarmo a 
ponúka okrem výhľadu na Sochu Slo-
body aj krásnu panorámou mrakodra-
pov dolného Manhattanu. Po návrate 
smerujeme do China Town s kľuka-
tými uličkami posiatymi množstvom 
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 dáždni-
kov a „pravých“ rollexiek. Nenechajte 
si ujsť ani prechádzku po Brooklyn 
Bridge, prvom a najslávnejšom moste 
New Yorku. Pokiaľ sa metrom odvezie-
te až na Coney Island, máte poruke 
celú kopu nefalšovaných amerických 
zážitkov: najlepší a najstarší hot-dog 
Nathan´s Famous, slávnu horskú drá-
hu „Cyklón“, kolotoč z roku 1922.

4. dEŇ
Návšteva múzea moderného umenia 
(MoMA), ktoré bravúrne zvláda pri-
blížiť moderné diela deťom (už od  
4 rokov). Intrepid – námorné, vzduš-
né a vesmírne múzeum s pavilónom 
raketoplánov. Jedným z „prominen-
tov“ je tu aj Enterprise, prvá vesmír-
na loď NASA. Mužskú časť výpravy 
uchváti aj zbierka 30 kompletne zre-
konštruovaných lietadiel, ponorka 
Growler a lietadlo Concord. Na výber 
máte aj Guggenheimovo múzeum, 
Metropolitné múzeum umenia, či Mú-
zeum 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 otvorený ďalší nákup-

dĺžka lEtu: 9 hodÍn 30 mInÚt  |  časový posun: -6 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 7 rokov

DETský kokTEjl 
zÁBaVy

New York 

Washington

USA

Kanada

CEna od

1 129 
Eur
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slnEČná FlOrIDa

PRE 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

VýhoDy PRE 
RoDIny

  Detský paušál do 12 r.

  Výhodný paušál vstupov 

pre rodiny

  Vybrané vstupy v cene

  Možnosť ubytovania 

v rodinných izbách

  Termíny cez prázdniny

  Malé skupinky max. 16 osôb

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 J. anI vy sa vŠak nudIŤ nEBudEtE – národný park 
EvErGladEs JE unIkátom, ktorému na svEtE Ťažko hĽadaŤ oBdoBu. a FlorIdské plážE sa tIEž zahanBIŤ nEnEChaJÚ!

Street lemovanú kaviarňami, ktoré 
naplno ožívajú práve po západe slnka! 
Prehliadka historického Key Wes-
tu (vzdialenosť od Kuby iba 145 km) 
– Míľa 0, dom Ernesta Hemingwaya, 
maják, múzeum pokladu z  lodi Ato-
cha. Návrat do Miami. 

8. – 9. dEŇ
Voľný program v Miami, transfer na le-
tisko a návrat do Európy.

1. dEŇ
Odlet z  Európy na Floridu, prílet do 
Miami, mesta pláží, hotelov, boháčov 
a luxusných jácht. Transfer do hotela, 
uvítanie sprievodcom, voľný program.

2. dEŇ
Cez štvrť Little Havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, 
rušná atmosféra Coconut Grove. 
Downtown Miami a obľúbené Bay-
side. Voľný program, kúpanie na plá-
žach 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 me-
dzi hustými mangrovníkovými hájmi. 
Okolo našej loďky, uprostred moča-
rísk, budú neustále krúžiť aligátory a 
desiatky druhov vtákov. Týmto drav-
com sa dostaneme „do papule“ na ne-
ďalekej farme. Naučíme sa aký je roz-
diel medzi krokodílom a aligátorom. 
Prejazd do Orlanda, rozprávkového 
mesta Walta Disneyho. 

4. – 5. dEŇ
Orlando a jeho zábavné parky – det-
ské sny sa stávajú skutočnosťou! 
Mesto zábavy, pre malých aj veľkých, 
ponúka neskutočné množstvo atrak-
cií. Stačí si len vybrať. Show s kosat-
kami, delfínmi a tuleňmi s jedinečnými 
horskými dráhami v  morskom svete 
Sea World. Nielen deti budú žasnúť 
a tlieskať nadšením! V  rozprávkovom 
kráľovstve Magic Kingdom s  pre-
krásnym Popoluškiným hradom Vaše 
deti konečne stretnú aj toho sľúbené-
ho, živého Mickey Mousa! Universal 
Studio‘s Islands of Adventure, park 
inšpirovaný najznámejšími filmovými 
trhákmi Hollywoodu, ponúka aj jednu 

z najlepších horských dráh v USA, The 
Incredible Hulk Coaster. Alternatívne 
(5. deň) možnosť návštevy Kenne-
dyho vesmírneho strediska na myse 
Cape Canaveral s centrom vesmírne-
ho a kozmického programu agentúry 
NASA. Kozmodrom, gigantické han-
gáre, štartovacia rampa raketoplánu 
a kino IMAX s unikátnymi filmami na-
točenými americkými astronautmi.

6. – 7. dEŇ
Presun do skutočného tropického 
raja Floridy. Po prekročení úseku 
medzi floridskou pevninou a  prvým 
ostrovom Key Large bude naša ces-
ta pokračovať cez desiatky ostrovov 
a ostrovčekov rôznych veľkostí, kon-
čiacich najjužnejším ostrovom USA 
– Key West. Cestou sa zastavíme 
na ostrove Islamorada, navštívime  
Theater Of The Sea (Morské divadlo), 
kde sa deti dozvedia o rôznych tvo-
roch žijúcich v oceáne, uvidia show 
a  dokonca môžu zažiť individuálne 
plávanie s delfínmi, tuleňmi či rajami! 
Prejazd cez jeden z najdlhších mostov 
sveta – 7 Miles Bridge (11-kilometrový 
kolos). Kúpanie na niektorej z  pre-
krásnych pláží lemovaných palmami. 
Večer presun na námestie pouličných 
zabávačov a umelcov Mallory Square, 
s tým najromantickejším a najkrajším 
západom slnka na Floride. Zažijete aj 
pravú atmosféru hlavnej ulice Duval 

dĺžka lEtu: 9 hodÍn 30 mInÚt  |  časový posun: -6 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 5 rokov

ZábaVné OrlanDO, PulZuJÚCE mIamI  
(na nÁVšTEVE u MIckEyho)

Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami

CEna od

1 477
Eur
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PRE DETI
  Celodenná návšteva  

Universal Studios

  Jazda na najlepších 

tematických dráhach sveta

  Návštevy chodníka slávy, kde 

má svoju hviezdu i Godzilla

  Možnosť kúpania na pláži 

v Malibu a na Santa Monica 

Beach

  Slávna Venice Beach plná 

zabávačov, umelcov  

a prístav plný kolotočov

  Návšteva gigantického 

národného parku  

Grand Canyon a neopísateľné 

panorámy

  Úchvatné pohľady na 

obrovskú vudnú priehradu 

Hoover Dam

  Wi-Fi pripojenie počas 

presunov k dispozícii  

v minivane

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Vstupy v cene

  Možnosť ubytovania 

v rodinných izbách 

  Malá skupinka max. 10 osôb

kalIFornIa - zlatá kraJIna, sEn prIsŤahovalCov I starousadlÍkov. každý má ŠanCu – od poulIčnýCh zaBávačov v santa monICa až po 
hvIEzdy hollyWoodu. ChodnÍk slávy s hvIEzdou mIChaEla JaCksona a FIlmový dEŇ v unIvErsal studIos - nIElEn prE naJmEnŠÍCh. skvost-
né las vEGas vás pohltÍ a pohĽad na Grand Canyon sa vám navždy vryJE do pamätI. okruh plný záBavy, ktorý sa zapáčI každému!

1. dEŇ
Odlet do Los Angeles, oddych po dl-
hom lete. Ubytovanie, nocľah.

2. dEŇ
L. A. – začíname s prehliadkou mesta 
- Hollywood, Beverly Hills, Santa Mo-
nica. Filmové snívanie v Hollywoode, 
štvrť boháčov Beverly Hills. Neuve-
riteľná paleta ľudí na Venice Beach. 
Nočná Santa Monica s  pouličnými 
žonglérmi, hudobníkmi a  umelcami. 
Pre tých, ktorí už L. A. navštívili, bude-
me mať náhradný program - nákupy, 
oddych na pláži a pod. (po dohode so 
sprievodcom priamo na mieste).

3. dEŇ
Los Angeles – dnes máme pred sebou 
celodennú návštevu najznámejších fil-
mových štúdií Universal Studios alebo 
do okolia L. A. a výlet do Malibu, ktoré 
sa rozprestiera celou svojou dĺžkou na 
pobreží oceána. Večer nás čaká náv-
števa hviezdneho Holywoodu a drink.

4. dEŇ
Prejazd do Las Vegas. Urobíme si 
prehliadku večerného Las Vegas – zo-
rientujeme sa v  meste a  v  kasínach. 
Nevada, kráľovstvo rodea a  kasín. 
Nikdy nespiace centrum hazardu 
v  Nevadskej púšti, nablýskaná hráč-
ska metropola Ameriky, ktorú roč-
ne navštívia desaťtisíce zanietených 
hráčov z  celého sveta, Las Vegas. 
Záplava farebných svetiel na  
6 km dlhej Las Vegas Strip - Benátky, 
Rím, Rozprávkový hrad, Eiffelovka, 
Cheopsova pyramída, spievajúca fon-
tána, fotografovanie s Elvisom, alebo 
radšej drive-in svadba?

5. dEŇ
Las Vegas – individuálne môžeme 
navštíviť kasína, voľný program, fa-
kultatívne Hoover Dam alebo nákupy 
v outletoch v Las Vegas. Prejdeme sa 
centrálnym bulvárom, tzv. Strip, kto-
rý je známy unikátnou architektúrou 
hotelov a  kasín, spievajúca fontána 

Bellagio, výhľad na svetielkujúcu met-
ropolu púšte z Eiffel Tower (zrkadlová 
kópia originálu z Paríža v pomere 1:2), 
show ohňa a vody v Mirage Volcano. 
Vo večerných hodinách individuálny 
program – rozhodne odporúčame 
navštíviť niektorú zo svetoznámych 
vegaských show (Cirque du Soleil, Ce-
line Dion, David Copperfield a mnohé 
ďalšie. Sprievodca vás oboznámi s ak-
tuálnym programom a odporučí).

6. dEŇ
Dnes si urobíme celodenný výlet do 
Grand Canyon – v cene. Jeden z naj-
atraktívnejších prírodných útvarov 
na svete - úchvatný Gran Canyon 
v štáte Arizona. Majestátnosť a krása, 
neuveriteľné a  slovami neopísateľné  
panorámy najhlbšieho kaňonu sveta, 
ktorý mení svoje farby v  hre lúčov 
slnka. Scénický fenomén, ktorý nemá 
obdobu! Tú nádheru si pozrieme  
spoločne z  úchvatných vyhliadok  
pozdĺž hrany kaňonu. Fakultatívne 
možnosť letu helikoptérou.

7. dEŇ
Po raňajkách check out z  hotela vo 
Vegas. Cestou do Los Angeles si  
urobíme prehliadku Hoover Dam,  
úchvatnej klenbovej priehrady na rie-
ke Colorado. Príchod do Los Angeles, 
ubytovanie, nocľah.

8. – 9. dEŇ
Uvoľnenie izieb, check-out z  hote-
la, individuálny program. Využijeme  
posledné hodiny na nákupy, či si ešte 
oddýchneme na Santa Monica Beach? 
Transfer na letisko, odlet z Los Ange-
les späť do Európy.

dĺžka lEtu: 13 hodÍn  |  časový posun: -8 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

los anGElEs  
a las VEGaszÁPaD usa

Grand Canyon

Las Vegas 

Los Angeles

Hoover  Dam

NOVINKA

CEna od

1 564
Eur
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amErIka  |  mExIko

091

dĺžka lEtu: 13 hodÍn  |  časový posun: -7 hodÍn  |  vhodné prE dEtI od: 6 rokov

BIElE plážE, tEplé a pokoJné tyrkysové morE, prÍrodné rEzErváCIE, pokoJ a IzoláCIa od CIvIlIzáCIE, to vŠEtko ponÚka takmEr za-
Budnutá pErla mExIka, ostrov holBox. vyChutnámE sI oddyCh, navŠtÍvImE naJznámEJŠIE mayské pamIatky a BudEmE maŤ možnosŤ 
pozorovaŤ plamEnIaky, volavky a Iné nádhErné druhy voĽnE žIJÚCEho vtáCtva. 

1. – 4. dEŇ
Odlet z  Európy. Prílet do Cancunu. 
Privítame sa so sprievodcom, trans-
ferom sa presunieme do hotela.  
Oddýchneme si po ceste a  na druhý 
deň sa vydáme za takmer zabudnu-
tou perlou Mexika – ostrov Holbox. 
Ostrov, nachádzajúci sa na severe 
Yucatánu, izolovaný od ruchu civili-
zácie a hektického života. Celý ostrov 
je prírodnou rezerváciou UNESCO, 
žijú tu plameniaky, volavky a  mno-
hé iné druhy vtáctva. Súlad krajiny, 
nádherného tyrkysového mora a bie-
lych pláží vytvára ideálne miesto na  
relax. More je tu príjemne teplé, po-
kojné, ideálne aj na rodinnú dovolenku  
vďaka pozvoľnému vstupu. Zrá-
na bývajú pláže plné mušlí a  lastúr.  
Na ostrove sú i miesta s mangrovníko-
vými porastmi. Je tu možnosť požičať 
si bicykel alebo golfový vozík a  po-
stupne objavovať celý ostrov. Urobíme 
si výlet člnom po okolitých ostrov-
čekoch, navštívime najkrajšie pláže 
a okúpeme sa v teplom mori.

5. dEŇ
V tento deň opustíme túto nádhernú 
oblasť a  vydáme sa za poznávaním. 
Prvou zastávkou bude archeologické 
nálezisko Ek Balam. Jedná sa o  naj-
mladšie, ale zároveň jedno z najdôle-
žitejších nálezísk na Yucatáne. Nachá-
dza sa severne od mesta Valladolid, 

dominuje mu akropola, vstupná brána 
so štyrmi vchodmi a  ihrisko na pelo-
tu. Ďalšou zastávkou bude Biosféra 
Rio Lagartos. Je domovom veľké-
ho množstva divo žijúcich vtákov  
a obrovského množstva rýb. Deň za-
končíme v meste Mérida.

6. dEŇ
Mérida, koloniálne mesto s  francúz-
skym šarmom. Založil ho v roku 1952 
na rozvalinách bývalého mayského 
mesta dobyvateľ Francisco de Mon-
tejo. Na začiatku 20. storočia mala  
Mérida údajne najviac milionárov 
na svete – o  niekdajšej prosperite 
dodnes svedčia veľkolepé pláže, parky  
a  sochy. Cestou do Uxmal navští-
vime Eco Museo de Cacao. Uxmal 
- trikrát stavané - mayské mesto, 
jedna z  najväčších a  najzaujímavej-
ších archeologických lokalít Mayov. 
Obdivovať budeme monumen-
tálne stavby: Guesserova pyramí-
da, Dom guvernéra, Dvor mníšok,  
či Dom korytnačiek. 

7. dEŇ
Navštívime jednu z  najznámejších 
mayských pamiatok - Chichen Itzá, 
považovanú za univerzitu mayskej 
kultúry. Toto archeologické nálezisko 
odhaľuje mayské znalosti matematiky, 
architektúry a astronómie. Dokumen-
tuje ich aj množstvo významných sta-
vieb: chrám Kukulcán alebo ihrisko na 
loptovú hru „života a  smrti“ (kapitán 
víťazného družstva bol obetovaný bo-
hom), Chrám lebiek, Chrám Jaguára, 
observatórium, Tisíc stĺpcov a posvät-
ná studňa. Možnosť kúpania v  ceno-
te Il Kil, cestou na Playa del Carmen  
degustácia v miestej teguilerie.

8.- 9./10. dEŇ
Pobyt na nádherných plážach Playa 
del Carmen s  all inclusive. Predpo-
sledný deň transfer na letisko, odlet 
do Európy.

PRE DETI
  Pozorovanie zvieratiek 

a množstva chránených 

druhov vtákov

  Vody plné rýb

  Národné parky a prírodné 

rezervácie

  Hľadanie tajomstiev starých 

Mayov

  Archeologické nálezisko  

Ek Balam

 Výlet člnkom po ostrovoch

  Nádherné pláže s bielym 

pieskom

  Tyrkysovo modré more 

s pozvoľným vstupom  

do mora

VýhoDy PRE 
RoDIny

 Detský paušál do 12 rokov

 Vstupy v cene

 Možnosť ubytovania 2+2

  Termíny cez prázdniny

  Ubytovanie v kvalitných  

4* hoteloch

  All inclusive a polpenzia

  Malé skupinky max. 16 osôb 

holBox - PoslEDný 
Raj na zEMIMExIcký PoklaD

Playa del Carmen

Cancún

Holbox

Mérida

Mexiko

Río Lagartos

NOVINKA

CEna od

1 564
Eur
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ZOZnam 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 fliaš
  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
  reflexná 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




