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POD JEDNOU STRECHOU V ŇOM NÁJDETE:
 

  80 pobytových zájazdov do Európy aj exotiky
  35 poznávacích zájazdov do Európy aj exotiky
  29 pobytov na Slovensku a v okolitých krajinách
  6 plavieb pre deti
  40 hotelov s aquaparkom
  25 baby hotelov

 
Vždy starostlivo vyberané 
a špeciálne určené pre rodiny s deťmi.

Navyše deti za svoje dovolenky zbierajú 
nálepky do cestovateľského pasu, ktoré si 
potom zdarma vymenia za zájazd ako darček.

4

NOVÝ KATALÓG 
FAMILY 2015

NOVINKA – FREE WI-FI
Vieme aké dôležité je ostať v kontakte so 
svetom aj počas vašej dovolenky, preto sme 
tento rok pre vás opäť vybrali množstvo 
hotelov so službou  FREE WI-FI
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SATUR PRE RODINY 

Sme hrdí na to, že sa nám už dva roky za sebou podarilo získať a obhájiť 
ocenenie Superbrands ("super značka"). Ďakujeme Vám. SLOVAKIASLOVAKIA
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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).

Ikona 1+1 znamená, že na izbe môže byť 
ubytovaná 1 dospelá osoba a 1 dieťa na 
základnom lôžku. Z pohľadu ceny to znamená, 
že dospelá osoba môže za seba buď zaplatiť 
príplatok za 1/1 izbu a za dieťa detský paušál 
alebo dospelá osoba aj dieťa platia ako 
dospelé osoby na základnom lôžku a dieťaťu 
poskytneme vreckové v hodnote 100 EUR.
 

 
Ikona 1+2 znamená, že na izbe môže byť 
ubytovaná 1 dospelá osoba a 2 deti na 
základnom lôžku resp. prístelke. Z pohľadu 
ceny to znamená, že dospelá osoba môže 
za seba buď zaplatiť príplatok za 1/1 izbu 
a za dieťa detský paušál alebo dospelá 
osoba aj prvé dieťa platia ako dospelé 
osoby na základnom lôžku a prvému dieťaťu 
poskytneme vreckové v hodnote 100 EUR. 
A druhé dieťa platí detský paušál.
 

 
Ikona 2+2 znamená, že na jednej izbe môžu 
byť ubytované 2 dospelé osoby a 2 deti 
na prístelke alebo hotel ponúka možnosť 
ubytovania v rodinnej izbe s jednou alebo 
dvomi miestnosťami.
 

Ikona 2+3 znamená, že na jednej izbe môžu 
byť ubytované 2 dospelé osoby a 3 deti 
na prístelke alebo hotel ponúka možnosť 
ubytovania v rodinnej izbe s jednou alebo 
dvomi miestnosťami.

SPOJILI SME TAKMER 100 – ROČNÉ SKÚSENOSTI S VAŠIMI PODNETMI A NÁPADMI, ABY SME VÁM AJ TENTO ROK 
PRINIESLI SKVELÉ DOVOLENKY S OHĽADOM NAJMÄ NA RODINY S DEŤMI.

1+1

1+2

2+2

2+3

17

80

8

330

6

50

35

hotelov so slovenskými 
animátormi

hotelov s aquaparkom 
a šmýkačkami

hotelov s rodinným 
klubom planet fun

hotelov pre rodiny 
s deťmi

plavieb pre deti

baby hotelov

poznávacích okruhov 
pre deti

x
DO XX ROKOV

ZDARMA
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PRIPRAVILI SME PRE VÁS

PIKTOGRAMY

   Durrës, Albánsko - letecky z Bratislavy  

  Korzika, Francúzsko - letecky z Bratislavy

  Kefalonia, Grécko - letecky z Viedne  

  Mykonos, Grécko - letecky z Viedne

  Sicília, Taliansko - letecky z Viedne

  Agadir, Maroko - letecky z Viedne 

  122 nových hotelov v ponuke 

  Plavby loďou – nové okruhy a s pobytom pri mori 

   Poznávacie zájazdy – nové okruhy, destinácie a s pobytom pri mori

  Nové hotely s rodinným klubom PLANET FUN 

  Teenage klub na Severnom Cypre 

   Hotely pre 18+ v každej destinácii 

  2 až 3 deti do 18 r okov zdarma

  8 hotelov s rodinným klubom „PLANET FUN“

  1 hotel s teenage klubom 

  9 hotelov so slovenským animátorom

  270 hotelov s Light All Inclusive / All Inclusive / Ultra All Inclusive

  165 hotelov s Wi-Fi pripojením

  80 hotelov s aquaparkom 

  50 baby hotelov s vybavením pre bábätká

   110 hotelov s možnosťou ubytovania 1+1 a 1+2 so zvýhodnenou 

cenou pre deti (detský paušál alebo vreckové pre deti)

   220 hotelov s možnosťou ubytovania 2+2 a 2+3 so zvýhodnenou 

cenou pre deti (detský paušál)

V SATURE tento rok deti cestujú SUPER VÝHODNE. Pri cestovaní 

s minimálne 1 dospelou osobou poskytneme dieťaťu zľavu v podobe 

detského paušalu alebo vreckového pre deti v hodnote 100 €.

SMART HOTEL 
Hotel označený ako SMART HOTEL odporúčame ako 

kombináciu dobrej kvality a rozumnej (SMART) ceny. 

X DETÍ DO X ROKOV ZDARMA
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).

BEZ DETÍ
Hotel pre dospelých. Romantická dovolenka, 

maximálny komfort a pokojný pobyt.

1+1 a 1+2
Pri hoteli označenom 1+1 a 1+2 poskytneme dieťaťu, 

ktoré cestuje s jednou dospelou osobou, zľavu na 

základnom lôžku.

2+2, 2+3
Hotely označené 2+2 a 2+3 ponúkajú ubytovanie 

v spoločnej izbe pre 2 dospelé osoby s 2 resp. 3 deťmi. 

7=6 
Pri hoteloch označených týmto piktogramom Vám za 

cenu 6 nocí ponúkame pobyt na 7 nocí. 

PLÁŽ – Hodnotenie kvality pláže, prístup do mora 

a vybavenie. 

PRE DETI – Hodnotenie služieb a vybavenosti pre deti. 

MIESTO POBYTU – Hodnotenie letoviska, možností 

zábavy, nákupu a relaxu.

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV
Na základe výsledkov analýzy dotazníkov o spokojnosti 

našich klientov Vám prinášame hodnotenie našich 

klientov, ktorí príslušný hotel navštívili. 

x
DO XX ROKOV

ZDARMA

BEZ DETÍ

1+1
1+2

2+2
2+3
7=6

NOVINKY

ŠPECIÁLNE PRE RODINY S DEŤMI VRECKOVÉ PRE DETI  
AŽ
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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
Pri bielej piesočnatej pláži,  2 bazény, 
Valturland pre deti a teenagerov, minik-
lub (4 - 12 r.), bohaté dojčenské služby, 
športové aktivity.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do 
mora, detský bazén, aquapark s tobo-
ganmi, detské ihrisko, miniklub 
(4 – 12 r.),  detská stolička a postieľka.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľ-
ným vstupom do mora, bazén s tobo-
ganmi, miniklub (4 – 11 r.), teenage klub 
(13 – 18 r.), detské ihrisko a minidisco.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do 
mora, bazén, aquapark, detské ihrisko, 
miniklub (4 – 12 r.), junior klub 
(10 – 14 r.), stolička.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do 
mora, detský bazén, aquapark, detské 
ihrisko, miniklub (1 – 12 r.), teenage klub 
(13 – 18 r.), postieľka, stolička.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Piesočná pláž miestami premiešaná 
kamienkami s pozvoľným vstupom do 
mora, bazény, aquapark, ihrisko, mini ZOO, 
miniklub (4 – 12 r.), stolička, postieľka.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do 
mora, bazén, ihrisko, miniklub (5 – 12 r.), 
postieľka, stolička, detské menu, baby 
izby, špeciálna časť s bazénom a záhrad-
ným domčekom s výbavou pre bábätká.

STRAVOVANIE
All inclusive.

KALÁBRIA
GARDEN RESORT CALABRIA +

SARDÍNIA
CAPO BOI 

SEVERNÝ CYPRUS
NOAH´S ARK 

TURECKO
ARCANUS 

TUNISKO
THALASSA SOUSSE 

SEVERNÝ CYPRUS
KAYA ARTEMIS 

KORFU
GELINA VILLAGE 

SARDÍNIA
BAIA DEI PINI 

Strana 40

Strana 58

Strana 230

Strana 250 Strana 268

Strana 232

Strana 176

Strana 48

EXKLUZÍVNE
len s

CK SATUR

EXKLUZÍVNE
len s

CK SATUR
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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 2015)
  vhodný pre deti vo veku od 4 – 12 rokov

  program 6x do týždňa

  veselé raňajky s animátormi bez rodičov (2x týždenne)

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

(zmena času vyhradená)

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

(zmena času vyhradená)

   večera bez rodičov po ukončení popoludňajšieho programu 

v miniklube (1x týždenne)

  večerný program - minidisco

Deti sa zmenia na indiánov či pirátov hľadajúcich stratený poklad. 

Vlastnoručne vyrobené masky predvedú na mini karnevale 

a zdokonalia sa v kuchárskom umení alebo pečení miestnych maškŕt. 

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

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

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

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

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

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

nielen pre malých, ale aj veľkých.

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

  program 6x do týždňa

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

(zmena času vyhradená)

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

(zmena času vyhradená)

  tematické večerné programy plné zábavy 

Vieme veľmi dobre ako radi sa teenageri na dovolenkách zabávajú. 

Naši animátori sa preto na teenagerov dobre pripravili a počas 

dovolenky vám ponúknu rôzne druhy zábavných aktivít. Čakajú vás 

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

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

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

spoločenské hry), teenage olympiáda, zábavné kvízy, tematické 

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

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

klub je možnosť vyskúšať si nové veci a spoznať nových ľudí v 

rovnakom veku. Vždy bude čo objavovať a nikdy sa nebudete nudiť. 

A tí odvážni si na jeden deň budú môcť v yskúšať 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
(PODĽA PROGRAMU HOTELOVÝCH ANIMÁCIÍ) PRE DOSPELÝCH

  vhodné pre všetky vekové kategórie

   časy aktivít nájdete vypísané na určenom mieste v každom hoteli alebo 

sa opýtajte svojho animátora PLANET FUN

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

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

ponúka.

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

a skvelých tanečných vystúpení profesionálnych tanečníkov alebo hotelového animačného 

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

málo, zábava pokračuje na diskotéke. 

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

Tešíme sa na Vás

Vaši animátori
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Z BENÁTOK DO ISTANBULU
001 PLAVBA NA MSC MAGNIFICA +

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Luxusná výletná loď MSC MAGNIFICA 
bola postavená v roku 2010. Kapacita 
lode je 3502 pasažierov a 1388 
členov posádky. Celkovo má 16 palúb 
(z toho 12 je určených pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: wellness 
centrum MSC AUREA SPA (sauny, 
masáže, vírivky, thalassoterapia, 
solárium, relaxačná miestnosť, 
kaderníctvo, kozmetika), fi tnes 
centrum (hodiny jogy, aerobiku, 
moderné prístroje), 3 bazény 
(1 so zaťahovacou strechou), 9 víriviek, 
multifunkčné športovisko (tenis, 
futbal, basketbal, volejbal), vonkajšia 
bežecká dráha, bowling, divadlo, 
4D kino, večerné show, diskotéka, 
kasíno, animácie počas celého dňa, 
detské kluby rozdelené podľa veku, 
videoherňa, knižnica, konferenčné 
miestnosti, fajčiarsky salón, 
internetová kaviareň, nákupná galéria, 
zdravotnícke centrum, 4 reštaurácie 
a 17 barov.  

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. Na vyžiadanie možná 
detská postieľka. Kajutový servis 
24 hodín a pre suity osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné bez okna, 
kajuty s oknom, kajuty s balkónom 
a suity (niektoré s priamym 

vstupom do Spa). K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
majú kapacitu maximálne 4 osoby. 

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii). 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Letecká, autobusová alebo 
individuálna. Viac informácií dostanete 
vo vašej CK.

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★ 

NÁŠ TIP – FAKTULTATÍVNE VÝLETY
BRINDISI
Výlet do Alberobello 52 EUR.
Mesto baroka – Lecce 55 EUR.

KATAKOLON
Antická Olympia 55 EUR.
Transfer na pláž 25 EUR.
 

IZMIR
Efez a dom Panny Márie 49 EUR.
Výlet do akvaparku Adaland 52 EUR.
Výlet do Efezu 62 EUR. 

ISTANBUL
Antika a tradície 49 EUR.
Palác Topkapi a nákupy 49 EUR.
Celodenná prehliadka mesta 105 EUR.
Istanbul Deluxe vrátane obeda 155 EUR.
Plavba Bosporom 45 EUR.
 
DUBROVNÍK
Mesto a historické hradby 45 EUR.
Dubrovník a údolie Konavle 55 EUR.
Výlet na pláž sv.Jacob 59 EUR.

V každom prístave počas plavby 
je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Uvedené 
ceny sú orientačné. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

Benátky

Olympia
Brindisi

Dubrovník Istanbul

Izmir

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ:  Benátky (Taliansko)  16:30
2. DEŇ:  Brindisi (Taliansko) 13:00 18:00
3. DEŇ:  Katakolon/Olympia (Grécko) 08:00 13:00
4. DEŇ:  Izmir/Efez (Turecko) 09:00 15:00
5. DEŇ:  Istanbul (Turecko) 07:30 16:30
6. DEŇ:  na mori
7. DEŇ:  Dubrovnik (Chorvátsko) 11:30 16:30
8. DEŇ:  Benátky (Taliansko) 08:30 

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 13.09.2015

CENA OD

589
EUR

OKRUŽNÉ PLAVBY
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PLAVBY SO SLOVENSKÝM 
SPRIEVODCOM

002 PERLY ZÁPADNÉHO STREDOMORIA
Plavba na MSC PREZIOSA ****+ 

09.05. – 16.05.2015 
Janov • Rím • Sicília • Tunis • Malorka • Valencia • Marseille • Janov 
PLNÁ PENZIA  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

004 METROPOLY POBALTIA 
Plavba na MSC ORCHESTRA **** 

13.06. - 20.06.2015 
Kiel • Štokholm • Tallinn • Petrohrad • Helsinki • Kiel 
PLNÁ PENZIA  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

001 Z BENÁTOK DO ISTANBULU 
Plavba na MSC MAGNIFICA ****+ 

13.09. - 20.09.2015 
Benátky • Brindisi • Olympia • Izmir • Istanbul • Dubrovník • Benátky 
PLNÁ PENZIA  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

003 NÓRSKE FJORDY 
Plavba na MSC ORCHESTRA **** 

06.06. - 13.06.2015 
Kiel • Bergen • Hellesylt a Geiranger • Flam • Stavanger • Kiel 
PLNÁ PENZIA  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

005 BENÁTKY A GRÉCKE OSTROVY 
Plavba na MSC MUSICA **** 

21.06. - 28.06.2015 
Benátky • Bari • Olympia • Santorini • Atény • Korfu • Kotor • Benátky 
PLNÁ PENZIA  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA 

006 KRÁSY ANDALÚZIE A MAROKA
Plavba na MSC ORCHESTRA **** 

27.10. - 05.11.2015 
Janov • Malaga • Casablanca • Lisabon • Barcelona • Marseille • Janov 
PLNÁ PENZIA  |  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA

od 598 €

od 898 €

od 648 €

od 898 €

od 718 €

od 798 €

TIETO A ĎALŠIE PLAVBY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK

OKRUŽNÉ PLAVBY
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Izmir

Istanbul

Rodos

Kos
Samos

SalernoOlbia
Malorka

Ibiza

Marseille La Spezia

BALEÁRSKE OSTROVY A SARDÍNIA
008 PLAVBA NA MSC ARMONIA 

ISTANBUL A GRÉCKE OSTROVY
007 PLAVBA NA COSTA NEOCLASSICA 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA CLASSICA prešla na jeseň 
rekonštrukciou a v decembri 2014 
vypláva pod novým nemom ako 
COSTA neoCLASSICA. Kapacita 
lode je 1 680 cestujúcich 617 členov 
posádky. Elegantné izby, dôraz 
na detail a príjemné farby robia 
z lode jednu z najelegantnejších 
menších lodí vo fl otile. Átrium je 
vyzdobené sochami talianskych 
umelcov, divadlo Colosseo s talianskou 
mozaikou je  vhodné pre večernú 
zábavu, ako aj pre profesionálne 
prezentácie a konferencie. Príjemnú 
atmosféru a gurmánske zážitky 
poskytne hlavná reštaurácia Tivoli, 
či bufetová reštaurácia La Trattoria 
vrátane časti pod šírym nebom. 
Milovníkov športu poteší moderne 
vybavené fi tness centrum, dva bazény, 
vírivky a vonkajšia bežecká dráha. 
K vybaveniu lode ďalej patrí: wellness 
centrum, obchody, kasíno, 7 barov, 
knižnica, internetový kútik a detské 
kluby.

   

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC ARMONIA bola postavená 
v roku 2001 a na jeseň 2014 prešla 
kompletnou rekonštrukciou. Elegantná 
loď poskytuje pohodlie a kvalitné 
služby na 9 palubách. Kapacita lode 
po rekonštrukcii je 2680 osôb a medzi 
novinky patrí vodný park s fontánami, 
LEGO® a Chicco® herňa pre deti, väčšie 
spoločenské priestory a nové luxusné 
obchody. K vybaveniu lode patrí: 
MSC AUREA SPA (sauna, masáže, 
thalassoterapia, turecké kúpele, 
relaxačné miestnosti, kozmetika, 
kaderníctvo), 2 bazény, 2 vírivky, 
fi tnes centrum, športové centrum 
(multifunkčné ihrisko, minigolf, 
bežecká dráha), internetová kaviareň, 
knižnica, videoherňa, detské kluby, 
divadlo, kasíno, diskotéka, nákupné 
centrum, kongresové centrum, 
4 reštaurácie a 8 barov.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované kajuty 
sú vybavené SAT TV, mini barom, 
telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sprchou a WC, sušičom na vlasy, 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: Istanbul (Turecko)  21:00
2. DEŇ: na mori 
3. DEŇ: Rodos (Grécko) 09:00 24:00
4. DEŇ: Kos (Grécko) 08:00 23:00 
5. DEŇ: Samos (Grécko) 08:00 18:00
6. DEŇ: Izmir/Efez (Turecko) 07:30 14:00 
7. DEŇ: Istanbul (Turecko) 09:00
8. DEŇ:  Istanbul (Turecko) vylodenie doobeda 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: La Spezia/Cinque Terre (Taliansko)  19:00 
2. DEŇ:  Marseille (Francúzsko) 12:00 18:00  
3. DEŇ:  Palma de Mallorca (Španielsko) 15:00 01:00 
4. DEŇ: Ibiza (Španielsko) 09:00 04:00 
5. DEŇ: na mori 
6. DEŇ: Olbia/Sardínia (Taliansko) 08:00 14:00
7. DEŇ: Salerno (Taliansko) 07:00 13:00
8. DEŇ: La Spezia/Cinque Terre (Taliansko) 10:00 

UBYTOVANIE
Moderne zariadené klimatizované 
kajuty sú vybavené SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sprchou a WC, sušičom na vlasy, 
kozmetikou. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné bez okna, kajuty 
s oknom, suity s balkónom. K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★

NÁŠ TIP – FAKULTATÍVNE VÝLETY
V každom prístave počas plavby 
je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

kozmetikou. 24 h kajutový servis 
a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty 
s balkónom asuity. K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (v cene voda, káva a čaj 
v bufetovej reštaurácii).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Autobusová alebo individuálna. Viac 
informácií dostanete vo vašej CK.

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★ 

NÁŠ TIP – FAKULTATÍVNE VÝLETY
V každom prístave počas plavby 
je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

WELLNESS   |   ANIMÁCIE   |   1+1   |   2+2   | 2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   1+1   |   2+2   |

NOVINKA

CENA OD

769
EUR

CENA OD

659
EUR

OKRUŽNÉ PLAVBY
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Malta

Trapani

Salerno

Capri

Elba

Savona

Toulon

Propriano
Olbia

Savona

Civitavecchia
Rím

Marseille

Barcelona

010 PLAVBA NA COSTA FORTUNA 

BARCELONA – MARSEILLE
009 PLAVBA NA COSTA NEORIVIERA 

KRÁSY TALIANSKA

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA FORTUNA bola postavená v r. 
2003. Táto pohodlná a prepracovaná 
loď je obrazom najväčších talianskych 
zaoceánskych lodí z minulosti. 
V centrálnej časti lode s presklenými 
výťahmi je na strope umiestnených 
26 modelov výletných lodí spoločnosti 
Costa Cruises. Kapacita lode je 3780 
pasažierov a 1110 členov posádky. 
Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre 
pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: wellness a fi tnes centrum 
narozlohe viac ako 1300 m2 (sauny, 
turecké kúpele, masáže, kaderníctvo, 
kozmetika), 4 bazény (1 krytý), 
tobogan, 6 víriviek, multifunkčné 
športovisko (basketbal, volejbal, 
futbal), vonkajšia bežecká dráha, 
divadlo, animácie, večerná show, 
kasíno, disko, knižnica, internetový 
kútik, obchody, detské kluby, Play 
Station herňa, 4 reštaurácie a 11 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty 
sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom. Kúpeľne sú 

ITINERÁR PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: Savona (Taliansko)  16:30
2. DEŇ:  Civitavecchia/Rím (Taliansko) 09:00 19:00 
3. DEŇ:  na mori
4. DEŇ: Barcelona (Španielsko) 09:00 19:00 
5. DEŇ: Marseille (Francúzsko) 09:00 19:00 
6. DEŇ: Savona (Taliansko) 09:00

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA neoRIVIERA bola postavená 
bola v roku 1999 a zrekonštruovaná 
v roku 2013. Celkovo má 11 palúb 
(z toho 8 pre pasažierov). Kapacita 
lode je 1700 pasažierov a 670 členov 
posádky. K vybaveniu lode patrí: 
wellness a fi tnes centrum (sauny, 
turecké kúpele, masáže, vírivky, joga), 
3 bazény, 2 vírivky, vonkajšia bežecká 
dráha, disko, kasíno, animácie, detské 
kluby, videoherňa, knižnica, internet, 
kaderníctvo, kozmetika, obchody, 
3 reštaurácie a 6 barov.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené klimatizované 
kajuty sú vybavené SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom, 
kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom 
na vlasy, kozmetikou. 24 h kajutový 
servis a pre suity osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné bez okna, 
kajuty s oknom, kajuty s balkónom 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: Savona (Taliansko)   18:00
2. DEŇ: Toulon (Francúzsko) 08:00 19:00
3. DEŇ: Propriano/Korzika (Francúzsko) 09:00 23:00
4. DEŇ:  Olbia/Sardínia (Taliansko)  07:00 17:00
5. DEŇ: Trapani/Sicília (Taliansko) 09:00 19:00
6. DEŇ: La Valletta (Malta)  08:00 23:59
7. DEŇ: na mori 
8. DEŇ: Salerno (Taliansko) 08:00
9. DEŇ: Salerno (Taliansko)  02:00
9. DEŇ: Capri (Taliansko) 08:00 23:59
10. DEŇ: na mori 
11. DEŇ: Portoferraio/Elba (Taliansko) 08:00 19:00
12. DEŇ: Savona (Taliansko) 08:00 

a suity. K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu 
maximálne 4 osoby.
 
STRAVOVANIE
Plná penzia.

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká, autobusová alebo individuálna. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★

NÁŠ TIP
V každom prístave počas plavby 
je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

vybavené vaňou alebo sprchovacím 
kútom, toaletou, sušičom na vlasy 
a kozmetikou. 24 hodín kajutový 
servis a pre suity osobný kajutový 
stevard. Typy kajút: vnútorné, s oknom, 
s balkónom a suity. K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia. 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Letecká, autobusová alebo individuálna. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★ 

NÁŠ TIP – FAKULTATÍVNE VÝLETY
V každom prístave počas plavby 
je možný výber z niekoľkých 
fakultatívnych výletov. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK.

ANIMÁCIE   |   WELLNESS   |   WI-FI   |   1+1   |   2+2  2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   1+1   |   2+2   |

NOVINKA

CENA OD

329
EUR

CENA OD

1 099
EUR

OKRUŽNÉ PLAVBY
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Gibraltar Malaga
Torrox Costa

Ronda

Sevilla
Córdoba

Granada

Torremolinos / Benalmadena
Estepona

Mijas

Maroko

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 30 30 27
VODA (°C) 21 22 23 22

ANDALÚZIA

ANDALÚZIA, OBLASŤ NA JUHU ŠPANIELSKA, NAJTEPLEJŠIA ČASŤ IBERSKÉHO POLOSTROVA, JE OBĽÚBENOU CIEĽOVOU DESTINÁCIOU TURISTOV VY-
HĽADÁVAJÚCICH MALEBNÉ PLÁŽE COSTA DEL SOL, MORE S PRIEZRAČNOU VODOU A KVALITNÉ HOTELOVÉ SLUŽBY. HLAVNÝM MESTOM TEJTO OBLASTI 
JE MESTO MALAGA – RODISKO PABLA PICASSA.

Na svoje si prídu aj tí, ktorí si radi vychutnajú 
výraznú i delikátnu španielsku kuchyňu, energiu 
z jedinečnej horskej prírody či atmosféru 
bielych uličiek a historických stredísk. Slnečné 
pobrežie Costa del Sol ponúka plnú náruč zábavy 
a športového vyžitia, od obchodov, reštaurácií,
barov, temperamentných diskoték, rôznych 
druhov vodných športov a kvalitných golfových ihrísk.

TORROX COSTA
Španielske letovisko leží približne 40 km severne
od Malagy. Súčasťou strediska je i pôvodná
dedinka Torrox, ktorá sa vypína na vrchole prírodnej
scenérie. Symbolom andalúzskej dedinky sú biele 
domčeky doslova nalepené jeden vedľa druhého. 
Turistickým strediskom sa tiahnu dlhé piesočnaté 
pláže s pešou promenádou oddeľujúcou hotely
od pláže. V stredisku nájdete obchodíky, reštaurácie
a kaviarne. Torrox Costa je ideálnym letoviskom
na prežitie pokojnej dovolenky, s bohatými 
možnosťami poznávania. Transfer z letiska
v Malage trvá 50 minút.

TORREMOLINOS A BENALMÁDENA
Obľúbené a turistami vyhľadávané strediská 
Torremolinos a Benalmádena ponúkajú 
návštevníkom krásne piesočnaté pláže, bohaté 
možnosti nočnej zábavy v nespočetných baroch, 
reštauráciách a diskotékach v modernejšej časti 
Torre, príjemné prechádzky po efektnej pobrežnej 
promenáde, ktorá sa tiahne po celom stredisku. 
Známa je tiež stará rybárska štvrť La Carihuela, 
kde môžete spoznať život miestnych obyvateľov 
a ochutnať rybie špeciality a dary mora. Na pláži 
nájdu turisti širokú ponuku vodných športov. 
Na okraji strediska sa nachádza najväčší vodný 
park celej oblasti Aqualand. Transfer z letiska 
v Malage trvá 30 minút.

Córdoba – celodenný výlet do jedného 
z najtypickejších a najkrajších andalúzskych miest. 
„Biele mesto“ je obklopené záhradami, parkami, plné 
malebných uličiek, zákutí a nádvorí. Pozoruhodnou 
stavbou je jedna z najväčších mešít islamského 
sveta. Turisti navštívia aj rímsky most, židovskú štvrť 
a synagógu. V blízkosti sa nachádza Alcazar, obranný 
hrad v mudéjarskom slohu s upravenými záhradami 
a vodnými nádržami.
Sevilla – celodenný výlet do hlavného mesta 
Andalúzie. Symbolom Sevilly je Zlatá veža, arabská 
stavba z 13. storočia stojaca na brehu rieky. Zaujímavý 
výlet zahŕňa návštevu neskorogotickej katedrály 
s renesančnými a barokovými prvkami, okružnú jazdu 
mestom, návštevu Parku Marie Luisy s mnohými 
zaujímavými stavbami a prehliadku architektonicky 
a umelecky pozoruhodného Španielskeho námestia.
Gibraltar – celodenný výlet na Gibraltar neponúka 
len krásne panoramatické výhľady na okolie, ale aj 
možnosť prehliadnuť si mesto z minibusu či vidieť 
tunel Punta Europa (miesto, kde končí európsky 
kontinent). Turisti navštívia jaskyne San Miguel
a rezervácie opíc.
Andalusia Rural – svahy južnej strany Siery Nevady. 
Ochutnávka malazského vína, prechádzka olivovými 
hájmi, návšteva továrne na výrobu olivového oleja, 
návšteva „bielych dediniek“, ochutnávka likéru 
a typického andalúzskeho jedla.

ESTEPONA
Prímorské letovisko známe svojimi dlhými 
piesočnatými plážami. Najobľúbenejšia je piesočnatá 
Playa de Cristo s pozvoľným vstupom do mora. 
Mesto Estepona je kombináciou moderného 
a starého, za návštevu určite stojí: námestie 
Plaza de las Flores a Torre Reloj (hodinová veža), 
nezabudnuteľný stredajší trh, kde nájdete všetky 
výrobky miestnej produkcie. K lákadlám patrí 
aj priemerná ročná teplota (takmer 19 °C) a pre 
milovníkov golfu – 8 kvalitných golfových ihrísk. 
Transfer z letiska trvá 90 min.

MIJAS
Obľúbené mesto Mijas sa rozprestiera v západnej 
časti regiónu Costa del Sol. Delí sa na prímorskú 
časť Mijas Costa – Las Laguna, ktorá predstavuje 
najmodernejšiu časť mesta, La Cala a na hornaté 
Mijas Pueblo, typickú andalúzsku dedinku s bielymi 
domčekmi. Za návštevu stojí miestna býčia aréna. 
Rodiny s deťmi môžu navštíviť vodný park Parque 
Acuático Mijas, plný bazénov, vodných atrakcií
a šmýkačiek. Transfer z letiska trvá asi 40 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Malaga – celodenný výlet do hlavného mesta Costa 
del Sol a rodiska Pabla Picassa. Mesto je bohaté 
na kultúrne pamiatky, počas prehliadky navštívite 
pevnosť Alcazaba – palác arabského kráľa Malagy, 
renesančnú katedrálu a ďalšie skvosty. Budete mať 
čas vychutnať si výbornú kávu i nákupy.
Granada – hlavným bodom programu je návšteva 
maurského hradu Alhambra. Počas výletu uvidíte 
aj palác Karola V., paláce Nasrydu, Generalife – 
jedinečné záhrady a letný palác, centrum mestečka, 
navštívite katedrálu, kráľovské hrobky, kde je 
pochovaná Izabela Kastílska a Ferdinad Aragonský, 
Albaicin – maurskú rezidenčnú štvrť oproti Alhambre.

ODLETY Z BRATISLAVY

ŠPANIELSKO  |  ANDALÚZIA
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011
ANDALÚZIA, GIBRALTAR, MAROKO

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  HIT ROKA 2014  |  POLPENZIA V CENE  |  OCHUTNÁVKA VÍNA

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne do Malagy, transfer 
do hotela na pobreží Costa del Sol.

2. DEŇ
Raňajky. Začneme na najjužnejšom 
cípe Španielska, v Gibraltáre, ktorý 
kedysi Španieli predali Britom. Pre 
starých Grékov a Rimanov to bol jeden 
z Herkulových stĺpov, vyznačujúcich 
okraj vtedajšieho známeho sveta. 
Budeme mať možnosť uvidieť jedinú 
voľne žijúcu kolóniu opíc v Európe
a prezrieť si prieplav, ktorý oddeľuje 
dva kultúrne tak odlišné kontinenty 
ako je Európa a Afrika. Návrat na 
ubytovanie, slnko, more, pláž a dobré 
vychladené víno. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, výlet do Tangeru (Maroko). 
Rýchloloďou sa preplavíme 
gibraltarskou úžinou a v rámci 
autobusovej prehliadky si pozrieme 
modernú časť Tangeru. Nasleduje 
pešia prehliadka úchvatného starého 
mesta Medina, rušného námestia 
Zoco s nezameniteľnou atmosférou, 
unikátneho Kasbahu s bývalou 
Sultánskou rezidenciou. Zostane čas 
vychutnať si osviežujúci mätový čaj 
v typickej miestnej čajovni, navštíviť 

slávny bazár s typickými miestnymi 
výrobkami tradičných remesiel, 
koženým tovarom, umeleckými 
výrobkami a nechať sa uniesť vôňou 
exotického korenia, chuťou štavnatých 
ďatlí, či pokochať sa umením brušných 
tanečníc alebo zaklínačov hadov. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Prvou zastávkou bude mon-
dénne prímorské letovisko Marbella, 
pokračovanie do Rondy – jedného 
z najkrajších a najromantickejších 
miest Andalúzie, o ktorom Španieli 
hovoria, že je dušou ich krajiny. Ronda 
sa vyznačuje unikátnou polohou - leží 
v hornatej oblasti asi 750 metrov nad 
morom a pretína ho kaňon „El Tajo“, 
ktorý oddeľuje historické centrum 
od novej štvrte. Niektoré z domov 
v „starom meste“ ležia tesme nad prie-
pasťou a vytvárajú fantastické scené-
rie. Dominantou je mohutný kamenný 
most, ktorý spája mesto ponad hlbokú 
roklinu vo výške takmer 100 metrov. 
Návrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, odchod do Malagy, mesta 
voňajúceho vínom a rodiska slávneho 
maliara Pabla Picassa. Pre mesto 
je typická predovšetkým takzvaná 
“jednoruká” katedrála ,,La Manquita“, 

ďaľšou zaujímavou stavbou je pevnosť 
Alcazaba, postavená v 8. až 11. storočí. 
Okrem historických pamiatok vás 
očarí aj stará mestská tržnica, kde 
nájdete všetko: čerstvé ryby a morské 
plody, zeleninu, ovocie, čerstvý chlieb, 
zákusky. Malaga priniesla svetu 
ešte jeden unikát - Pabla Picassa 
a v meste preto nemôže chýbať 
jeho múzeum, ktoré je unikátnou 
prehliadkou umelcovej práce od jeho 
prvotín až po diela zrelého maliara 
svetového mena. Po prehliadke mesta 
zostane čas aj na príjemné posedenie 
v plážovom bare s výhľadom na 
more. Deň zakončíme ochutnávkou 
vína v Bodegas Quintapenas. Návrat 
do hotela na Costa del Sol. Večera, 
fakultatívne predstavenie fl amenca.

6. DEŇ
Raňajky, výlet do poslednej bašty 
arabského panstva na Pyrenejskom 
polostrove – Granady. Pochopíme, 
prečo mesto tak často ospevovali, 
a prečo o ňom nadšene písali mnohí 
cestovatelia. Katedrála, uličky 
Albaicínu a vykúkajúce vrcholky Sierry 
Nevady (najmladší národný park 
Španielska), ktoré sú väčšinu roka 
pokryté snehovou prikrývkou. Čaká 
nás aj perla maurskej architektúry 
– Alhambra, palácový a pevnostný 
komplex s úžasnými záhradami 

Generalife, ktorý bol sídlom maurských 
vládcov Granady (prehliadka). Vďaka 
svojej nádhere a historickej hodnote 
sa prepracoval aj medzi fi nalistov 
nových sedem divov sveta. Návrat 
na ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky, voľný deň na pobyt pri mori 
alebo nákupy, večera.

8. DEŇ
Raňajky, hlboký nádych, aby v nás 
čo najdlhšie zostala andalúzska vôňa, 
transfer na letisko, prílet do Viedne.

ANDALÚZIA – MODRÉ STREDOZEMNÉ MORE, ŠIROKÉ PIESKOVÉ PLÁŽE A VÝLETY ZA KULTÚROU, PAMIATKAMI, ZVYKMI A CHUŤAMI NIELEN TOHTO UNI-
KÁTNEHO ŠPANIELSKEHO REGIÓNU, ALE AJ ZA EX OTICKOU ATMOSFÉROU MAROCKÉHO TANGERU, KDE S A NECHÁME UNIES Ť VÔŇOU EXOTICKÉHO 
KORENIA, CHUŤOU ŠŤAVNATÝCH ĎATLÍ, ČI UMENÍM BRUŠNÝCH TANEČNÍC, ALEBO ZAKLÍNAČOV HADOV.

Španielsko

Maroko

Granada

Malaga

Ronda

Gibraltar

Tanger

CENA OD

898
EUR
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H10 ESTEPONA PALACE 
013 ESTEPONA

POLOHA
priamo na pláži Cala de Mijas •
8 km od strediska Fuengirola s barmi, 
reštauráciami a nočnou zábavou 
• turistické centrum Marbella 
s množstvom obchodov, reštaurácií
a kaviarní je vzdialené 20 km • 
letisko v Malage 37 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia so vstupnou halou • Wi-Fi 
pripojenie v lobby bare zdarma • 
reštaurácie • lobby bar • bar pri 
bazéne • bazén vhodný pre dospelých 
aj pre deti • fi tness • stolný tenis 
• lukostreľba • petangue • šípky • 
požičovňa bicyklov (za poplatok) • 
biliard (za poplatok) • v okolí hotela 
šport za poplatok: tenis • golf • 
jazda na koni • počas dňa animačné 
programy • večerné show

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
minibar • trezor (za poplatok) • terasa 
alebo balkón • výhľad na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • detské menu • 
postieľka (zdarma) • opatrovateľka
na vyžiadanie (za poplatok) • ohrievač 
fl iaš (v reštaurácii)

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

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

POLOHA
2,5 km od centra strediska Estepona 
• v okolí viac ako 10 golfových ihrísk • 
letisko v Malage 85 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia so vstupnou halou •
Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma • 
konferenčné priestory • disco bar •
à la carte reštaurácia • bary • tri 
vonkajšie bazény s ležadlami
a slnečníkmi zdarma • wellness 
centrum: bazény s termálnou vodou 
• vírivka • sauna • parný kúpeľ • 
fi tness • masáže (za poplatok) • 
bohaté animačné aktivity pre deti aj 
dospelých • stolný tenis • bazénové 
turnaje • vodný aerobik • škola varenia

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • možnosť ubytovania 
v rodinných izbách s dvomi prístelkami 
(rozkladacie lôžka) • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
balkón alebo terasa • minibar a trezor 
za poplatok

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doplatiť si all 
inclusive (zahŕňa: raňajky, obedy
a večere formou bohatých
bufetových stolov • miestne

a vybrané importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje • koktejly • 
poobedné snacky a zmrzlina)

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub „Daisy“ 
(4 – 12 rokov) • minidisco • postieľka • 
stolička

PLÁŽ
priamo pred hotelom • 
piesočnato - kamienková pláž • 
oddelená od hotela pobrežnou 
promenádou • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

VIK GRAN HOTEL 
012 MIJAS

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov • miestne a vybrané importované alkoholické a nealkoholické nápoje • 
káva, čaj, zákusky a zmrzlina vo vyhradenom čase • poobedné snacky

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI BABY HOTEL

2+22
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

GOLF

2+2
  

CENA OD

917
EUR

CENA OD

932
EUR
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IBEROSTAR MALAGA PLAYA 

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

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

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky pre dieťa 
• klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • minibar (za poplatok) • trezor (za poplatok) • 
balkón alebo terasa • izby apartmánového typu s dvomi 
prístelkami (rozkladacie lôžko) • oddelený kuchynský kútik • 
v samostatných dvoch budovách

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • detský klub • ihrisko • herňa • animácie • postieľka • 
stolička v reštaurácii • opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž Playa Ferrara • pozvoľný vstup do mora • 
od hotela ju oddeľuje pobrežná promenáda • vodné športy 
(za poplatok) • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

014 TORROX COSTA

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

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE GOLF

2+2

CENA OD

898
EUR

ŠPANIELSKO  |  ANDALÚZIA

03-04 Kat LETO ANDALUZIA - MALORKA_14-25.indd   17 18.11.2014   14:23



18

Playa de Muro

Cala Mesquida

Santa Ponsa

Palmanova El Arenal

Porto Colom

Cala d’ Or

Palma de Mallorca

ODLETY Z BRATISLAVY

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY  V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 22 24 29 29 26
VODA (°C) 20 22 24 24 23

Ak máte radi dlhé piesočnaté pláže, búrlivý nočný 
život, či potulky po historických pamiatkach, potom 
sú pre vás ideálnym miestom letoviská El Arenal, 
Playa de Palma, Palmanova – všetky v blízkosti 
hlavného mesta Palma de Mallorca. Priťahuje vás 
pravý opak? Vyberte sa do strediska Porto Colom 
na východné pobrežie s množstvom malebných 
romantických zátok uprostred píniových hájov, 
ďaleko od ruchu mesta. Kompromisom sú menšie 
letoviská Santa Ponsa a Cala d´Or, ktoré ponúkajú 
turistom počas dňa slnenie na krásnych plážach, 
podvečer prechádzky po promenáde, či nákupy 
v malých obchodíkoch a nočnú zábavu v príjemných 
baroch s tanečným parketom.

CALA D´OR
Nádherné letovisko na juhovýchodnom pobreží 
Malorky, charakteristické bielymi nízkymi domčekmi 
v harmónii s pobrežnými píniovými stromami. Turisti, 
ktorí obľubujú menšie prírodné zálivy, ocenia najmä 
nádherné pláže s jemným pieskom a krištáľovo čisté 
modré more, ohraničené skalnatými výbežkami, 
vhodné pre všetky druhy vodných športov. Centrom 
strediska prechádza dlhá pešia zóna s množstvom 
obchodíkov, výborných reštaurácií s medzinárodnou 
kuchyňou, kaviarní s možnosťou oddychu počas 
teplých letných večerov. Transfer z letiska trvá cca 1 
hodinu.

PORTO COLOM
Bývalý prístav mestečka Felanitx. Typické malorské 
rybárske mestečko s peknou promenádou
s obchodíkmi a jachtárskym klubom. Vďaka svojej 
polohe je ideálnym miestom na športovanie 
(windsurfi ng, potápanie, cyklistika). Transfer z letiska 
trvá cca 1 hodinu.

PLAYA DE PALMA, EL ARENAL
Moderné turistické letoviská so širokou, 8 km 
dlhou, piesočnatou plážou v blízkosti hlavného 
mesta ostrova. Pozdĺž pobrežnej promenády, 
lemovanej palmami, sa tiahne pás hotelov, reštaurácií 
s miestnymi špecialitami, barov a diskoték, v ktorých 
zábava vrie až do neskorých nočných hodín. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Okruh ostrovom – atraktívny a u turistov 
najobľúbenejší výlet kombinovanou dopravou 
(autobus, loď) po najzaujímavejších miestach na 
ostrove. Navštívite pláž La Calobra, malebný prístav 
Puerto de Soller, rajské údolie Torrente de Pareis, 
prejdete okolo kláštora Lluc so soškou Čiernej 
Madony – patrónky ostrova, a navštívite obchod 
s koženými výrobkami.
Valldemossa – návšteva starobylého romantického 
mestečka Valldemossa s kartuziánskym kláštorom. 
Cestou budete prechádzať cez najrozsiahlejšie 
pohorie na ostrove Sierra del Norte. Čarovné 
scenérie malorského vnútrozemia, vrchy a údolia, 
budú pre vás iste príjemnou zmenou po dňoch 
strávených na pláži či v mori.
Dračie jaskyne – výlet, počas ktorého navštívite 
svetoznámu továreň na výrobu perál v Manacore. 
Hlavným cieľom sú však Dračie jaskyne v Porto 
Cristo, ktoré kedysi slúžili ako útočisko pred 
nájazdmi pirátov. V hĺbke 39 m pod hladinou mora 
je jedno z najväčších podzemných jazier na svete. 
Jaskyne vás prekvapia rozmanitosťou a bizarnosťou 
kvapľových útvarov. Vyvrcholením prehliadky je 
sugestívny koncert vážnej hudby so svetelnými 
efektmi v sále podzemného jazera.
Aqualand – vodný park je jednou z najzaujímavejších 
turistických atrakcií na ostrove. Vhodný je pre všetky 
vekové kategórie. Na celkovej ploche 207 tisíc m2 
nájdete 20 rôznych vodných atrakcií (tobogany, 
kamikadze, bazén s umelými vlnami atď.).

Rodinám s malými deťmi odporúčame navštíviť 
Aqualand – jeden z najväčších vodných parkov 
v Európe. Transfer z letiska trvá 15 min.

MAGALLUF, PALMANOVA
Obľúbené strediská sú vzdialené cca 15 km západne 
od hlavného mesta. Strediská ponúkajú bohaté 
možnosti pre turistov – od krásnych pláží až po 
rušný nočný život. Na promenáde, lemujúcej tri 
pláže, je množstvo reštaurácií s medzinárodnou 
kuchyňou, barov a krčmičiek. Milovníci aktívneho 
oddychu využijú športové možnosti a tiež zábavu 
v aquaparku. Transfer z letiska trvá cca 30 min.

SANTA PONSA
Živé stredisko vzdialené 15 km juhozápadne od 
hlavného mesta. V zálive Santa Ponsa nájdete 
prekrásnu piesočnatú pláž s pozvoľným prístupom 
do mora a pestrou ponukou vodných športov. 
Mestečko je veľmi príjemné, s peknou promenádou, 
s uličkami s obchodíkmi, kaviarničkami i diskotékami. 
Vďaka blízkemu kvalitnému golfovému areálu ho 
vyhľadávajú aj milovníci golfu. Rodiny s deťmi si 
určite nenechajú ujsť návštevu vodného parku 
Aqualand a Marinelandu s atrakciami, delfínmi, 
tuleňmi, papagájmi. Transfer z letiska trvá cca 20 
min.

ALCUDIA, PLAYA DE MURO
Obľúbené letoviská na severe ostrova, známe 
najkrajšími plážami s bielym pieskom s pozvoľným 
vstupom do mora, obkolesené palmami a píniami, 
vhodné najmä pre rodiny s deťmi. Deti tu nájdu 
i obľúbený vodný park s množstvom atrakcií – 
Hydropark. Transfer z letiska trvá cca 40 min.

CALA MESQUIDA
Obľúbené stredisko sa nachádza v severovýchodnej 
časti ostrova v romantickom zálive. Pláže s bielym 
pieskom obklopujú kopce s borovicovými lesmi. 
Živé stredisko Cala Ratjada s obchodmi, barmi 
a reštauráciami je vzdialené cca 7 km. V oblasti sa 
nachádza golfový areál a potápačské centrá. Transfer 
z letiska trvá cca 80 min.

MALORKA

MALORKA, PERLA S TREDOMORIA, NAJV ÄČŠÍ A  NAJROZMANITEJŠÍ OS TROV BALEÁRSKEHO SÚOS TROVIA, JE UŽ TRADIČNE OBĽ ÚBENÝM 
MIESTOM LETNEJ DO VOLENKY TURISTOV KAŽDÉHO VEKU Z  RÔZNYCH KÚTOV SVETA. LET Z  BRATISLAVY DO P ALMA DE MALL ORCA TRVÁ 
PRIBLIŽNE 2,5 HODINY.
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BARCELO PONENT PLAYA 

POLOHA
v zátoke Cala Ferrera • v tichej a pokojnej oblasti • 
v blízkosti rušné turistické centrum Cala D’Or s dlhou 
promenádou s množstvom obchodíkov, reštaurácií 
a kaviarní • medzi zálivmi premáva turistický vláčik • 
autobusová zastávka pár metrov od hotela • 18-jamkové 
golfové ihrisko cca 8 km • letisko v Palme cca 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi na recepcii zdarma • 
internetový kútik s internetom za poplatok • reštaurácia 
• snackbar • bar pri bazéne • vonkajší bazén s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • vnútorný bazén • šport: volejbal • 
aerobik • šípky • stolný tenis • za poplatok: masáže • sauna 
• turecký kúpeľ • tenis • mini golf • boccia • denne sa konajú 
pestré animačné programy pre deti aj dospelých

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • klimatizácia 
• kúpeľňa • LCD SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • 
balkón alebo terasa • výhľad na bazén alebo okolie •
za doplatok výhľad na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub • bazén • ihrisko • animácie • stolička • postieľka 
(zdarma) • opatrovateľka na vyžiadanie (za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • v zálive priamo 
pred hotelom • ležadlá a slnečníky za poplatok •
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

015 CALA D´OR

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • miestne a vybrané 
importované nealkoholické a alkoholické nápoje (10:00 - 23:00 h) • počas dňa snacky a zmrzlina pre deti 
i dospelých • káva, čaj, zákusky v poobedných hodinách

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

598
EUR
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CALA MARSAL 

POLOHA
klubový hotel • v pokojnom prostredí zálivu Cala Marsal • 
rybárske mestečko Porto Colom cca 10 min. prechádzkou 
po promenáde na pobreží • letisko v Palme je vzdialené 
približne 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi na recepcii zdarma • 
internetový kútik (za poplatok) • reštaurácia • 2 vnútorné 
bary • bar pri bazéne • dva bazény s ležadlami a slnečníkmi 
• fi tness s moderným zariadením (zdarma) • sauna (za 
poplatok) • multifunkčné ihrisko: tenis • basketbal • volejbal 
• minifutbal • squash • stolný tenis • biliard (za poplatok) • 
požičovňa bicyklov (za poplatok) • okolie hotela vhodné 
na cyklistiku • jogging • turistika • v blízkosti golfové ihrisko 
• animácie pre deti i dospelých

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • minibar (za poplatok) • telefón • balkón • 
k dispozícií aj bezbariérové izby a izby s výhľadom na more 
• k dispozícii sú aj rodinné izby pre 4 osoby

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
miniklub (5 - 12 rokov) • detské stoličky v reštaurácii • bazén • 
ihrisko • animácie • postieľka (za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž v zálive Cala Marsal vzdialená 150 m 
od hotela • pozvoľný vstup do mora • dostupná cez pobrežnú 
komunikáciu • ležadlá, slnečníky a nemotorizované vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

016 PORTO COLOM

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • víno 
a voda k hlavným jedlám • možnosť doplatiť all inclusive – zahŕňa: podávanie miestnych alkoholických 
a nealkoholických nápojov v čase (10:30 - 23:00 h), snacky, koláče

1
DO 13 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI BEZ BARIÉR

1+1 1+2 2+2

CENA OD

628
EUR
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DELFIN PLAYA 

POLOHA
v stredisku Palmanova • len 150 m od centra •  stredisko 
Magaluf s vodným parkom a mnohými nákupnými 
možnosťami, reštauráciami, barmi a diskotékami je 
vzdialené cca 3 km • dostupné prechádzkou po pobrežnej 
promenáde alebo miestnym autobusom • mesto Palma de 
Mallorka cca 14 km • letisko v Palme cca 20 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • TV miestnosť • čitáreň • hlavná  
reštaurácia s výhľadom na okolie • bar s Wi-Fi zdarma • 
internetový kútik (za poplatok) • vonkajší bazén • bazén 
pre deti • vnútorný bazén • šport: fi tness • stolný tenis 
• za poplatok: masáže a sauna • šport v okolí hotela (za 
poplatok): tenis • potápanie • windsurfi ng • vodné lyže • 
golf • požičovňa bicyklov • jazda na koňoch • animácie

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • balkón • SAT TV • telefón • 
chladnička (za poplatok) • trezor (za poplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub • postieľka (zdarma) • ihrisko

PLÁŽ
piesočnatá pláž 50 m od hotela • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

017 PALMANOVA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy, večere formou bufetových stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (11:00 - 23:00 h) • v poobedňajších hodinách snacky • raz do týždňa „gala večera“ 
s ponukou stredomorských špecialít

1
DO 13 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE GOLF

CENA OD

598
EUR
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ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (11:00 - 23:00 h) • raz do týždňa „gala večera“ s ponukou stredomorských špecialít

DELFIN MAR 

POLOHA
v najobľúbenejšom stredisku Santa Ponsa • v pešej 
dostupnosti množstva zábavných atrakcií, obchodov, 
reštaurácií, barov, diskoték a golfového ihriska • letisko 
v Palme cca 30 km • centrum Palma de Mallorca cca 20 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch hotela 
zdarma • TV miestnosť • čitáreň • hlavná reštaurácia • bar 
• vonkajší bazén s oddelenou časťou pre deti • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma • šport: fi tness • stolný tenis • 
za poplatok: biliard • masáže • sauna • šport v okolí hotela 
(za poplatok):  tenis • potápanie • golf • požičovňa bicyklov 
• windsurfi ng • vodné lyže • jazda na koni

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia • SAT TV • telefón • chladnička • 
trezor (za poplatok) • balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
piesočnatá pláž vzdialená približne 150 m od hotela • 
pozvoľný vstup do mora • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

018 SANTA PONSA

2
DO 13 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

GOLF

2+2

CENA OD

548
EUR
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GRAN FIESTA +
020 PLAYA DE PALMA

POLOHA
v západnom cípe ostrova • v blízkosti 
turistického strediska Santa Ponsa • 
hlavné mesto Palma de Mallorca cca 
22 km • letisko v Palme cca 30 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(30 min. denne na recepcii zdarma) 
• internetový kútik (za poplatok) • 
reštaurácia • bary • disco • kaviareň 
• v areáli hotela 2 bazény s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • plážové osušky 
(za depozit) • Spa Sensations THAI 
ZEN (za poplatok) • šport: fi t & fun 
program (za poplatok) • biliard (za 
poplatok) • v blízkosti golfové ihriská • 
denné a večerné animácie 

UBYTOVANIE
komfortne zariadené suity 
s možnosťou jednej prístelky • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) 
• balkón • minibar (za poplatok) • Wi-
Fi (za poplatok) • kávový a čajový set

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
pláž  Santa Ponsa cca 1,5 km od hotela 
• pozvoľný vstup do mora  • ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
na pláži • priamo v centre živej 
pobrežnej promenády, spájajúcej 
stredisko El Arenal s hlavným mestom 
Palma de Mallorca, s obchodíkmi, 
barmi, reštauráciami a zábavnými 
podnikmi • centrum Palma de Mallorca 
cca 10 km • vodný park Aqualand  cca 
8 km • pravidelná miestna autobusová 
doprava • od letiska Palma cca 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná halu s recepciou • bar • 
reštaurácia • Wi-Fi ( za poplatok) 
• internetový kútik (za poplatok) • 
konferenčná miestnosť • vnútorný 
bazén • sauna a vírivka (za poplatok) 
• na terase pri pláži bazén s ležadlami 
a slnečníkmi s vyhradenou časťou aj pre 
deti • stolný tenis • bezbariérový hotel

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
rozkladacej prístelky pre dieťa • 
klimatizácia • bočný výhľad na more • 
kúpeľňa • SAT TV • telefón • minibar • 
balkón • trezor (za poplatok) • Wi-Fi 
(za poplatok)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov • možnosť 
doplatiť si all inclusive – zahŕňa: 
raňajky, obedy a večere formou bufetu 

• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10:00  – 23:00 h), poobedné 
snacky, káva, čaj koláče a zmrzlina

PRE DETI
bazén • stolička v reštaurácii • postieľka

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž  • priamo pred 
hotelom cez pobrežnú komunikáciu 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
vodné športy za poplatok: windsurfi ng 
• vodné bicykle • vodné lyže • plážový 
volejbal • banán • paragliding

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

IBEROSTAR 
JARDIN DEL SOL +

019 COSTA DE LA CALMA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov • nealkoholické a miestne alkoholické nápoje v určených časoch a baroch 
• snacky počas dňa (10:30 - 13:00 h a 15:00 - 18:00 h) • káva, čaj, zmrzlina

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

WELLNESS GOLF BEZ BARIÉRALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS GOLF BEZ DETÍ

CENA OD

967
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 295
EUR
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IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA +

POLOHA
v severnej časti ostrova • v blízkosti strediska Playa de 
Muro a národného parku Sa Albufera • historické centrum 
strediska Alcudia cca 8 km • stredisko Can Picafort 
cca 3 km • letisko Palma de Mallorca cca 65 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi (30 min. denne na recepcii 
zdarma) • internetový kútik (za poplatok) • reštaurácia 
• bary • disco • kaviareň • v záhrade bazény s ležadlami 
a slnečníkmi • detský bazén • slnečná terasa • plážové 
uteráky (za depozit) • Spa Sensations THAI ZEN (za 
poplatok) • šport: fi tness • plážový volejbal • stolný tenis •
šípky • boccia • vodná gymnastika • aerobic • basketbal •
vodné pólo • futbal • za poplatok tenis a požičovňa 
bicyklov • animácie počas celého dňa pre deti 
aj dospelých • v blízkosti golfové ihriská

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou jednej prístelky • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • balkón • minibar (za poplatok) • 
Wi-Fi (za poplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • menu v reštaurácii • 
miniklub (4 - 7 rokov) • maxiklub (8 - 12 rokov) • v mesiacoch 
júl a august juniorklub (13 - 17 rokov)

PLÁŽ
pláž Playa de Muro s bielym pieskom • pozvoľný vstup 
do mora  • priamo pred hotelom • patrí k najvyhľadávanejším 
plážam na ostrove • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

021 PLAYA DE MURO

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje (10:30 - 01:00 h) • snacky počas dňa (10:30 -12:30 h a 15:30 - 18:00 h) • káva, 
čaj, zmrzlina • hotdogy a hamburgery (17:00 - 18:00 h)

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS GOLF

CENA OD

1 228
EUR

ŠPANIELSKO  |  MALORKA

03-04 Kat LETO ANDALUZIA - MALORKA_14-25.indd   24 18.11.2014   14:26



25

CONDESA DE LA BAHIA +
022 PUERTO DE ALCUDIA

POLOHA
v severnej časti ostrova • od  prístavu Alcudia s nákupnými 
možnosťami, reštauráciami a barmi cca 500 m • historické 
centrum strediska Alcudia cca 5 km • letisko Palma de 
Mallorca cca 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi (za poplatok) • internetový 
kútik (za poplatok) • reštaurácia • bary • disco • kaviareň • 
v záhrade bazény s ležadlami a slnečníkmi • detský bazén 
• slnečná terasa • šport: fi tness • plážový volejbal • stolný 
tenis • vodná gymnastika • aerobic • za poplatok požičovňa 
bicyklov • animácie počas celého dňa pre deti aj dospelých 
• v blízkosti profesionálne golfové ihriská

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou dvoch prísteliek • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • balkón • minibar • za príplatok možný 
výhľad na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • menu v reštaurácii • 
miniklub • šmýkačky • minidisco

PLÁŽ
nádherná pláž Alcudia Playa s bielym pieskom • 
pozvoľný vstup do mora  • priamo pred hotelom • 
patrí k najvyhľadávanejším plážam na ostrove • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje (11:00 - 23:00 h) • snacky počas dňa • káva, čaj, zmrzlina • sendviče 
a hamburgery (11:00 - 18:00 h)

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE GOLF

2+2

NOVINKA

CENA OD

965
EUR
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Porto-Vecchio

Bonifacio
Sartène

Filitosa
Ajaccio

Porto Bastia

Korzika

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 21 25 27 28 26 22
VODA (°C) 18 22 24 25 24 22

KRÁSNE PLÁŽE, VYSOKÉ POHORIA, NEDOTKNUTÁ PRÍRODA, DIVOKÉ VODOPÁDY, POKOJNÉ HLBOČINY, ROZĽAHLÉ VINIČE, MALEBNÉ MIESTA A PRÍSTA-
VY – TO JE KORZIKA – OSTROV KRÁSY, NA KTOROM MÔŽETE ÍSŤ PO STOPÁCH VEĽKÉHO MALÉHO RODÁKA NAPOLEONA A ZOZNÁMIŤ SA S KORZICKÝM 
ZÁKONOM KRVNEJ POMSTY. 

KORZIKA
Štvrtý najväčší ostrov Stredozemného mora 
patriaci Francúzsku – ostrov krásnych pláží, 
vysokých pohorí, prekrásnej prírody, veľkých viníc, 
malebných vidieckych dediniek, ale aj veľkých 
miest. Sartèn a Bastia, známe aj ako mestá umenia 
a histórie, vás dostanú svojimi monumentálnymi 
a kultúrnymi pamiatkami. Návšteva ostrova vám 
pomôže pochopiť, prečo je Korzika preslávená 
práve svojou pohostinnosťou. Pozvania do domov 
domácich obyvateľov sú tu úplne bežné a práve tak 
si môžete skutočne vychutnať typickú atmosféru 
Korziky a dozvedieť sa rôzne zaujímavosti o jej 
histórii a kultúre. Okrem oddychu na krásnych 
plážach a krásnych pamiatok, sú na ostrove krásy 
organizované rôzne kultúrne podujatia, ktoré 
vás dokážu skutočne naladiť na tú správnu vlnu. 
Korzika je tiež ideálnym ostrovom na turistiku. 
Nájdete tu veľké množstvo turistických trás, od tých 
najjednoduchších až po tie najťažšie. Práve toto 
všetko je dôvodom, prečo je Korzika v súčasnosti 
vysnenou destináciou mnohých turistov a jednou 
z najhlavnejších destinácií cestovného ruchu. Let 
z Bratislavy trvá cca 1 hodinu a 50 minút.

AJJACIO
Hlavné a zároveň najväčšie mesto Korziky. V jeho 
modernej histórii dominuje najmä postava veľkého 
malého Napoleona, ktorý sa v tomto meste narodil 
a jeho prítomnosť cítite na každom kroku. Jedná 
sa o veľmi atraktívne mesto s miernou klímou. 
Obzvlášť očarujúcou je stará časť mesta, v ktorej 
nájdete tradičné historické úzke uličky, rozmanitú 
architektúru, ale najmä úžasné katedrály. Táto časť 
sa tiahne na juh od námestia Place Marechal Foch, 

mesto označované aj ako „korzický Gibraltár“. Výlet 
do tohto mesta si môžete spríjemniť oddychom 
na krásnych plážach, ktoré sa nachádzajú priamo 
v meste alebo v jeho blízkosti.
Katedrála Notre Dame de la Serra – katedrála s 
prekrásnym nádvorím, na ktorom sa nachádza 
impozantná socha. Jedno z najkrajších miest 
ostrova, ktoré je unikátne jeho úžasnými výhľadmi. 
Táto katedrála je tiež miestom, kde bol pokrstený 
Napoleon Bonaparte. Miesto je ideálne pre páry, stará  
legenda totiž hovorí, že kto sem príde so svojou 
láskou strávi s ňou veľa šťastných rokov.  
Plage de Ghjunchitu – pláž, ktorá sa nachádza 
približne 5 km juhozápadne od Ile Rousse. 500 
metrov široká pláž s jemným pieskom, obklopená 
skalami a vinicami – aj taká charizmatická je táto pláž.   
Roccapina – jedna z najkrajších pláží ostrova, 
chránená okolitou krajinou, s čistým pieskom 
a kryštálovo čistou vodou. Ponad pláž sa tiahne 
masívna skala – „Lev Roccapiny“. Počas západu 
slnka si tu užijete harmóniu, ktorá zavládne medzi 
všetkými odtieňmi červenej farby a úžasnou 
éterickou atmosférou.

kde si môžete príjemne posedieť v tieni stromov 
a vychutnať si pohár kvalitného vína. Veľký prístav, 
a zároveň aj pýcha hlavného mesta, je miesto kde 
kotvia všetky lode a môžete sa odtiaľto doplaviť aj 
do takých miest ako sú Marseille, Nice alebo Toulon. 
Prístav je tiež vyhľadávaným miestom kvôli jeho 
krásnej promenáde, ktorá je lemovaná palmami 
a malými kaviarničkami, v ktorých si môžete užiť 
svoju šálku kávy spolu s krásnym výhľadom na more. 
Centrum mesta tvorí Place de Gaulle a je lemované 
elegantnými obchodmi, vinotékami a tiahne sa až 
po 2 km dlhú pláž. V centre mesta nájdete pevnosť, 
ktorá bola postavená začiatkom 16. storočia, avšak, aj 
v súčasnosti sa používa na vojenské účely a z tohto 
dôvodu nie je prístupná verejnosti. Okrem toho 
ponúka hlavné mesto mnoho ďalších zaujímavostí, 
ktoré sa oplatí navštíviť, napr. Napoleonov dom 
(Maison Bonaparte), Musée Capitellu, Citadel, 
Musée Fesch, Palais Lantivy, Quartier des Etrangers 
(cudzinecká štvrť) a radnicu z 19. storočia. V meste 
nájdete veľa krásnych pláži, od tých najrušnejších 
až po tie najkľudnejšie. Veľké množstvo kaviarní, 
reštaurácií a barov vás priam prinúti spomaliť tempo 
a užiť si pokojný spôsob života, ktorým je Ajaccio 
tak známe.

TOP 5
Calanche – unikátna oblasť skalných útvarov, 
ktoré pripomínajú v mnohých prípadoch postavy 
ľudí. Podľa legendy ich vytvoril diabol v záchvate 
zúrivosti, no v skutočnosti ide len o unikátnu 
spoluprácu vetra a mora. Oblasť je súčasťou aj 
svetového dedičstva UNESCO.
Bonifacio – opevnené stredoveké mesto a zároveň 
najjužnejší výbežok Korziky. Vďaka jeho útesom je 

KORZIKA

ODLETY Z BRATISLAVY

FRANCÚZSKO  |  KORZIKA
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KORZIKA – OSTROV POKLADOV

9-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD / 
8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska okolo obeda (cca 
o 12:00), tranzit cez Rakúsko a Talianska 
do Livorna.

2. DEŇ
Trajekt z Livorna do Bastie - prehliadka 
starého mesta – prístav, námestie St. 
Nicolas, radničné námestie, kostol St. 
Jean Baptiste, citadela zo 16. storočia. 
Pri leteckom zájazde transfer na 
Schwechat, odlet do Nice. Po prílete 
presun na trajekt do Bastie. Po príjazde 
na Korziku pripojenie sa k autobusovej 
skupine. Presun do Corte, ubytovanie 
a večera.

3. DEŇ
Raňajky. Návšteva „najkorzickejšieho“ 
mesta Korziky – Corte, situovaného 
v samom srdci ostrova. Prehliadka 
mesta – Citadela, kostol 
Nanebovstúpenia a malebné uličky, 
ktoré boli počas krátkeho obdobia 
korzickej nezávislosti svedkami 
najväčšieho rozkvetu korzickej 
vzdelanosti. Poobede výlet údoliami 
Tavignano a Restonica. Údolie 
Tavignano patrí medzi najkrajšie 
a najhlbšie horské údolia Korziky. 
Údolie Restonica tvoria žulové skaliská, 

priezračné zelené horské bystriny 
a ľadovcové jazierka. Ubytovanie 
a večera.

4. DEŇ
Raňajky. Opustíme vnútrozemie 
a kľukatá cesta nás zavedie cez 
priesmyk Col de Vergio a rovnomenné 
korzické lyžiarske stredisko (jediné 
svojho druhu), až do pohodovej 
prímorskej dedinky Porto. Prímorskému 
letovisku na západnom pobreží 
dominuje “ Golfe du Porto”, strážna veža 
postavená Janovčanmi na obranu proti 
nájazdom Saracénov. Oddýchneme si 
na pláži. Zažijeme aj my ohnivočervený 
západ slnka na pláži, ktorým je Porto 
také známe. Ubytovanie a večera.

5. DEŇ
Raňajky. Čakajú nás panoramatické 
výhľady pri presune po západnom 
pobreží na juh. Dramatické žulové 
útvary Calanches budú lemovať našu 
cestu do rodiska slávneho korzického 
rodáka Napoleona. Ajaccio, najväčšie 
a hlavné mesto ostrova láka 
návštevníkov rodným domom 
Napoleona Bonaparte, ktoré dnes slúži 
ako jeho múzeum. Prehliadka mesta. 
Ubytovanie a večera.

6. DEŇ
Raňajky. Pokračujeme ďalej na juh 

cez najvýznamnejšie megalitické 
nálezisko Filitosa. Vedeli ste, že Korzika 
je osídlená viac ako 7 000 rokov? 
Presun do Sartene, nenápadného, 
zádumčivého mestečka, smutne 
presláveného krvnou pomstou alias 
vendetou. Ubytovanie a večera.

7. DEŇ
Príchod do atraktívneho mesta 
Bonifacio, ktoré leží na najjužnejšom 
cípe Korziky. Mesto s výbornou 
polohou leží na 70 m vysokom 
vápencovom brale nad tyrkysovými 
vodami Stredozemného mora. 
Prehliadka citadely, ktorú vybudovali 
Janovčania. Z citadely vedú do 
mesta dve schodiská, tretie s názvom 
Schodisko Kráľa aragonského 
vedie k moru a podľa legendy ho 
vytesali Aragonci za jednu noc. 
Prehliadka malebného centra Vielle 
Ville (starého mesta), námorníckeho 
cintorína alebo vychádzka k majáku 
Phare de Pertusato. Fakultatívne 
plavba loďou do neďalekých jaskýň 
a zátok (calanque) a plavba okolo 
mesta k najznámejšej skale Korziky, 
nazývanej zrnko piesku (Grain de 
Sable). Pohľad z mora na mesto na 
vysokom bielom vápencovom brale je 
jedinečný a žiadny návštevník mesta 
Bonifacio by si ho nemal nechať ujsť. 
Zastávka v Porto Vecchio – mestečku 

s údajne jednými z najkrajších pláží na 
svete. Ubytovanie a večera.

8. DEŇ
Raňajky. Presun do Bastie. Nalodenie 
na trajekt do Livorna. V prípade 
nutnosti dodržania prestávky 
pre vodičov je možná zastávka 
a prehliadka mesta Pisa. Pri leteckom 
zájazde nalodenie na trajekt do Nice, 
nocľah.

9. DEŇ
Príchod na Slovensko. Pri leteckom 
zájazde transfer na letisko v Nice 
a odlet do Viedne.

023 FRANCÚZSKO – KORZIKA

ATRAKTÍVNY OSTROV V STREDOZEMNOM MORI JE SLÁVNY SVOJÍM DIVOKÝM ŠARMOM. VNÚTROZEMSKÉ POHORIE S NAJVYŠŠÍM VRCHOLOM MONTE 
CINTO (2 710 M) JE VÝZVOU PRE KAŽDÉHO NÁROČNÉHO VYSOKOHORSKÉHO TURISTU, NÁDHERNÉ PLÁŽE ZASE LÁKAJÚ MILOVNÍKOV PRÍMORSKÝCH 
RADOVÁNOK A GURMÁNI SI TIEŽ PRÍDU NA SVOJE PRI POHÁRI KVALITNÉHO KORZICKÉHO VÍNKA. KORZIKA JE JEDNODUCHO OSTROV PRE KAŽDÉHO.

NOVINKA  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  NÁRODNÉ PARKY

NOVINKA

CENA OD

798
EUR

FRANCÚZSKO  |  KORZIKA
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POLOHA
luxusný hotelový komplex situovaný v južnej časti Korziky 
• s krásnym výhľadom na záliv Valinco v Stredozemnom 
mori • od centra malebnej prímorskej dedinky Propriano, 
s nákupnými možnosťami, reštauráciami, kaviarňami 
a barmi, je hotel vzdialený cca 7 km • medzinárodné letisko 
v Ajaccio je vzdialené cca 64 km • transfer z letiska trvá cca 
1 h a 10 min

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s 24-hodinovou recepciou • hlavná reštaurácia 
• 2 à la carte reštaurácie Bougainvillier a Diamant Noir • bar 
• Wi-Fi (v celom areáli zdarma) • internetový kútik • výťah • 
parkovisko • vonkajší bazén • vnútorný bazén (vyhrievaný) 
• šport: fi tness centrum • za poplatok: procedúry v Spa 
centre • masáže • telové zábaly • Turecké kúpele • parný 
kúpeľ

UBYTOVANIE
moderne a komfortne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • room servis (za poplatok) • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • župan a papuče • SAT TV • 
Wi-Fi (zdarma) • iPod dokovacia stanica • telefón 
(za poplatok) • trezor (zdarma) • minibar (za poplatok) 
• klimatizácia • balkón alebo terasa s výhľadom na more 
alebo do záhrady • k dispozícii aj bezbariérové izby, 
prepojené izby a priestrannejšie suity

STRAVOVANIE
polpenzia formou bohatých bufetových stolov

PRE DETI
k dispozícii detská postieľka • prebaľovacia podložka • 
babyphone • detská stolička • sterilizátor (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na krásnej piesočnatej pláži s kryštálovo čistou 
vodou • k dispozícii ležadlá a slnečníky • beach reštaurácia 
Paillote s grilovanými špecialitami • ponuka motorizovaných 
a nemotorizovaných vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

HOTEL MARINCA 
024 OLMETO

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

BABY HOTEL BEZ BARIÉR PSÍK

NOVINKA

CENA OD

1 468
EUR

FRANCÚZSKO  |  KORZIKA
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HOTEL MOBY DICK 
025 PORTO VECCHIO

POLOHA
hotelový komplex • ležiaci na jednej z najkrajších pláží • 
obklopený borovicovým parkom • hotel sa nachádza cca 
8 km od centra mestečka Porto Vecchio, s nákupnými 
možnosťami, reštauráciami, kaviarňami a barmi • mesto 
Bonifacio sa nachádza cca 20 km od hotela • medzinárodné 
letisko v Ajaccio je vzdialené cca 140 km • transfer z letiska 
trvá cca 2 h a 30 min

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s 24-hodinovou recepciou • v roku 2012 
kompletne zrekonštruovaná hlavná reštaurácia • hlavný bar 
• Wi-Fi (v spoločných priestoroch zdarma) • internetový 
kútik • práčovňa • výťah • parkovisko • požičovňa áut • 
šport: tenisové kurty (k dispozícii v hoteli Castell’Verde) • 
v prípade skorých príchodov alebo neskorých odchodov je 
k dispozícii klimatizovaná oddychová miestnosť s televíziou 
• k dispozícii je tiež kúpeľňa, sušič na vlasy, toaleta a uteráky

UBYTOVANIE
v roku 2011 prešli izby kompletnou rekonštrukciou • 
moderne a komfortne zariadené dvojlôžkové izby • room 
servis (za poplatok) • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
Wi-Fi (zdarma) • telefón (za poplatok) • trezor (zdarma) 
• minibar (za poplatok) • individuálna klimatizácia • plne 
vybavený balkón alebo terasa s výhľadom na more alebo do 
záhrady • k dispozícii aj bezbariérové izby 

STRAVOVANIE
polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov 

PRE DETI
k dispozícii opatrovateľská služba • detská postieľka • 
detská stolička

PLÁŽ
priamo na jednej z najkrajších piesočnatých pláží 
s pozvoľným vstupom do mora • k dispozícii ležadlá 
a slnečníky (za poplatok) • plážové uteráky (za depozit) 
• ponuka motorizovaných a nemotorizovaných vodných 
športov (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI BEZ BARIÉR
  

NOVINKA

CENA OD

1 844
EUR

FRANCÚZSKO  |  KORZIKA
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špeciálne balíky a ceny
pobyty za fi rst a last minute ceny

najširšia ponuka pobytov na Slovensku a v zahraničí

www.senspa.sk  |   0903 767 376  |   info@senspa.sk

Prvý online 
wellness portál
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RADISSON BLU RESORT AND SPA 
026 PORTICCIO

POLOHA
hotel sa nachádza cca 5 km od centra mestečka Porticcio 
s množstvom nákupných možností, reštauráciami, 
kaviarňami a barmi • rodisko veľkého Napoleóna 
Bonaparteho, hlavné mesto Ajaccio, sa nachádza cca 19 km 
od hotela • medzinárodné letisko v Ajaccio je vzdialené 
cca 16 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • spoločenská miestnosť • 
bufetová reštaurácia • à la carte reštaurácia • lounge bar •
Wi-Fi (v spoločných priestoroch zdarma) • internetový kútik •
business centrum • práčovňa • výťah • parkovisko •
požičovňa áut • záhrada • slnečná terasa • vyhrievaný 
vonkajší bazén • pool bar • šport: fi tness centrum • za 
poplatok: procedúry v Spa centre • Turecký kúpeľ • sauna •
vnútorný bazén • jacuzzi • masáže • hydromasáže • 
oddychová  miestnosť • parný kúpeľ • salón krásy • v hoteli 
sa nachádza aj informačná kancelária, ktorá organizuje 
fakultatívne výlety po ostrove

UBYTOVANIE
komfortne a moderne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
Wi-Fi • SAT TV • telefón (za poplatok) • trezor (zdarma) • 
minibar (za poplatok) • klimatizácia • balkón s výhľadom 
na more alebo do záhrady • k dispozícii sú aj bezbariérové, 
prepojené a rodinné izby

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • možnosť doobjednať 
polpenziu

PRE DETI
miniklub VIC (pre deti vo veku od 4 - 12 rokov) • detské 
ihrisko • detský bazén • detská stolička • k dispozícii detská 
postieľka • opatrovateľská služba

PLÁŽ
krásna piesočnatá pláž sa nachádza 50 m od hotela • 
pozvoľný vstup do mora • k dispozícii sú ležadlá a slnečníky 
(za poplatok) • ponuka motorizovaných a nemotorizovaných 
vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS BEZ BARIÉR

NOVINKA

CENA OD

1 218
EUR

FRANCÚZSKO  |  KORZIKA
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FONTANE BIANCHE

TAORMINA MARE

SYRAKÚZY/ORTYGIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 28 32 32 28
VODA (°C) 20 22 24 24 23

Symbolom ostrova je Etna, najväčšia doteraz činná 
sopka v Európe. Turisti Sicíliu vyhľadávajú pre jej 
osobitosť, množstvo slnečných dní, čisté more, 
plážové zákutia a zachované antické pamiatky. 
Ideálna slnečná klíma umožňuje kúpanie a slnenie od 
začiatku mája až do konca októbra.

TAORMINA 
Jedno z najkrajších miest Sicílie, ponúka krásu 
a harmóniu prírody, umelecké a historické diela, 
z ktorých najznámejšie je staré Grécke divadlo 
zo 16. st. Čaro Taorminy dopĺňajú aj charakteristické 
terasy a námestia, suveníry spracované z lávy sopky 
Etny, ktorá ponúka nezabudnuteľný výhľad. Transfer 
z letiska v Catanii trvá približne 45 minút.

LETOJANNI 
Mestečko ležiace na pobreží Iónskeho mora. 
Malebnosť okolitého prostredia podčiarkujú 
obchodíky s remeselníckymi výrobkami, šperkmi, 
doplnkami, reštaurácie, pizzerie, bary... Letojanni 
je vzdialené 5 km od Taorminy. Transfer z letiska 
v Catanii trvá približne 50 minút.

GIARDINI NAXOS 
Prímorské sicílske mestečko nadchne polohou, 
morom i plážami. Je plné kaviarní, barov, diskoték, 

katedrála (Duomo) a tvorí jeho najvýznamnejšiu 
historickú dominantu. Pod mestečkom sa nachádza 
množstvo prímorských oblastí (Arenela, Fontane 
Bianche) s členitým pobrežím, ale i s peknými 
piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom 
do mora. Transfer z letiska Catania trvá 1 h.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Etna – nezabudnuteľný výlet na najväčšiu doteraz 
činnú sopku v Európe.
Liparské ostrovy – výlet loďou na ostrov Lipari 
a Vulcano. Možnosť kúpania sa v sírnych prameňoch 
ostrova Vulcano.
Taormina – výlet do jedného z najkrajších miest 
Sicílie i celého Talianska.
Malta – lodný výlet na ostrov večného slnka 
vzdialeného od sicílskeho pobrežia len 100 km.

hudby a o zábavu sa starajú aj pouliční hudobníci 
v krojoch. Prevedie vás celou svojou minulosťou 
– ako sa z pôvodne malého rybárskeho mestečka 
ohrozovaného pirátmi – stal známy turistickým raj 
s výhľadom na Taorminu. Nevynechajte návštevu 
zámku Schiso zrekonštruovaného v 16. st., rovnako 
ako návštevu vyhliadkových veží, ktoré slúžili ako 
pozorovateľne na varovanie pred útokmi pirátov. 

SYRAKÚZY
Významné prímorské kúpele, ktoré sa nachádzajú 
na zozname svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Syrakúzy boli jednou z najdôležitejších 
kolónií Veľkého Grécka (Magna Graecia). Prvé osady 
vznikli na ostrove Ortygia a stali sa pôvodným 
jadrom oveľa rozľahlejšej obývanej oblasti. Dnešné 
Syrakúzy sú mestom umenia a mestom veľkého 
archeologického významu, dôležitým centrom 
turistického ruchu, prímorským letoviskom, ako 
aj obchodným a priemyselným centrom. Pre mesto, 
najmä pre jeho časť, ktorá leží na ostrove Ortygia, 
sú typické čisto biele budovy, krásna stredoveká 
a baroková architektúra a impozantný prítomnosť 
stôp jeho minulosti. Srdcom Syrakúz je malý malebný 
ostrov Ortygia, ktorý zasahuje do prírodného 
prístavu a oddeľuje Porto Grande od Porto Picolo. 
Na najvyššom mieste ostrova Ortygia sa týči 

SICÍLIA

NAJVÄČŠÍ TALIANSKY OSTROV S JEDINEČNOU MINULOSŤOU, HISTÓRIOU A KOLORITOM. STRATEGICKÁ POLOHA HO PREDURČILA ZA KRIŽOVATKU NÁ-
MORNÝCH CIEST, A ČASTO AJ ZA CIEĽ DOBYVATEĽOV. SVOJE STOPY TU ZANECHALI GRÉCI, RIMANIA, FRANCÚZI I ŠPANIELI. PRETO JE SICÍLIA DODNES 
INÁ – SVOJSKÁ A ORIGINÁLNA. 

ODLETY Z VIEDNE

Liparské ostrovy

Taormina
Letojanni

Catania

Syrakúzy

Iónske 
more

Stredozemné more

Tyrhénske more

Giardini Naxos
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 SICÍLIA POZNÁVANIE 
A RELAX V ROVNOVÁHE

028
MALTA  
OSTROV VEČNÉHO SLNKA

027

1. DEŇ
Transfer z Bratislavy do Viedne, 
odlet do Katánie. Prehliadka mesta, 
pri ktorej nevynecháme Dómske 
námestie s krásnou katedrálou, kostol 
San Benedetto, záhradu Giardino 
Bellini a archeologický park. Presun 
na ubytovanie v okolí Taorminy, večera.

2. DEŇ
Raňajky, presun do Taorminy, jedného 
z najkrajšie položených miest na Sicílii. 
Z gréckeho divadla si vychutnáme 
pohľad na stále činnú sopku Etnu, 
ktorú si popoludní prezrieme celkom 
zblízka. Autobusom sa dopravíme 
do výšky 1 900 m n. m., odkiaľ možno 
lanovkou a následne terénnymi autami 
pokračovať až do výšky 2 900 m n. m. 
do oblasti lávových polí (fakultatívne). 
Miestny sprievodca nás potom peši 
prevedie až k poslednému kráteru. 
Presun na ubytovanie na juhovýchodné 
pobrežie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, možnosť 
kúpania sa v mori, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, 
podľa rímskeho konzula Cicera 
najkrajšie grécke mesto (3.–5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si Katakomby San 
Giovanni, archeologický park Neapolis 
a ďalšie zaujímavosti. Prejdeme sa 
historickým centrom na ostrove Ortigia 
s Apolónovým chrámom a katedrálou. 
Návrat na ubytovanie, večera.

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Maltu, presun 
do hotela v okolí Valletty, individuálne 
voľno, večera. 

2. DEŇ
Raňajky, pešia prehliadka Valletty 
(UNESCO) - Katedrála sv. Jána, 
Národné múzeum archeológie, 
záhrady Barraka, palác Veľkého 
majstra, Nemocnica rytierov rádu 
Sacra Infi rmeria a ďalšie zaujímavosti. 
Popoludní presun na východnú stranu 
zálivu Grand Harbour, kde spoznáme 
tzv. Tri mestá (The Three Cities). Ide 
o opevnené mestá - Senglea, Cospicua 
a Vittoriosa, chránené hradbami, ktoré 
vytvorili maltézsky rytieri.  Návrat 
na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, možnosť 
kúpania sa v mori, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes na nás čaká ostrov 
Gozo. Navštívime chrámový komplex 
Ggantijja, (UNESCO). Z prírodných 
lákadiel spoznáme „Vnútorné more“ 
zaliate krištáľovo modrou vodou, či 
príbojom do skál vytesanú obrovskú 
bránu, ktorú Malťania nazývajú „Okno 
modrej oblohy“. Ochutnáme miestne 
víno na farme Ta ‘Mena a dozvieme 
sa čo - to o výrobe olivového oleja. 
Uvidíme citadelu v meste Victoria 
a budeme mať voľno na nákupy 
tradičných suvenírov. Návrat na 
ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych na 
pláži, možnosť kúpania sa v mori, večera.

6. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do mesta 
Noto (UNESCO). Pri prehliadke 
nevynecháme paláce – Palazzo 
Nicolaci a Palazzo Ducezio, Baziliku 
San Salvatore a Katedrálu San Nicolo. 
Popoludní si na niektorej z okolitých 
krásnych pláží urobíme krátku prestávku 
na kúpanie. Návrat na ubytovanie, 
večera.

7. DEŇ
Raňajky. Dnes vyrazíme do vnútrozemia 
ostrova. Čaká nás mesto Ragusa 
(UNESCO), vybudované na vápencovom 
kopci medzi dvoma hlbokými údoliami. 
V hornej časti mesta (Ragusa Superiore) 
si pozrieme Katedrálu San Giovanni 
Battista s fasádou v štýle sicílskeho 
baroka. V starej spodnej časti (Ragusa 
Ibla) nevynecháme Katedrálu San 
Giorgio, kostol Santa Maria dell´Itria 
a záhradu Giardino Ibleo. Z Ragusy 
sa presunieme do ďalšieho mesta 
na zozname UNESCO – Módica, ktoré 
sa okrem vzácnych pamiatok (kostol 
San Giorgio, Castello dei Conti a iné) 
hrdí aj 400 ročnou tradíciou vo výrobe 
čokolády. Návrat na ubytovanie, večera.

8. DEŇ
Po raňajkách individuálne voľno, 
následný transfer na letisko v Katánii, 
odlet do Viedne a návrat späť 
do Bratislavy.

5. DEŇ
Dnes sa vypravíme do stredu ostrova 
Malta. Navštívime netypický kostol 
v Moste. Presunieme sa do Mdiny 
- stredovekého mesta na skalnatej 
vyvýšenine obklopeného opevnením. 
Ďalej navštívime Rabat prešpikovaný 
katakombami, kláštormi a kostolmi. 
V juhovýchodnej časti ostrova budeme 
obdivovať koralové jaskyne Blue Grotto, 
ku ktorým nás miestni odvezú loďou 
(fakultatívne), ako aj chrámový komplex 
Hagar Qim (UNESCO). Deň ukončíme 
tradičným maltským folklórnym 
večerom. Návrat na ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, možnosť 
kúpania sa v mori, večera.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na juh.  
Navštívime mestečko Paola, kde 
sa pod povrchom zeme skrýva Hal 
Safl ieni - trojposchodová podzemná 
svätyňa, vysekaná do skaly ľudskou 
rukou (UNESCO). Nevynecháme ani 
blízky neolitický chrámový komplex 
Tarxien (UNESCO). Pokračovať budeme 
do rybárskej dedinky Marsaxlokk, kde 
kotví množstvo typických maltských 
rybárskych lodí „luzzu“, maľovaných 
vo výrazných farbách. Návrat 
na ubytovanie, večera.

8. DEŇ
Raňajky. V závislosti od letových časov 
pobyt pri mori, transfer na letisko, odlet 
späť do Bratislavy.

NOVINKA  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENENOVINKA  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE

NOVINKA

CENA OD

898
EUR

NOVINKA

CENA OD

898
EUR
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CLUB FONTANE BIANCHE 
030 FONTANE BIANCHE

POLOHA
exkluzívna poloha s výhľadom 
na ostrov Ortygia (2x denne premáva 
hotelový bus) • jediný luxusný rezort 
na Sicílii uprostred morskej prírodnej 
rezervácie Plemmirio • reštaurácie 
a bary 1 km • mestečko Syrakúzy 8 km 
• letisko v Catanii je 45 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
2 reštaurácie • grill & bar • vinotéka 
• lobby bar • piano bar • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch (zdarma) • 
25 m bazén so slnečníkmi, ležadlami, 
matracmi a plážovými osuškami 
zdarma • bar pri bazéne • množstvo 
terás s ležadlami • moderná 
posilňovňa • wellness centrum: 
skrášľovacie procedúry a masáže 
za poplatok •požičovňa bicyklov 
• kongresová sála • tenisové kurty 
vzdialené 5 km • 4,5 km golfový klub 
Canottieri • 4 km jazda na koňoch

UBYTOVANIE
komfortné a luxusné dvojlôžkové 
izby classic s možnosťou jednej 
prístelky • mramorová kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia • PC • LCD TV 
• trezor • minibar  (za poplatok) • 
internetové pripojenie • balkón alebo 
terasa s výhľadom do záhrady • izby  
s výhľadom na more 

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov • možnosť doobjednania večerí 
formou bufetu

PRE DETI
bazén • menu • postieľka (za poplatok 
15 EUR/deň) • stoličky • opatrovanie 
detí (za poplatok)

PLÁŽ
krásna súkromná biela piesočnatá pláž  
Latomie • slnečníky, ležadlá a plážové 
uteráky zdarma • ďalšie 2 kamenisté 
pláže

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★Deluxe

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v zálive Fontane Bianche • obchodík, 
kiosky a reštaurácia s výhľadom 
na more 1 km pešou chôdzou • 
mestečko Cassibile 3 km • 10 km 
od Syrakúz • 14 km od mesta Noto • 
letisko v Catanii je vzdialené 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex sa skladá z 2 budov (4*) 
prepojených podzemnou pasážou 
a z bungalovov (3*) v samostatnej 
časti záhrady • recepcia s trezorom 
a Wi-Fi (zdarma) • reštaurácia • bar • 
snackbar • amfi teáter • nočný klub • 
bazén v záhrade s ležadlami • wellness 
centrum • požičovňa bicyklov 

UBYTOVANIE
štandardná izba (dve lôžka, možnosť 
1-2 prísteliek / poschodová posteľ ) 
v hlavnej budove • rodinné izby 
(1 priestranná miestnosť  - dve 
lôžka, dve prístelky / pevné lôžka) 
v bungalove (3*) s výhľadom 

do záhrady • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
trezor (za poplatok) • SAT TV • minibar 
• klimatizácia • balkón • výhľad na more 
z hlavnej budovy 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén v miniklube (4 - 13 rokov) • 
miestnosť na prípravu detskej stravy • 
animácie • postieľka (5 EUR/deň)

PLÁŽ
priamo na 1 km dlhej piesočnatej pláži • 
slnečníky a stoličky od 2 rady zdarma • 
plážové osušky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★/★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

GRAND HOTEL MINARETO
 029 SYRAKÚZY

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • mieste 
alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h) • snackbar – pizza, pečivo, 
ovocie (14:00 - 18:00 h) • neskoré talianske raňajky – cappuccino a croissanty 
(10:00 - 12:00 h) • 1x týždenne sicílsky večer • 1x týždenne rybí večer • šport: 
2 tenisové kurty • boccia • plážový volejbal • stolný tenis • minifutbalové ihrisko 
• lukostreľba • kanoe • windsurfi ng • plachtenie • posilňovňa • animácie

NOVINKA

CENA OD

1 398
EUR

2
DO 15 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

GOLF POTÁPANIE

NOVINKA

CENA OD

788
EUR
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VOI ARENELLA RESORT +

POLOHA
v zálive Arenela • na južnom pobreží Sicílie • pár 
obchodíkov a reštaurácií  vo Fontane Bianche 8 km • 10 km 
od Syrakúz, kam za poplatok premáva 2x denne bus • 
letisko v Catanii je vzdialené 70 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
jeden z najväčších rezortov na Sicílii na ploche viac ako 
70 ha zelene • vstupná hala s recepciou a Wi-Fi (zdarma) 
• reštaurácia • à la carte reštaurácia • 3 bazény • 2 bary 
v hlavnej budove • bar pri bazéne • spoločenská miestnosť 
s TV • klimatizované priestory • konferenčné sály • výťahy 
• obchodík • medzinárodný animačný tím • VOI wellness 
centrum za poplatok: bazén • sauna • turecké kúpele • 
fi tness • vírivka • masáže • skrášľovacie procedúry • šport: 
2 ihriská na bocciu • 2 futbalové ihriská • tenisový kurt • 
plážový volejbal • lukostreľba

UBYTOVANIE
vkusne zariadené izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• trezor • SAT TV • minibar • klimatizácia • balkón alebo 
terasa • štandardná izba (dve lôžka, možnosť 2 prísteliek) 
• rodinná izba (obývacia izba s 2 pevnými lôžkami a spálňa 
s manželskou posteľou) • bezbariérové izby

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • VOI Baby Club (0 - 2 roky) • VOI Kids Club (3 - 12 
rokov) • VOI Young  Club (13 - 17 rokov) • ihrisko • animácie 
• herňa • menu • stoličky • postieľka • opatrovanie detí 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž Arenella so slnečníkmi a ležadlami zdarma 
(250 m) • plážové osušky (depozit) • skalnatá pláž 
s drevenými  mólami a ležadlami, možnosť šnorchlovania sa 
(do 500 m) • malá štrková pláž s centrom vodných športov • 
na pláže premáva hotelový vláčik • bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

031 SYRAKÚZY

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • nápoje k jedlám (nealko, minerálna voda, 
pivo a miestne víno) • show cooking • grill area • nealkoholické a alkoholické nápoje podávané v pohároch 
v baroch pri bazénoch (10:00 - 24:00 h) • cola, fanta, sprite • minerálna voda • džúsy • pivo • víno • miestne 
likéry • čaj • káva

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS BABY HOTEL

1+1 1+2 2+2

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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HILTON GIARDINI NAXOS +
033 GIARDINI NAXOS

POLOHA
na východnom pobreží Iónskeho mora 
• 1 km od centra letoviska Giardini 
Naxos • v okolí hotela množstvo 
obchodíkov, reštaurácií a barov • 
letisko v Catanii je 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a trezorom 
(zdarma) • 2 reštaurácie • vínny bar • 
bar s panoramatickou terasou • Wi-Fi 
v lobby (zdarma) • 11 spoločenských 
miestností • výťahy • bazén • záhrada 
• slnečníky a ležadlá zdarma • osušky 
za poplatok • v tesnej blízkosti hotela 
2 tenisové kurty • fi tness • wellness 
centrum za poplatok: vnútorný bazén 
• turecké kúpele • sauna • thalasso 
terapia • skrášľovacie procedúry

UBYTOVANIE
priestranné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • klimatizácia •
LCD TV • pripojenie na internet 
za poplatok • balkón alebo terasa • 
izby superior s výhľadom na more • 
rodinné izby s manželskou posteľou 
a 2 rozkladacími lôžkami • priestranné 
2-lôžkové de luxe izby s výhľadom 
na more na najvyššom poschodí majú 
navyše  Wi-Fi • minibar (za poplatok) •
trezor • 2-lôžkové izby Premium 
na najvyššom poschodí majú navyše 

župany a papuče • jednolôžkové izby • 
bezbariérové izby

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania večerí formou 
výberu z menu

PRE DETI
aktivity • menu • postieľka (zdarma) • 
stoličky

PLÁŽ
priamo na súkromnej piesočnato – 
kamienkovej pláži Onsite • snack bar • 
slnečníky a ležadlá zdarma • plážové 
osušky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
na južnom pobreží Sicílie v provincii 
Ragusa • v prímorskom mestečku 
Santa Maria del Focallo • obchodíky 
a bary v blízkosti hotela • 10 km 
od Ispice a Pozzalla • do týchto miest 
premáva hotelový bus (za poplatok) • 
letisko v Catanii je vzdialené 111 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi za poplatok • 
reštaurácia • bar • minimarket • butik • 
lekárska služba • bazén so slnečníkmi 
a ležadlami • šport: 2 minifutbalové 
ihriská • lukostreľba • multifunkčné 
ihrisko – tenis a basketbal • chodník 
na beh a cyklistiku • stolný futbal

UBYTOVANIE
rodinné apartmány v jednoposcho- 
dových vilách (2 – 5 osôb) • zariadené 
v mediteránskom štýle • obývacia časť 
s kuchynským kútom a 2 rozkladacími 
lôžkami • predsieň s technickou 
miestnosťou • 2-lôžková spálňa s TV 
• 5. lôžko (rozkladacie pre dieťa do 
12 rokov) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
polpenzia – raňajky a večere formou 
bufetu • voda a víno počas jedál • 
možnosť doobjednať plnú penziu

PRE DETI
bazén • miniklub (3 – 12 rokov) • 
juniorklub (12 – 16 rokov) • animácie • 
postieľka (5 EUR/deň) 

PLÁŽ
piesočnatá pláž Ispica ja vzdialená 
300 m, premáva sem hotelový bus • 
slnečníky a ležadlá zdarma • vodné 
športy za poplatok • plážový volejbal • 
plážový futbal • reštaurácia  na pláži 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

BORGO RIO FAVARA 
032 SANTA MARIA DEL FOCALLO

2
DO 6 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESS BEZ BARIÉR

2+21
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI BABY HOTEL
  

2+3

NOVINKA

CENA OD

968
EUR

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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IPANEMA HOTEL 
034 TAORMINA MARE

POLOHA
v Taormina Mare • v zálive Mazzarò 
• 2 min pešou chôdzou od stanice 
lanovky • 3 min do historického centra 
Taorminy s množstvom reštaurácii 
a obchodíkov • 2 min od Isola Bella

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • internetové pripojenie 
(za poplatok) • Wi-Fi v lobby zdarma 
• výťah • reštaurácia • lounge bar so 
SAT TV • piano bar • bazén s ležadlami 
na panoramatickej terase 

UBYTOVANIE
presvetlené izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • telefón • trezor • SAT TV 
• rádio • minibar (za poplatok) • 
klimatizácia (centrálna) • balkón alebo 
malá terasa • väčšina bočný výhľad 
na more • štandardná (dve lôžka, 
možnosť 1-2 prísteliek)

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doobjednať večere formou výberu 
z menu • 1x týždenne v piatok 
večere formou bufetu so sicílskymi 
špecialitami a typickou folklórnou 
skupinou

PRE DETI
postieľka (zdarma) • opatrovanie detí 
(za poplatok)

PLÁŽ
súkromná piesočnato – kamienková 
pláž Ipanema Beach Club s bazénom 
a vírivkou so slnečníkmi a ležadlami 
(8 EUR/os.) • shuttle service na pláž 
do 5 min zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PARK HOTEL SILEMI 
035 LETOJANNI

POLOHA
stredisko Letojanni je vzdialená 
10 min (1,5 km) pešou prechádzkou po 
peknej promenáde • severne od mesta 
Taormina vzdialenom 10 min jazdy 
busom • zastávka busu pred hotelom • 
letisko v Catanii je vzdialené 55 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • americký 
bar s terasou a výhľadom na more • 
snack bar • lounge bar • pizzeria • 
Wi-Fi v spoločenských priestoroch • 
bazén (morská voda) so slnečníkmi 
a ležadlami • 2 výťahy

UBYTOVANIE
štandardne zariadené izby (dve lôžka, 
možnosť 1 prístelky) • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • telefón • trezor • SAT TV • 
minibar (za poplatok) • klimatizácia 
(15.06. – 15.09.) • panoramatický 
balkón alebo terasa • izby s výhľadom 
na more za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doobjednať večere v à la carte 
reštaurácii

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
priamo na súkromnej piesočnato 
- kamienkovej pláži  • slnečníky 
a ležadlá zdarma • bar na pláži • 
v blízkosti sa nachádza pláž Letojanni 
s potápačským centrom

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI

2+2
  

1
DO 8 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

POTÁPANIE

NOVINKA

CENA OD

798
EUR

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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Simeri

Lamezia Terme

Tropea
Pizzo

Parghelia
Capo Vaticano

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 28 30 30 28
VODA (°C) 22 25 26 26 25

PIZZO
Leží v malebnom zálive Sv. Eufémie, na pobreží 
Tyrhénskeho mora. Návštevníkom okrem jedinečnej 
širokej piesočnatej pláže ponúka aj množstvo 
barov, reštaurácií, pizzerií, obchodov a vynikajúcich 
zmrzlinární. Pizzo je preslávené zmrzlinou a známe 
tartufo (musíte ochutnať),  pochádza práve z tohto 
mesta. Transfer z letiska Lamezia Terme trvá asi 
40 minút.

TROPEA
Jedno z najnavštevovanejších miest Kalábrie, 
na rozhraní zálivu Sv. Eufémie a Gioia di Tauro. 
Mnoho zachovaných vzácnych historických pamiatok 
spolu s úzkymi uličkami vytvárajú neopakovateľný 
kolorit mesta. Turisti vyhľadávajú pobrežie kvôli 
krištáľovému moru a plážam s jemným bielym 
pieskom, ktoré spestrujú skalnaté útesy. K výbornej 
nálade prispieva aj množstvo zábavných podnikov 
a reštaurácií s ponukou jedinečných a doďaleka 
rozvoniavajúcich miestnych špecialít. Transfer 
z letiska Lamezia Terme trvá približne 1 hodinu.

CAPO VATICANO 
Je nádherná prírodná oblasť, s hotelmi 
a rezidenciami, v okolí kúpeľného mestečka Tropea. 
Návštevníkov uchváti romantickými zátokami 
s piesočnatými plážami, prudkými skalnatými útesmi, 
krištáľovo čistým morom a pôsobivým výhľadom 
na Liparské ostrovy. Členité pobrežie v oblasti Capo 
Vaticano ponúka ideálne miesta na šnorchlovanie. 
Transfer z letiska Lamezia Terme trvá približne 
1 hodinu a 30 minút.

SIMERI MARE
Menšie prímorské letovisko leží na pobreží Iónskeho 
mora, približne 20 km severne od mesta Catanzaro. 
Tunajšie pobrežie je pomerne ploché, s krásnymi 

na ostrov Stromboli, ostrov sopečného pôvodu 
patriaceho do súostrovia Liparské ostrovy, 
so zástavkou na Sciara del Fuoco, mieste kde spadá 
láva do mora, odkiaľ je krásny výhľad na sopku 
podčiarknutý večernou oblohou.
Capo Colonna, Capo Rizzuto – návšteva týchto 
dvoch krásnych prímorských mestečiek, ktoré Vás 
očaria nádhernou panorámou a neopakovateľnou 
atmosférou s romantickými uličkami, elegantnými 
kaviarňami a pasážou s obchodmi. Nevynechajte 
návštevu známych archeologických parkov.
Večerná Le Castella - jedna z najstarších dediniek 
v Kalábrii, nachádza sa pár kilometrov od mestečka 
Capo Rizutto. Zaujímavosťou je krásny historický 
hrad obklopený hradbami, ktorý je postavený 
na mori a s krásnou večernou panorámou dodáva 
tomuto miestu osobité čaro.

plážami s jemným pieskom. Oblasť ideálna pre 
oddychovú rodinnú dovolenku. Transfer z letiska 
Lamezia Terme trvá približne 45 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV 
Liparské ostrovy – nezabudnuteľným zážitkom 
pre každého návštevníka Kalábrie je výlet loďou 
na ostrovy Vulcano, Lipari a Stromboli patriace 
Sicílii a rozprestierajúce sa neďaleko Tyrhénskeho 
pobrežia.
Pizzo – rybárska osada, jedno z najčarovnejších 
mestečiek v Kalábrii. Romantické malebné a úzke 
uličky, hrad Murat, sugestívny jaskynný kostol 
Piedigrotta. Priamo odtiaľto pochádza slávne tartufo, 
a teda tu aj chutí najlepšie... DOLCE VITA – a nič viac 
si už nebudete priať! 
Reggio Calabria – Scilla  – staroveký región 
niekoľkokrát v histórii zničili ľudia, aj prírodné 
živly, najmä zemetrasenia. V meste je hrad zo 
16. storočia, národné múzeum s bohatou ponukou 
vzácnych exponátov a artefaktov z celej Kalábrie. 
V Lungomare možno obdivovať zvyšky románskych 
kúpeľov, grécke opevnenie, kostolík Ottimati 
a múzeum Sv. Pavla. 
Scilla je najznámejšie  centrum oblasti Costa Viola, 
je to skalnatá oblasť s romantickými  zálivmi. 
Na  vrchole útesu nad zálivom sa týči hrad Ruff o. 
Nevynechajte malebnú časť Chianalea s domčekmi 
miestnych rybárov.
Sicília – prekrásna panoramatická cesta pozdĺž 
skalnatého pobrežia Kalábrie, prejazd na Sicíliu. 
Historická a jedinečná Taormina na svahu pohoria 
Monte Tauro očarí jedinečnou architektúrou, 
romantickými uličkami, elegantnými kaviarňami 
a reštauráciami s vyhliadkovými terasami. Vrcholom 
dňa je návšteva grécko-rímskeho amfi teátra 
s perfektnou kulisou – sopkou Etna.
Večerné Stromboli – jedinečný zážitok výlet loďou 

KALÁBRIA

NAJJUŽNEJŠIA ČASŤ APENINSKÉHO POLOSTROVA, ROZPRESTIERAJÚCA SA MEDZI IÓNSKYM A TYRHÉNSKYM MOROM, S PANENSKOU PRÍRODOU, HOR-
SKÝMI MASÍVMI A OKÚZĽUJÚCIMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI, NENECHÁ ĽAHOS TAJNÉHO ŽIADNEHO NÁVŠTEVNÍKA. OKREM TEPLÉHO A PRÍJEMNÉHO 
PODNEBIA PONÚKA SÝTOMODRÉ MORE OBMÝVAJÚCE SLNKOM ZALIATE POBREŽIE. 

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC
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Lipari

Taormina

Lamezzia Terme

Tropea Capo Vaticano

Reggio di Calabria

Sicília

Taliansko

TropeaLipari

Syrakúzy

Taormina

CalabriaMessina

Lamezia Terme

Sicília

Taliansko

Etna

Pizzo

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENELETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE

 DOLCE VITA 
KALÁBRIA

037
 ZO ŠPIČKY TALIANSKEJ 
ČIŽMY NA SICÍLIU

036

1. DEŇ
Odlet z BA do Lamezia Terme. Transfer 
do hotela. Individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Predpoludním voľno a oddych 
na pláži. Popoludní sa pokocháme 
výhľadom z mysu Capo Vaticano. 
V mestečku Pizzo ochutnáme slávnu 
zmrzlinu tartufo. Deň zakončíme 
v Tropei, starobylom meste, zavesenom 
na strmom úbočí útesu. Návrat na 
ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, alebo 
fakultatívny výlet na Liparské ostrovy. 
Najprv sa preplavíme na ostrov 
Vulcano, kde budeme môcť vyskúšať 
prírodný bahenný kúpeľ zo sírnym 
bahnom. Pokračovať budeme na ostrov 
Lipari, kde si prezrieme rovnomenné 
mestečko. Výlet zakončíme na ostrove 
Stromboli, so stále činnou sopkou, 
kde si urobíme aj krátku prestávku na 
kúpanie. Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách presun do mesta Villa San 
Giovanni, kde sa nalodíme na trajekt na 
Sicíliu. Na Sicílii zastavíme v Messine, 
kde navštívime katedrálu s najväčším 
orlojom na svete. Pokračovanie 
do Taorminy, jedného z najkrajšie 
položených miest na Sicílii. Z gréckeho 
divadla si vychutnáme nádherný pohľad 
na stále činnú sopku Etnu. Odchod na 
ubytovanie v okolí Taorminy, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na 
celodenný výlet do oblasti Etny, 
najvyššej a najaktívnejšej sopky Európy. 
Autobusom sa dopravíme do nadmorskej 
výšky 1900 m n.m., odkiaľ možno 
lanovkou a následne terénnymi autami 
pokračovať až do výšky 2900 m n.m. 
do oblasti lávových polí (fakultatívne). 
Miestny sprievodca nás potom peši 
prevedie až k poslednému kráteru. 
Popoludní sa prejdeme po parku Golle 
dell´Alcantara pozdĺž kaňonu, vyhĺbenom 
riečkou Alcantara vo vulkanickej hornine. 
Návrat na ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme Syrakúzy, 
podľa rímskeho konzula Cicera 
najkrajšie grécke mesto (3.–5. storočie 
p.n.l.). Prezrieme si Katakomby San 
Giovanni a archeologický park Neapolis. 
Prejdeme sa historickým centrom na 
ostrove Ortigia s Apolónovým chrámom 
a katedrálou. Ďalšou zastávkou bude 
Katánia. Pri prehliadke nevynecháme 
Dómske námestie s krásnou katedrálou, 
kostol San Benedetto, záhradu Giardino 
Bellini, archeologický park a miestny trh. 
Návrat na ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky. Presun trajektom späť 
do Kalábrie. Individuálne voľno 
s možnosťou oddychu pri mori, večera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko a odlet do 
Bratislavy.

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy do Lamezia Terme, 
transfer do hotela, ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Raňajky. Presun autobusom po tzv. 
„Fialovom pobreží“ do Reggio di 
Calabria. Potúlame sa nákupnou ulicou 
Corso Garibaldi, prezrieme si baziliku 
zasvätenú Panne Márii a staroveký 
hrad. Na ceste domov nás očarí 
mýtické miesto Scilla. Prechod cez 
rybársku štvrť Chianelea. Ubytovanie, 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, prípadne 
fakultatívny výlet na Liparské ostrovy, 
návšteva ostrova Vulcano, kúpanie 
v sírnych prameňoch, alebo
na pláži s čiernym pieskom, plavba 
na ostrov Lipari, prehliadka hlavného 
mesta súostrovia, prípadne okružná 
jazda autobusom okolo ostrova, ostrov 
Stromboli, individuálne voľno, možnosť 
kúpania. Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Presun trajektom na Sicíliu. V meste 
Taormina uvidíme nádherné paláce 
a elegantné kaviarne. Z grécko – 
románskeho amfi teátra sa pokocháme 
výhľadom na Etnu. Ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno na pláži. 
Popoludní sa presunieme na vyhliadku 
nad Capo Vaticano, kde nás uchváti 
krásny pohľad. V mestečku Pizzo 

si pochutnáme na zmrzline tartufo, 
navštívime jaskyňu „Piedigrotta“ 
a Castello Murat. Presun do mesta 
Tropea, kde ochutnáme miestne 
špeciality: ostrú salámu „nduje“, olivový 
olej a ďalšie. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Presun na iónsku stranu 
Kalábrie, kde navštívime stredoveké 
mestečko Gerace s najväčšou 
románskou katedrálou v Kalábrií. Okrem 
katedrály si prezrieme pozostatky 
normanského hradu, kostol sv. Františka 
z 13. storočia a ďalšie zaujímavosti. Po 
návrate individuálne voľno, kúpanie, 
večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych 
na pláži, možnosť kúpania sa v mori, 
alebo fakultatívne návšteva najväčších 
miestnych trhov v Tropei, večera.

8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddych 
na pláži, možnosť kúpania sa v mori. 
Transfer na letisko, odlet späť do 
Bratislavy.

CENA OD

768
EUR

CENA OD

868
EUR
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UBYTOVANIE
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • TV • trezor • balkón 
alebo terasa

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

STRAVOVANIE
all inclusive • ultra all inclusive (za doplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
20 minút

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

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

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

2
DO 18 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI BABY HOTEL

1+1 1+2 2+2

GARDEN RESORT CALABRIA +
038 ACCONIA DI CURINGA
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PRE DETI
  Bazén s oddelenou detskou časťou

  Detské kluby:

   Mini klub (4-12 rokov) s bazénom pre deti 

a s ležadlami, slnečníkmi, v interiéri je vybave-

ný postieľkami a kuchynkou

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

volejbalové turnaje na pláži, diskotéka na pláži

  Detské animácie a programy – melónová a pizza 

party, tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, 

modelovanie), maľovanie na tvár, miniolympiáda, 

hľadanie pokladu, rodinné hry a súťaže na pláži 

a v píniovom lesíku, ktorý je súčasťou hotela

  Ihrisko s pieskom v blízkosti lesíka

  Rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou

  Detské menu a stoličky v hlavnej reštaurácii

  Detská postieľka (za poplatok 5 EUR/deň)

  Kuchynka vybavená ohrievačom fl iaš, rýchlovar-

nou kanvicou a prebaľovacím pultom

  Bar a reštaurácia na pláži

VÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 18 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania single s dieťaťom alebo 

single s dvomi deťmi

  Dĺžka letu len 1,5 h 

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

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

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

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

TIPY NA VÝLETY 
Liparské ostrovy • Sicília • Tropea • Pizzo

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

CENA OD

698
EUR
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BORGO DEL PRINCIPE 
040 MARINA DI ZAMBRONE

POLOHA
v subtropickej záhrade • postavený 
na svahu s nádhernými výhľadmi •
malebné mestečko Tropea 
s množstvom obchodov, reštaurácií 
a barov sa nachádza cca 4 km  
od komplexu • letisko Lamezia Terme 
je vzdialené 50 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
novopostavený hotel do 4 úrovní • 
postavený na svahu s nádhernými 
výhľadmi • na najvyššom poschodí 
sa nachádza priestranná vstupná 
hala s recepciou • reštaurácia • bar 
pri bazéne so slnečnou terasou, 
slnečníkmi a ležadlami • infi nity 
bazén, ktorý sa „rozlieva do krajiny“ 
a dotvára rovnaký horizont s morom 
s hydromasážnymi sprchami • 
konferenčná miestnosť • Wi-Fi 
v komplexe zdarma

UBYTOVANIE
moderné a elegantne zariadené izby • 
dvojlôžkové izby Superior •
klimatizácia • kúpeľňa 
s hydromasážnou sprchou • 
sušič na vlasy • trezor • minibar 
(za poplatok) • telefón • SAT TV •
Wi-Fi • panoramatický výhľad 
na more • dvojlôžkové izby Deluxe sú 
priestrannejšie s možnosťou jednej 

prístelky • kávovar • župany • Infi nity 
junior suity s dvoma prístelkami 
(1 miestnosť) • súkromná vírivka 
na balkóne s výhľadom na more • 
jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • servírované 3-chodové večere • 
možnosť doobjednať plnú penziu

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
súkromná piesočnato-kamienková pláž 
vzdialená 350 m od hotela • dostupná 
cez neporušenú prírodu upraveným 
chodníkom zo svahu peši • v malom 
zálive, ktorý vám zabezpečí súkromie 
a pokoj • plážový servis (1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba) zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v subtropickej záhrade s výhľadom 
na zátoku Marina di Zambrone • 
historické mesto Tropea, dostupné 
miestnou dopravou  9 km  • letisko 
Lamezia Terme 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko 
jednoposchodových viliek situovaných 
v záhrade • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi (zdarma na recepcii) • 
reštaurácia s terasou • barbeque 
kútik • bar • bazén • slnečná terasa 
• slnečníky a ležadlá • minifutbalové 
ihrisko • animácie (1.6. - 14.9.) • 
amfi teáter • práčovňa (za poplatok)

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby • dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (rozkladacie lôžko) •
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia •
LCD TV • trezor (kaucia) • minibar 
(za poplatok) • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • baby klub (3 - 6 rokov) • 
miniklub (6 - 12 rokov) • junior klub 
(12 - 18 rokov) • ihrisko so šmýkačkami 
• reštaurácia "Il picolo prinicipe" • 
postieľka (za poplatok 5 EUR/deň)

PLÁŽ
priamo pri súkromnej piesočnato-
kamienkovej pláži • 1 slnečník, 1 ležadlo 
a 1 stolička/izba zdarma od 2 rady 
(osušky za depozit) • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

INFINITY RESORT 
039 PARGHELIA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • pri večeri 
sa podáva voda, cola, fanta, pivo do pohára a domáce fľaškové víno • v bare 
pri bazéne voda a nealkoholické nápoje (10:00 - 19:00 h) • počas dňa snacky 
v bare pri bazéne • sezónne ovocie a koláče počas večerí servírované k stolu

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

2+2
  

CENA OD

678
EUR

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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ROCCA NETTUNO TROPEA 

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

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

UBYTOVANIE
kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • trezor (za poplatok) • 
TV • minichladnička • klimatizácia • balkón alebo terasa • 
štandardná izba (2 lôžka, možnosť prístelky / rozkladacie 
lôžko pre dieťa, výhľad na stredisko, alebo do záhrady) •
izba Comfort (2 lôžka, možnosť prístelky / rozkladacie 
lôžko, priestrannejšie, výhľad do záhrady) • De Luxe izby 
(2 lôžka, možnosť prístelky / rozkladacie lôžko, terasa 
s ležadlami a jacuzzi, výhľad do záhrady) • Rodinná izba 
(až pre 5-členné rodiny, 2 samostatné izby, 4 pevné 
a 1 rozkladacie lôžko, dve kúpeľne, výhľad do záhrady) • 
jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 bazény • miniklub (4 - 12 rokov) • animácie • ihrisko • menu 
• postieľka (za poplatok 5 EUR/deň)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

041 TROPEA

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

3
DO 18 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

ANIMÁCIE WIFI

2+3

CENA OD

998
EUR
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BAIA D´ERCOLE +ROSETTE RESORT 
043 RICADI042 PARGHELIA

DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

498
EUR
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NOVINKA

CENA OD

598
EUR

POLOHA
priamo na piesočnatej pláži Santa 
Maria • v jednej z najkrajších zátok 
oblasti Capo Vaticano • situovaný 
2,5 km od dedinky San Nicolo di Ricadi 
• historické mesto Tropea s obchodmi, 
reštauráciami a barmi sa nachádza 
12 km od komplexu • dostupné 
taxíkom alebo miestnou dopravou 
za poplatok • letisko Lamezia Terme 
cca 70 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klubový komplex • terasovite 
umiestnený v prekrásnej záhrade 
• recepcia • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch (zdarma) • reštaurácia 
s výhľadom na more • mini market • 
snack bar • veľká zastrešená terasa 
• 2 bazény • väčší sa nachádza pri 
pláži • druhý je menší, situovaný 
v pokojnejšej časti • slnečníky a ležadlá 
• viacúčelové ihrisko – tenis, futbal, 
basketbal • amfi teáter, kde sa konajú 
animačné programy (júl, august)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky (20 m2) • kúpeľňa • 
centrálna klimatizácia (13:00 - 16:00 
a 21:00 - 02:00 h) • sušič na vlasy 
• mini chladnička • malá terasa • 
štúdiá (25 m2) majú jednu spálňu 
s možnosťou až dvoch prísteliek 

POLOHA
na výbežku zvanom Capo Tonnara 
• 3 km od Tropei, kam premáva 
kyvadlová doprava (5 EUR/obojsmerne/
osoba) • letisko Lamezia Terme 55 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • 3 bary • 
spoločenská miestnosť s TV • bazén
so slnečníkmi a ležadlami • amfi teáter 
• animácie • požičovňa bicyklov

UBYTOVANIE
štandardné 2-lôžkové izby (14 m2) 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• trezor • minibar (za poplatok) • 
klimatizácia • balkón alebo terasa 
s výhľadom na more • 2-lôžkové 
s možnosťou jednej prístelky (18 m2) 
• terasa s výhľadom do záhrady 
• 2-lôžkové s možnosťou dvoch 
prísteliek (22 m2) • 2 miestnosti – 
v jednej manželská posteľ, v druhej 
poschodová posteľ • terasa 
s výhľadom do záhrady

(poschodová posteľ) • vonkajšia 
kuchynka na verande 

STRAVOVANIE
polpenzia • rozšírené kontinentálne 
raňajky podávané formou bufetu 
• večere formou bufetu • možnosť 
doobjednať plnú penziu

PRE DETI
bazén • miniklub (4 - 12 rokov, júl - 
august, taliansky jazyk) • ihrisko • 
postieľka (zdarma)

PLÁŽ
piesočnatá • priamo pod hotelom • 
plážový servis (1 slnečník a 2 stoličky/
izba) zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub (6 - 12 rokov) • ihrisko 
• postieľka (za poplatok 3 EUR/deň)

PLÁŽ
súkromná piesočnato-kamienková 
vzdialená 200 m • dosiahnuteľná cez 
pobrežnú komunikáciu peši alebo 
kyvadlovou dopravou zdarma (09:00 
- 12:00 h a 13:00 - 18:00 h) • 1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba zdarma • plážové 
osušky (depozit) • bar • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • víno, 
voda, nealko nápoje počas jedál • poobedňajšie snacky (15:30 - 16:30 h) pri 
bazéne • otvorený bar s nealko nápojmi (cola, sprite, pomarančový džús), káva, 
cappuccino • mieste alko nápoje (limoncello, amari, grappa) • sudové víno • 
voda • Wi-Fi • športy: stolný tenis • plážový volejbal • minifutbal • aerobic • 
biliard • tenisový kurt

1
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+22
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
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FLORIANA VILLAGE 

POLOHA
komplex postavený v štýle dedinky • prízemné 
a poschodové domčeky situované uprostred subtropickej 
záhrady • mesto Catanzaro so zaujímavým historickým 
centrom, ale aj s obchodmi, kaviarňami a reštauráciami 
je vzdialené približne 16 km • dostupné taxíkom alebo 
nepravidelnou miestnou dopravou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi v spoločných priestoroch (za poplatok) • 
klimatizovaná reštaurácia s vonkajšou terasou • à la carte 
reštaurácia • lobby • piano bar • amfi teáter • minimarket • 
bazény so slnečnou terasou a plážovým servisom (zdarma) 
v centre záhrady • šport: 2 tenisové kurty • futbalové 
ihrisko • multifunkčné ihrisko • posilňovňa • denné animácie 
a večerné programy • klub karta (za poplatok) zahŕňa 
plážový servis a uteráky na kauciu

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa • LCD TV • minibar 
• izby na prízemí majú patio (uzavretú terasu) s priamym 
vstupom do záhrady • izby na poschodí majú balkón • 
superior izby (2 samostatné oddelené miestnosti, 
2 kúpeľne)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub (4 – 12 rokov) • stolička • postieľka (zdarma) 
• ihrisko • animácie • disco • rôzne detské programy

PLÁŽ
biela piesočnatá pláž s kamienkami • priamo pri komplexe • 
oddelená píniami, ktoré poskytujú osviežujúci tieň • plážový 
servis je zdarma pre držiteľov klub karty (1 slnečník 
a 2 ležadlá) • snack bar na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

044 SIMERI MARE

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov medzinárodnej 
a stredomorskej kuchyne • počas dňa nealkoholické nápoje, víno, pivo a miestne alkoholické nápoje • 
studené občerstvenie • počas celého dňa sa v komplexe organizujú športové animácie • večer rôzne 
programy • diskotéka na pláži

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI

2+2

CENA OD

658
EUR
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Palau Baia Sardinia

Orosei 

Costa Rei
CagliariPula

Chia

Sardínia

Valle dell‘Erica

Olbia
San Teodoro
Budoni

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 29 29 26
VODA (°C) 23 25 26 25

Sardíniu mnohí nazývajú aj Ostrovom piatich farieb. 
Ružová symbolizuje plameniaky, divé ruže, na jar 
kvitnúce pivónie a jedinečnú energiu tunajších 
žien, zelená lesy, žltá slnko, modrá more a oblohu, 
poslednou farbou je strieborná, symbolizujúca 
historické mesto Nora. Pre tých, ktorí milujú 
históriu a architektúru, ostrov ponúka asi tritisíc 
vyhliadkových obranných veží, rímske a púnske 
mestá s kamennými amfi teátrami a kúpeľmi, alebo 
svetoznáme nuraghy, ktorými je územie doslova 
posiate. Je ich až sedemtisíc a najznámejšie sú 
v Barumini. Sú to kruhovité stavby z balvanov 
čierneho čadiča, staré až 3 500 rokov. O Sardínii sa 
hovorí aj ako o Karibiku Stredomoria.  Slnečné lúče 
väčšinu dní v roku, nádherná príroda, malebné pláže 
s bielymi kamienkami, ktoré obmýva raz krištáľové, 
raz azúrové more, to len potvrdzujú.

COSTA SMERALDA 
Oblasť, ktorá sa pýši mnohými nádhernými 
plážami, zaujímavými miestami a exkluzívnymi 
hotelmi, je najluxusnejšie miesto na Sardínii, navyše 
s vynikajúcimi podmienkami na šnorchlovanie 
a potápanie. O popularitu sa postaral aj istý 
bohatý šejk, ktorý si ju zamiloval a kúpil pozemky 
asi na 50 km severného pobrežia. Odporúčame 
milovníkom luxusu, ktorým možno splniť každé 
želanie – napríklad zabezpečiť aj samostatnú 
komfortnú vilu v Porto Cervo alebo na súostroví 
Maddalena.

VALLE DELL´ERICA 
Bola prvou prázdninovou dedinou na Sardínii (1958), 
v 60. rokoch sa stala jedným z najexkluzívnejších 
miest, ktoré radi navštevovali aj králi a princezné. 
Transfer z letiska v Olbii trvá približne 1 hodinu.

PALAU
Palau je jedným z najkrajších prímorských miest 
na pobreží Costa Smeralda. Z prístavu Palau 
vychádzajú trajekty na Korziku a súostrovie 
La Maddalena. V jeho okolií sa nachádza veľa zálivov, 
romantických zátok, nedotknutých pláží a malých 

OROSEI
Orosei sa nachádza v rovnomennom zálive Golfo 
di Orosei. Mesto má krásne historické centrum 
s hradbami, kostolmi a palácmi. Pobrežie je tvorené 
vápencovými útesmi s množstvom romantických 
pláží, ktoré sú prístupné iba z mora. Mestečko 
ponúka možnosti lodných výletov na najkrajšie 
pláže Sardínie. Transfer z letiska Olbia trvá približne 
90 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Maddalenské súostrovie - národný park, súostrovie 
siedmich ostrovčekov, z ktorého len jeden je 
obývaný (11 tisíc obyvateľov). Sú tu tie najkrajšie 
pláže na Sardínii s prekrásnym tyrkysovým morom.
Celodenný výlet do najsevernejšieho prístavného 
mestečka Sardínie Palau. Nalodenie na loďku, 
ktorá Vás povozí okolo súostrovia s dvoma cca. 
hodinovými zastávkami na krásnych plážach 
na kúpanie a jednou zastávkou v centre mesta 
La Maddalena na prípadné nákupy. Na loďke podáva 
kapitán menší obed.
Algero Castelsardo - celodenný výlet do známeho 
sardínskeho mesta katalánskeho vzhľadu 
nazývaného inak aj Barcelonetta (malá Barcelona). 
Na spiatočnej ceste zastávka v mestečku 
Castelsardo. Stredoveké mestečko ležiace na 
skalisku nad morom, kde sa týči malebný hrad 
z 12-teho storočia. Mestečko je aj turistický prístav 
s peknými plážami.
Korzika - Celodenný výlet zo Santa Teresa di 
Gallura trajektom - počas plavby môžete obdivovať 
nádherné pobrežie Sardínie a Korziky. Príchod do 
mestečka Bonifacio, kde si prezrieme historické 
centrum mediovale a možnosti nákupov.

skalanatých ostrovov vynárajúcich sa z krištáľovo 
čistého mora bohatého na podmorský život. Transfer 
z letiska v Olbii trvá 20 minút.

BAIA SARDINIA
Turisticky atraktívne stredisko pre tých, ktorí chcú 
tráviť dovolenku aktívne. Nájdu tu peknú pláž 
s množstvom vodných športov, barov, reštaurácií 
a obchodíkov v centre strediska alebo menšie, 
romantické pláže v okolitých zálivoch. 
V stredisku je vodný park Baia Sardínia 
s množstvom vodných atrakcií pre deti i dospelých, 
toboganov a šmykľaviek. Vo vzdialenosti len 
5 km je exkluzívne stredisko Porto Cervo, ktoré 
očarí atmosférou luxusných značkových obchodov 
a reštaurácií, či jachtový prístav, v ktorom 
môžete stretnúť niektorú zo svetových celebrít, 
fi lmových hviezd alebo niekoho z kráľovskej 
rodiny. Neďaleko sa nachádza i golfové stredisko 
Pevero. Transfer z letiska v Olbii trvá 
približne 30 minút.

CANNIGIONE 
Pôvodná rybárska dedinka leží v zálive Arzachena, 
ktorý ju chráni pred nepriaznivými klimatickými 
podmienkami. Má vlastný turistický prístav. Je to 
živé, pulzujúce mestečko s množstvom obchodíkov, 
reštaurácií a barov. Transfer z letiska v Olbii 
trvá 20 minút.

SAN TEODORO
Letovisko je preslávené krásnou bielou plážou 
La Cinta, zaujímavou prírodou a výbornou miestnou 
kuchyňou. San Teodoro je živým stediskom 
s obchodíkmi, reštauráciami a barmi. Letisko v Olbii 
je vzdialené asi 20 km. 

BUDONI
Nachádza sa na východnom pobreží Sardínie. 
Budoni je súčasťou provincie Nuoro. V Budoni 
môžete obdivovať krásne pláže Cala de Budoni, 
Tanaunella, Sant‘anna, Ottiolu, Porto Ainuet. Transfer 
z letiska v Olbii trvá 30 minút.

SARDÍNIA – SEVER

OSTROV JE JEDINEČNÝ A JEHO ČARO SPOČÍVA OKREM INÉHO AJ V TOM, ŽE HO TURIS TI Z EURÓPY OBJAVILI NA MAPE ATRAKTÍVNYCH DESTINÁCIÍ 
POMERNE NESKORO. NÁVŠTEVNÍKA OČARÍ TAKMER NEDOTKNUTÁ PRÍRODA, NÁDHERNÉ AZÚROVÉ MORE A PIESOČNATÉ PLÁŽE, NA KTORÉ SÚ OBY-
VATELIA OSTROVA PATRIČNE HRDÍ. 

ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE
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 SARDÍNIA 
KARIBIK STREDOMORIA

046
POTULKY JUŽNOU SARDÍNIOU
045

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy do Cagliari, odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.  

2. DEŇ
Raňajky. Dopoludnia absolvujeme 
prehliadku mesta Cagliari, 
s príťažlivým severoafrickým koloritom. 
Poprechádzame sa v štvrti Marina, 
pozrieme si stredovekú štvrť Castello, 
Katedrálu sv. Márie, Cittadellu dei 
Musei, či do skaly vyhĺbený amfi teáter 
z rímskeho obdobia. Popoludní 
presun do mestečka Pula. Prezrieme 
si archeologický areál Nora, miesto, 
osídlené Féničanmi už v 9.-8. st. p.n.l.. 
Odchod na ubytovanie, fakultatívne 
večera.

3. DEŇ
Raňajky. Presunieme sa do provincie 
Carbonia, na ostrov Sant´Antioco, ktorý 
je 4. najväčším ostrovom Talianska. So 
Sardíniou ho spája moderný most. Po 
krátkej prehliadke mesta Sant´Antioco 
sa trajektom ďalej presunieme na 
ostrov San Pietro s jediným obývaným 
mestom Carloforte, ktoré je preslávené 
lovom červeného tuniaka. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Dnes navštívime mesto Iglesias 
obohnané stredovekými hradbami. 
Prezrieme si Pisanskú vežu, Katedrálu 
Santa Chiara a bane z 18 st., ktorými 
bola celá oblasť preslávená. Pokračovať 
budeme do Buramini (UNESCO), 
kde sa nachádza najväčší komplex 

megalitických stavieb, nazývaných 
„nuraghi“. Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

5. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno alebo 
fakultatívny lodný výlet so zastávkami 
na najkrajších a najodľahlejších plážach 
v Stredomorí. Uvidíme Cala Goloritzè, 
Cala Mariola, Cala Sisine, Cala Luna, 
pripomínajúcu tvarom aj názvom Mesiac 
a jaskyňu Blue Marino s prehistorickými 
rytinami.  Ubytovanie, fakultatívne 
večera.

6. DEŇ
Raňajky. Odchod do Orgosola, ktoré 
je preslávene, vďaka tzv. „murales“, 
nástenným politickým maľbám, ktoré 
nájdeme takmer na každom dome. 
Pokračovanie do mesta Mamoiada, 
známe svojimi tradičnými maskami.  
Tieto masky ako aj mnoho iného uvidíme 
v Stredomorskom múzeu masiek.  
Ubytovanie, fakultatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky.  Individuálne voľno, možnosť 
kúpania sa v mori, fakultatívne večera.

8. DEŇ
Raňajky. V prípade časovej rezervy 
individuálne voľno na oddych na pláži.  
Transfer na letisko v Cagliari, odlet späť 
do Bratislavy.  

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy do Olbie, transfer 
na ubytovanie. Po ceste sa zastavíme 
v stredisku Porto Cervo kde 
nakukneme ako prežíva dovolenku 
svetová smotánka. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do Palau na 
celodenný fakultatívny výlet pozdĺž 
súostrovia La Maddalena a Caprera. 
Súostrovie slúžilo počas vojny ako 
dôležitý bod chrániaci prieplav medzi 
Sardíniou a Korzikou. Kúpanie na 
nádherných plážach nám zaručí skvele 
strávený deň. Návrat na ubytovanie, 
fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno pri mori, 
prípadne fakultatívny výlet trajektom na 
francúzsky ostrov Korzika. Spoznáme 
mesto Bonifacio s dokonalou polohou 
na vrchole bielych útesov. Výlet loďkou 
pod skalnými útesmi nám otvorí 
neopakovateľný výhľad na mesto. 
Možnosť prechádzky po pobrežných 
útesoch. Návrat späť na Sardíniu, presun 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Presun k mysu Capo Caccia, 
podzemnému labyrintu mystických 
jaskýň, z ktorých najznámejšia 
je Grotta di Nettuo. Dostaneme 
sa do nej zdolaním 656 schodov 
(fakultatívne). Pokračovanie do mesta 
Alghero s katalánskym charakterom 

(prehliadka). Presun do mestečka Bosa 
s historickým jadrom šplhajúcim sa po 
kopci, ktorý korunuje Castel di Serravalle. 
Ubytovanie, fakultatívne večera. 

5. DEŇ
Raňajky. presun na polostrov Sinis 
s krásnymi piesočnatými plážami, - 
zastávka na kúpanie. Pokračovanie do 
Buramini (UNESCO), kde sa nachádza 
najväčší komplex megalitických stavieb, 
nazývaných „nuraghi“. Ubytovanie, 
fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes spoznáme hlavné mesto 
Cagliari s príťažlivým severoafrickým 
koloritom.  Poprechádzame sa v štvrti 
Marina, pozrieme si stredovekú štvrť 
Castello, Katedrálu sv. Márie, Cittadellu 
dei Musei, či do skaly vyhĺbený rímsky 
amfi teáter. Presun na východné pobrežie 
ostrova, v priebehu ktorého možno 
zazrieme plameniaky. Ubytovanie, 
fakultatívne večera. 

7. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno alebo 
fakultatívny lodný výlet so zastávkami 
na najkrajších plážach v Stredomorí. 
Uvidíme Cala Goloritzè, Cala Mariola, 
Cala Sisine, Cala Luna a jaskyňu Blue 
Marino s prehistorickými rytinami.  
Ubytovanie, fakultatívne večera.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet späť do 
Bratislavy.

NOVINKA  |  LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  AJ Z KOŠÍC  LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  UNESCO

Cala Luna

Sardínia

Cagliari
Carloforte Villasimius

Orgosolo

Sant’Antioco

Iglesias

Pula

Mamoiada

Nuraghe di 
Barumini

Bonifacio

La Maddalena
Costa Smeralda

Cala LunaSardínia

Cagliari

Cala Gonone

Tharrus

Bosa
Alghero

Capo Caccio

Santa Teresa Gallura
Palau
Olbia

CENA OD

998
EUR

NOVINKA

CENA OD

958
EUR
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TYPY IZIEB 
Dvojlôžkové izby (20 m2, s možnosťou jednej prístelky) • štvorlôžkové 
izby (27 m2, poschodová posteľ) • Rodinné izby (30 m2, s dvomi 
prepojenými izbami a dvomi soc. zariadeniami)

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
30 minút 

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

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

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

ALL INCLUSIVE raňajky (7:30 – 9:45 h), obedy (12:45 – 14:00 
h) a večere (19:45 – 21:30 h) formou bufetu • počas jedál minerálka 
• nealkoholické nápoje, víno, čapované pivo • počas dňa v baroch 
nealko nápoje, voda, víno, voda z dispenzorov, káva • snacky 
v hlavnom bare (11:00 – 12:00 h a 17:00 – 18:00 h) • jasle v čase 
od 11:30 – 13:00 a 18:30 - 20:00 h • vybavenie pre bábätká 24 hodín

REZORT BAIA DEI PINI 
047 BUDONI

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

WIFI BABY HOTEL

1+1 2+2
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PRE DETI
  Komplex bazénov pre deti

  Špeciálna časť s bazénom, záhradou 

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (júl - august):

  Mini klub (4-12 rokov)

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

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Obľúbený rozprávkový hrdina, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, origami, 

facepainting, modelovanie balónov

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

  Športové hry, turnaje, zapožičanie kajakov

  Večer zábavné show v amfi teátri

  Detské menu, detská stolička a postieľka

  Detské ihrisko s trávnatým povrchom 

  Dojčenské služby v dojčenskom kútiku (zdarma) 

– miestnosť so sterilizátormi, ohrievačmi fľašiek, 

mikrovlnkou, prebaľovacím pultom a stoličkami

  Špeciálna detská strava – zeleninový vývar, malé 

cestoviny, čerstvé mlieko, jogurt, džemy a iné

VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1, 1+1

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • Grill restaurant (nutná rezervácia)

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

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

WELLNESS & SPA
za poplatok: menšie Spa centrum

TIPY NA VÝLETY 
súostrovie La Maddalena • Costa Smeralda  

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

CENA OD

848
EUR
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GRAND RELAIS 
DEI NURAGHI    

049 BAIA SARDINIA

POLOHA
na okraji Costa Smeralda • len 100 m 
od pôvabného mestečka Cannigione • 
príjemný malý prístav • veľa obchodov 
• letisko v Olbii vzdialené cca 30 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi (zdarma) • dve 
reštaurácie • bary • piano bar 
na terase • amfi teáter • dva bazény • 
väčší bazén s barom • slnečníky 
a ležadlá • tenisový kurt • plážový 
volejbal

UBYTOVANIE
hotelové izby na prízemí alebo prvom 
poschodí • štandardné dvojlôžkové 
izby • zariadené v typickom 
mediteránskom štýle • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia • telefón • 
SAT TV • minibar • trezor • terasa • 
junior suite možnosť prístelky • izby 
typu Suite • jedna spálňa s manželskou 
posteľou • obývacia miestnosť 
s pohovkou • výhľad na more 
za poplatok (nie je v izbách typu 
Rotonda štandard)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatého bufetu • v reštaurácii 
La Poiana • ponuka tradičnej 
sardínskej a stredomorskej kuchyne • 

grilované špeciality šéfkuchára 
v panoramatickej reštaurácii 
La Terrazza (rezervácia za poplatok) • 
možnosť doobjednať si obedy „Brunch 
Mediterraneo”

PRE DETI
bazén • babyklub (1,5 – 3 roky) • 
miniklub/juniorklub (4 – 13 rokov) • 
od 9:00 – 13:00 h a 15:00 – 18:30 h • 
ihrisko

PLÁŽ
verejná pláž Cannigione • slnečníky 
a ležadlá zdarma • len pár metrov 
od hlavného hotelového bazéna cez 
cestu • v zátoke Arzachena • hotelový 
bus premáva aj na pláž Mannena 
(okrem soboty) zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
na severovýchode Sardínie • výhľad 
na súostrovie La Maddalena a záliv 
Arzachena • 15 minút chôdze 
od strediska Baia Sardinia • 
reštaurácie • bary • obchodíky • 
aquapark Aquadream • letisko v Olbii 
vzdialené asi 35 km • golfový klub 
13 km od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • internetový kútik 
(za poplatok) • panoramatická 
raňajková miestnosť • reštaurácia 
s krásnou terasou a výhľadom 
na more • bar • bazén • slnečná 
terasa • slnečníky a ležadlá zdarma • 
plážové uteráky za depozit • športové 
aktivity • požičovňa bicyklov (zdarma)

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • minibar • trezor 
• balkón alebo terasa s výhľadom 
do záhrady • rodinné izby typu 
superior • oddelená spálňa pre 
2 osoby • obývacia miestnosť • 
možnosť prísteliek (2 deti do 12 rokov) • 
v hlavnej budove • izby typu Junior 
Suite Garden • samostatná spálňa • 
obývacia miestnosť • 2 prístelky (2 deti 
do 12 rokov) • vo vilkách • izby Junior 

Suite Pool • za doplatok • vlastný 
bazén • slnečník • ležadlá • veľká 
súkromná záhrada

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka (zdarma) • stolička • bazén 
• ihrisko v susednom hoteli Forte 
Capellini

PLÁŽ
pri verejnej pláži Baja Sardinia • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • 
ponuka vodných športov za poplatok 
• súkromná pláž 400 m od hotela • 
ležadlá a slnečníky zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

RESORT CALA DI FALCO 
048 CANNIGIONE

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK
  

POTÁPANIE

2+21
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI
  

PSÍK

1+1

CENA OD

1 106
EUR

CENA OD

968
EUR
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THE PELICAN BEACH RESORT AND SPA +

POLOHA
na panoramatickej ceste z Olbie do Golfo Aranci • 
na severovýchodnom pobreží Sardínie • ideálny 
východiskový bod pre výlety spojené s objavovaním čarov 
svetoznámeho pobrežia Costa Smeralda • vzdialenosť 
od Golfo Aranci 10 km • Porto Rotonda 15 km • Porto Cervo 
33 km • od letiska v Olbii cca 12 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel sa skladá z 2 častí • budova Villa The Pelican • priamo 
na pláži • reštaurácia s terasou • bar s nádherným výhľadom 
na more • budova Garden Fitness & Spa • moderný dizajn 
a architektúra • za budovou Villa The Pelican cez cestu • 
priestranná vstupná hala • recepcia • Wi-Fi (zdarma) • bar • 
menšia posilňovňa • dve vírivky • pekný kruhový bazén • 
slnečná terasa

UBYTOVANIE
v budove Villa The Pelican alebo Garden Fitness & Spa • 
útulné klimatizované dvojlôžkové izby • kúpeľňa so 
sprchovacím kútom • WC • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • minibar • trezor • balkón alebo terasa • niektoré 
izby s výhľadom na more • za doplatok jednolôžkové 
izby • v budove Villa The Pelican • izby typu Superior • 
nadštandardný dizajn • papuče • plážové osušky • izby 
Junior Suite • možnosť prístelky • v deň príchodu fľaša 
sardínskeho vína • župan • izby Beach Front Junior Suite • 
nádherný výhľad na more • v budove Garden Fitness & Spa • 
izby typu Classic • papuče • plážové osušky • De Luxe • 
možnosť prístelky • nádherný výhľad na more • župan • 
papuče • plážové osušky

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 4 chodové servírované 
večere • zameranie na miestnu a taliansku kuchyňu • 
za doplatok možnosť doobjednať si obedy podávané 
na terase reštaurácie • ľahké občerstvenie v plážovom bare • 
hotelová reštaurácia už šesť rokov uvedená v Michelinskom 
sprievodcovi

PLÁŽ
priamo pri pláži s bielym pieskom • časť pláže rezervovaná 
iba pre hotelových hostí • ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • vodné športy za poplatok • potápanie (10 km) • 
windsurfi ng • kanoistika (2 km)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

050 PITTULONGU

CENA OD

1 328
EUR

PRI PLÁŽI WIFI WELLNESS POTÁPANIE BEZ DETÍ
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MARINA SEADA 

POLOHA
v borovicovom lesíku • mesteško Budoni vzdialené 6 km • 
starobylé fotogenické mestečko Posada vzdialené 6 km, 
pravidelné autobusové spojenia do Posady a Budoni • 
zastávka pred hotelom letisko v Olbii vzdialené cca 35 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z piatich budov • recepcia • televízna miestnosť • 
reštaurácia • bar • tichší bazén pri hoteli • bazén priamo 
na pláži • tenis • minigolf • detské ihrisko • stráženie detí • 
potápačské centrum • oprávňuje používať: športové 
a rekreačné zariadenia • animácie • plážový servis • detské 
ihrisko a miniklub

UBYTOVANIE
zariadené v tradičnom sardínskom štýle • dvojlôžkové 
izby • dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • 
štvorlôžkové izby (2 postele a poschodová posteľ) • všetky 
izby majú: individuálna klimatizácia • kúpelňa s WC • sušič 
na vlasy • telefón • TV • chladnička • trezor • všetky izby 
majú terasu alebo balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský miniklub (4 - 10 rokov) • bazén priamo na pláži • 
detské ihrisko • mini golf • opatrovateľská služba (za poplatok) 
• detský kútik v reštaurácii • detské stoličky • detské postieľky

PLÁŽ
biela piesočnatá pláž • plážový bar • lehátka a slnečníky 
v rámci club card

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

051 BUDONI

ALL INCLUSIVE raňajky (7:30 – 9:45 h), obedy (12:45 – 14:00 h) a večere (19:45 – 21:30 h) formou 

bufetových stolov • výber z typických sardinských a talianských jedál • počas dňa voda, káva, miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, víno v hlavnom bare a Garden bare • snacky v Garden bare (11:00 - 
12:00 h a 17:00 - 18:00 h)

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

POTÁPANIE BABY HOTEL

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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CALA GINEPRO 
053 OROSEI

PARK HOTEL & SPA 
CALA DI LEPRE       

052 PALAU

POLOHA
v lokalite Capo D’Orso • 
3 km od mesta Palau • dostupné 
hotelovým busom (za poplatok) • 
39 km od letiska v Olbii

VYBAVENIE ZARIADENIA
/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • 2 reštaurácie • 
bar s terasou • snack bar pri bazéne 
(morská voda) • šport - zdarma: 
plážový volejbal • tenisové kurty • 
lukostreľba • futbalové ihrisko • 
za poplatok: wellness centrum • 
posilňovňa

UBYTOVANIE
štandardné izby a suity • rozdelené 
do 2 častí: PARCO • v tichej časti, 
obkolesené bujnou vegetáciou (400- 
600 m od mora) • raňajky v reštaurácii 
Le Terrazze • GOLFO • bližšie k hlavnej 
hotelovej časti a službám (200 - 400 m 
od mora) • raňajky v reštaurácii 
L’Arcipelago • štandardné dvojlôžkové 
izby s možnosťou jednej prístelky • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
klimatizácia • minibar • trezor • 
telefón • krytá veranda • suity majú 
dvojlôžkovú spálňu a oddelenú izbu 
s 2 lôžkami

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere 
servírované formou bohatých 
bufetových stolov • obedy „Brunch 
Mediterraneo” je možné doobjednať 
za poplatok

PRE DETI
bazén • miniklub (3 - 14 rokov) • ihrisko • 
športové aktivity s trénermi • obed/
večera s animátormi v reštaurácii 
L´Arcipelago • tanečné kurzy • stajne 
s koňmi • amfi teáter s predstaveniami • 
postieľka zdarma

PLÁŽ
200 - 600 m od izieb • verejná pláž 
(70 m od bazéna) s plážovým servisom 
(slnečník a dve ležadlá za poplatok, 
plážové uteráky pre dospelých sú 
v cene)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
situovaný v nádhernom zálive Cala 
Ginepro • pri bielej piesočnatej pláži 
a krištáľovo čistom mori • obkolesený 
záhradou so stredozemnou vegetáciou 
a aromatickými rastlinami • od letiska 
v Olbii cca 77 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • 2 bary • pool 
bar • bazén • detský bazén • vonkajšia 
vírivka • tenis • futbal • boccia • stolný 
tenis • plážový volejbal • lukostreľba • 
vodné športy • animácie • welness

UBYTOVANIE
Classic room (3. osoba na sofa, 
4. osoba do 12 rokov na rozkladacej 
posteli) • Comfort rooms (možnosť 
sofa prístelky, výhľad na bazén alebo 
záhradu, balkón so sedením) • Family 
room (oddelené izby, manželská 
posteľ, sofa a rozkladacia posteľ, jedna 
kúpelňa) • Superior room (možnosť 
sofa prístelky, priestranné, najbližšie 
k pláži, výhľad na bazén alebo 
do záhrady) • všetky izby sú zariadene 
v mediteránskom štýle • kúpelňa • 
sušič na vlasy • klimatizácia • 
telefón • TV • trezor • takmer všetky 
izby majú terasu alebo balkón • 
výhľad do záhrady alebo na more • 
apartmány (kuchynský kút, spálňa, 
apartmány sú bez stravy)

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky, obedy, večere 
formou bufetovych stolov • výber 
z hlavných jedál aj servírovaný

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • 
pozvoľný vstup do mora • detská 
stolička • detská postieľka • animácie • 
detský klub (4 - 12 rokov)

PLÁŽ
pláž Cala Ginepro s jemným bielym  
pieskom • pozvoľný vstup do mora • 
300 m od hotela cez píniový les

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

2+21
DO 6 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

BABY HOTEL

2+3

NOVINKA

CENA OD

943
EUR

CENA OD

894
EUR
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RESORT VALLE DELĹ ERICA THALASSO & SPA 

POLOHA
na západ od Palau • pred nádherným neobývaným 
ostrovom Spargi • 12 km od mesta Santa Teresa Gallura

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z dvoch hotelov (Erica a La Licciola) 
• vstupná hala • recepcia • Wi-Fi (zdarma) • internetový 
kútik zdarma • 5 reštaurácií • bary • v areáli hotela 3 bazény 
s morskou vodou • bazén so sladkou vodou (prístupný pre 
deti od 6 rokov) • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
thalasso • spa centrum Le Thermae • 4 vonkajšie vyhrievané 
multifunkčné bazény (slaná voda) • 15 elegantných 
súkromných kabínok na masáže • thalasso terapeutické 
a krášliace procedúry • turecké kúpele • 
sauna • relaxačná zóna • posilňovňa • za poplatok • 
lekcie golfu aj pre začiatočníkov • požičovňa lodí

UBYTOVANIE
viacero typov izieb • ŠTANDARDNÉ • dvojlôžkové izby • 
výhľad na more (za poplatok) • CLASSIC • dvojlôžkové izby • 
možnosť prístelky • výhľad na more (za poplatok) • 
JUNIOR SUITE ERICA • dvojlôžkové izby • možnosť 
prístelky • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • trezor • minibar • zakrytá veranda

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bohatého bufetu • 
možnosť doobjednať si obedy „Brunch Mediterraneo“

PRE DETI
bazén • park • ihrisko • baby klub za poplatok (18 - 36 
mesiacov) • miniklub (3 – 9 rokov a 10 - 13 rokov) • 

reštaurácia a postieľka zdarma • lekcie golfu • lekcie 
plávania • lekcie fotenia • futsal • lekcie windsurfi ngu • lekcie 
kitesurfi ngu • objavovanie opustených častí pobrežia na 
kánoe s obedom na pláži • nintendo • XBox • Play Station • 
kánoe

PLÁŽ
len 80 – 200 m od izieb • nádherné zálivy s bielym pieskom 
ohraničené skalami • slnečníky a ležadlá pre hotelových hostí

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

054 ST. TERESA GALLURA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

GOLF BABY HOTEL

2+3

CENA OD

1 374
EUR

54

TALIANSKO  |  SARDÍNIA – SEVER

08_Kat_LETO_2015_Sardinia_46-63.indd   54 18.11.2014   14:04



CLUB HOTEL BAJA SARDINIA +

POLOHA
v miernom svahu • na severovýchode Sardínie • krásny 
výhľad na súostrovie La Maddalena • množstvo reštaurácií • 
bary • obchodíky • supermarket • aquapark Baja Sardegna

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala • recepcia • Wi-Fi (zdarma) • dve reštaurácie • 
american bar • bar na centrálnom námestí • internetový 
kútik (za poplatok) • pre klientov k dispozícii bazén v hoteli 
La Bisaccia (10 minút pešej chôdze) • ležadlá a slnečníky 
zdarma • športové aktivity • požičovňa bicyklov zdarma • 
tenisový klub v blízkosti hotela • golfový klub s 18 jamkovým 
golfovým ihriskom 13 km od hotela (za poplatok)

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • v typickom sardínskom 
štýle • možnosť 2 prísteliek • kúpeľňa so sprchou • WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • minibar (za poplatok) • 
plážové osušky • balkón alebo terasa • izby s výhľadom 
na more (na vyžiadanie) • priestranné superior izby • 
obývací kútik • trezor zdarma • junior suity s výhľadom 
na more

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky a obedy formou bufetových stolov • 
večere výber z menu • reštaurácia Bouganville ponúka 
špeciality talianskej kuchyne • à la carte reštaurácia 
Miramare • výhľad na more • večera pri sviečkach • 
rezervácia za poplatok

PRE DETI
postieľka (zdarma) • stolička

PLÁŽ
priamo pri verejnej pláži Baja Sardinia • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • ponuka vodných športov • menšia súkromná 
pláž vzdialená pár minút chôdze • plážový servis • slnečníky, 
ležadlá a osušky zdarma • možnosť občerstvenia v Beach 
Snack Bare

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

055 BAIA SARDINIA

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

GOLF POTÁPANIE

2+2

CENA OD

1 275
EUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 29 29 26
VODA (°C) 23 25 26 25

ARBATAX
Malé mestečko a prístav sa nachádza v regióne 
Ogliastra, 12 km do mesta Tortoli. Zelení sa typickým 
stredozemným porastom. Kontrast farebných 
výbežkov skál a útesov, pláží s bielym pieskom 
a priezračné vody a panoráma hôr robí z tohto 
miesta príjemnú a pokojnú dovolenku. Z Arbataxu 
trikrát až štyrikrát týždenne a v lete denne vyplávajú 
trajekty do Janova, Fiumicina a Civitavecchie. 
Transfer z letiska Cagliari alebo Olbia trvá približne 
2 hodiny.

COSTA REI 
Nádherná oblasť juhovýchodnej Sardínie, obmývaná 
priezračne čistým Tyrhénskym morom. Táto časť 
ostrova sa v minulosti nazývala Sarrabus a vyznačuje 
sa zvláštnymi prírodnými úkazmi ako sú skupiny 
veľkých kamenných útvarov s astrálnou tématikou. 
Najznámejšie sú Piscina Rei a Pranu Mateddu. Costa 
Rei je stredisko známe jednou z najkrajších 
a najdlhších pláží na Sardínií s bielym pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora. Klientom je 
k dispozícií obchodné centrum, požičovňa 
bicyklov, reštaurácie, bary, diskotéka, supermarket, 
potápačské centrum, školy windsurfi ngu 
a plachtenia. Transfer z letiska Cagliari trvá cca 1 h.

mesta - príťažlivý severoafrický kolorit Starého 
mesta, taverny a reštaurácie v štvrti Marina, 
kopcovitý labyrint stredovekej štvrti Castello, 
z rímskeho obdobia do skaly vyhĺbený amfi teáter, 
cenné interiéry katedrály Panny Márie, Cittadella 
dei Oristano – na polostrove Sinis s krásnymi 
piesočnatými plážami (ocenené modrou vlajkou EÚ). 
Plavba okolo pobrežia - celodenný výlet loďou, 
kúpanie v krásnom tyrkysovom mori so zastávkami 
na najkrajších plážach alebo na ostrove Cavoli.
Barumini – celodenný výlet k najväčšiemu komplexu 
tajomných stavieb Nuragov, miestnej historickej 
špeciality. Po prehliadke Nuragov zastávka 
v „Sardínia v miniatúre”.

SANTA MARGHERITA DI PULA 
Vyhľadávaný cieľ dovolenkárov vzdialený len 
7 km od známeho letoviska Pula. Hotely a komplexy 
apartmánov sú umiestnené v tesnej blízkosti pláží 
obklopené zeleňou. Blízko Puly je výbežok, malý 
polostrov Capo di Pula, vyhľadávaný predovšetkým 
archeológmi. Milovníci golfu tu nájdu  18-jamkové 
golfové ihrisko Is Molas, kde sa usporadúvajú 
i medzinárodné turnaje. Cagliari vzdialené len 
35 km, ponúka pamiatky ako rímsky amfi teáter 
a pohrebisko, katedrálu či národné archeologické 
múzeum. Transfer z letiska Cagliari trvá približne 50 
minút.

CHIA
Stredisko Chia sa nachádza na juhovýchodnom 
pobreží ostrova, približne 18 km od Puly. Stredisko je 
vyhľadávané predovšetkým kvôli nádherným plážam 
s bielym pieskom. Nachádza sa tu aj 18-jamkové 
golfové ihrisko. Mesto Domus de Maria s nákupnými 
možnosťami a večernou zábavou je vzdialené asi 6 
km. Transfer z letiska Cagliari trvá asi 80 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Cagliari – celodenný výlet do hlavného mesta 
Sardínie. Návšteva najdôležitejších pamätihodností 

SARDÍNIA – JUH

JUŽNÁ SARDNÍNIA MÁ POZORUHODNÚ KONCENTRÁCIU PRÍRODNÝCH KRÁS, IDEÁLNYCH NA KRÁSNU, AKTÍVNU ALEBO RELAXAČNÚ DOVOLENKU.  
MÁ ČAROKRÁSNE POBREŽIE PONÚKAJÚCE NÁVŠTEVNÍKOM PANORAMATICKÉ POHĽADY NA STREDOZEMNÉ MORE, OŠPERKOVANÉ BELOSTNÝMI PLÁ-
ŽAMI, DIVOKÝMI ÚTESMI, TAJNÝMI ZÁTOKAMI, JASKYŇAMI A KRIŠTÁĽOVÝM MOROM.

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE
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MARINA REY BEACH RESORT 

POLOHA
v juhovýchodnej časti Sardínie • v nedotknutej prírodnej 
oblasti • v rozľahlej udržiavanej subtropickej záhrade • 
10 km od strediska Costa Rei • od centra mestečka Muavera 
cca 4 km • 15 km od Villasimius, kde sa nachádzajú 
obchody, bary a reštaurácie • letisko Cagliari cca 70 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
novopostavený hotelový komplex • otvára sa v roku 2015 • 
pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých pavilónov • 
recepcia • spoločenská miestnosť s TV • reštaurácia • bar • 
plážový bar • bazén so slnečnou terasou • slnečníky 
a ležadlá zdarma • fi tness centrum • zmzlináreň • stráženie 
detí (za poplatok) • noviny (za poplatok) • animácie 
a večerné predstavenia

UBYTOVANIE
zariadené v tradičnom sardínskom štýle • dvojlôžkové 
izby • dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • 
štvorlôžkové izby (2 postele a poschodová posteľ) • všetky 
izby sú vybavené: individuálna klimatizácia • kúpelňa s WC • 
sušič na vlasy • telefón • SAT TV • chladnička • trezor • 
všetky izby majú terasu alebo balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský miniklub (4 - 12 rokov) • detské ihrisko • 
opatrovateľská služba (za poplatok) • detské stoličky • detské 
postieľky

PLÁŽ
široká súkromná biela piesočnatá pláž • jemný biely piesok 
• vziadelá cca 400 m od rezortu • plážový bar • ležadlá 
a slnečníky 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

056 MURAVERA

ALL INCLUSIVE raňajky (7:30 – 9:45 h), obedy (12:45 – 14:00 h) a večere (19:45 – 21:30 h) formou 
bohatých bufetových stolov • výber z typických sardinských a talianských jedál • počas dňa v baroch voda, 
káva, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, víno • počas dňa snacky v bare (11:00 - 12:00 h 
a 17:00 - 18:00 h)

NOVINKA

CENA OD

898
EUR

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

BABY HOTEL POTÁPANIE CYKLO–
TURISTIKA

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

STRAVOVANIE
all inclusive • ultra all inclusive za doplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

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

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

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

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

CAPO BOI 
057 CAPO BOI

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

BABY HOTEL WIFI

1+2 2+2
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PRE DETI
  Valturland pre deti a teenagerov 

  Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) pre deti 

4-12 rokov so slovenskými animátormi a celoden-

nými animáciami:

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske 

leto, Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávko-

vý a komiksový hrdina, Hawaiský deň, Kozmic-

ký deň, Krajiny a ich vlajky, atď.

   Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepain-

ting, modelovanie balónov, maľovanie kamien-

kov, výroba náhrdelníkov a náramkov

   (pod)vodné šibalstvá

   Pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje 

  Dojčenské služby (povinné pre deti 0-2 rokov 

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

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

1 balenie plienok do mora, 2 snacky na deň, 

zahŕňa vybavenie na kŕmenie detí, stravu pre deti 

a detskú postieľku

VÝHODY PRE RODINY
  2 deti do 14 r. zdarma

  Do 31.01.2015 zdarma ultra all inclusive 

  Možnosť ubytovania 1+2, 2+2

REŠTAURÁCIE 
reštaurácia • vonkajší gril s kuchárskou show

BAZÉNY
2 bazény • welness bazén

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

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

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

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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PARCO TORRE CHIA 

POLOHA
na juhu Sardínie • blízko národného parku • s výhľadom 
na starobylú strážnu vežu Torre Chia – večer romantický 
nasvietená • cca 20 km od mestečka Pula • golfové ihrisko 
15 km • mestečko Chia v pešej vzialenosti od hotela 
(cca 1,5 km) • od letiska Cagliari 45 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma • reštaurácia • 
viacero barov • bazén • bazén pre deti • obchod • 
outdoorový fi tness • tenisové kurty • futbal • animácie • 
miniklub (3 - 12 rokov) • welness centrum • vodné športy • 
hotelový autobus na pláž Chia (2x denne zdarma)

UBYTOVANIE
Standard room (dvojložkové izby s možnosťou prístelky, 
výhľad na hotelový aleál alebo okolie) • Superior room 
(čiastočný výhľad na more, s možnosťou 2 prísteliek, 
na vyvýšenom mieste) • Adjoining room (prepojené izby 
so samostaným vchodom, 2 kúpelne, 2 manželské postele) • 
Suity (50 m2, spálňa a obývacia časť s rozkladacím lôžkom, 
súkromná záhradka, trezor, minibar) • všetky izby sú 
vybavené kúpelňou • sušičom na vlasy • klimatizáciou • 
SAT TV • chladničkou • terasou alebo balkónom

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub (3 - 12 rokov) • bazén • opatrovateľská služba 
(za poplatok) • detské menu • detské stoličky • detské 
postieľky (zdarma)

PLÁŽ
súkromná pláž časť s prímesou jemného štrku, časť 
piesočnatá •cca 250 m od hotela • slnečníky a ležadlá 
zdarma • plážové osušky za depozit 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

058 CHIA

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

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS BABY HOTEL POTÁPANIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

2+2

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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POLOHA
na juhu Sardínie • v nádhernej záhrade 
• cca 10 km od mestečka Pula • 50 km 
od letiska Cagliari

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
centrálna budova • prízemné vilky • 
bazén • lehátka a slnečníky zdarma • 
hlavná reštaurácia • reštaurácia 
s vonkajším sedením pri pláži • piano 
bar • Wi-Fi zdarma • wellness • 
potápačské centrum v blízkosti

UBYTOVANIE
Double room (dvojlôžková izba, výhľad 
do záhrady alebo čiastočný výhľad 
na more) • Deluxe room (dvojlôžková 
izba s možnosťou jednej prístelky, 
bočný výhľad na more) • Junior 
Suite (spálňa, obývacia miestnosť, 
možnosť jednej prístelky, bočný výhľad 
na more) • všetky izby sú vybavené 
kúpelňou s WC, sučičom na vlasy, 
klimatizáciou, telefónom, SAT TV, 
minibarom, trezorom • cottages (malé 
vilky v parku, pár krokov od pláže – 
obývacia miestnosť, spálňa)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
večere formou výberu z menu

PRE DETI
miniklub • opatrovanie (za poplatok) • 
tenisové kurty • požičovňa bicyklov • 
vodné športy • detská postieľka • 
detská stolička 

PLÁŽ
súkromná biela piesočnatá pláž priamo 
pri hoteli • plážové osušky (za depozit) • 
slnečníky a ležadlá zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
na juhu Sardínie • obklopený bujnou 
vegetáciou a subtropickou záhradou • 
medzi mestami Cagliari a Villasimius • 
30 km od letiska Cagliari

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
dvoj a trojposchodové budovy • dve 
reštaurácie • 24 h detská kuchynka • 
dva bary • plážový bar •  bazén 
so šmykľavkou a hydromasážou • 
plavecký bazén •detský bazén • 
fi tness • tenis • futbal • plážový 
volejbal • welness • obchodíky • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch 

UBYTOVANIE
jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • telefón • TV • chladnička • 
trezor • izby typu Comfort majú 
navyše: vybavenie na prípravu kávy 
a čaju • Wi-Fi • 32 palcovú TV • 
minibar • plážová osuška menená 
denne • rezervovaný stôl v reštaurácii • 
slnečík v centrálnej časti pláže

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detské kluby podľa vekových kategorií • 
detský bazén • detské ihrisko • detská 
kuchynka • detská stolička • detská 
postieľka • stráženie detí • animácie • 
mini zoo

PLÁŽ
nádherná privátna pláž s bielym 
pieskom • pozvoľný vstup do mora • 
plážový servis zdarma – plážové kreslá 
(rezervované miesta na celý pobyt) 
• plážový bar • plážové osušky nad 
12 rokov (pri izbe Comfort nad 3 rokov)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

CALASERENA VILLAGE 
060 GEREMAEAS059 SANTA MARGHERITA DI PULA

IS MORUS RELAIS 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
počas dňa (do 2 h) káva, nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, taliansky likér 
• obedňajší snack (11:00-12:30 h) v plážovom bare

1
DO 8 R.

ZDARMA
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI

  
POTÁPANIE BABY HOTELPRIAMO 

NA PLÁŽI
WIFI WELLNESS

  
POTÁPANIE

NOVINKA

CENA OD

1 228
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 198
EUR

6161
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EDEN VILLAGE SPIAGGE SAN PIETRO 

POLOHA
v juhovýchodnej časti Sardínie • 7 km od strediska Costa 
Rei • 10 km od Villasimius, kde sa nachádzajú obchody, bary 
a reštaurácie • letisko Cagliari cca 65 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a záhradné pavilóny • vstupná hala 
s recepciou • klimatizovaná reštaurácia s terasou • bar • 
v záhrade slnečná terasa s bazénom • slnečníky a ležadlá • 
špor: tenisové kurty • mini futbalové ihrisko • lukostreľba • 
denné animácie programy • večerné programy • jazda na 
koni 3 km od hotela

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • klimatizácia • SAT TV • telefón • minibar • 
trezor • balkón alebo terasu • rodinné izby pozostávajú 
z dvojlôžkovej spálne a izby s dvoma lôžkami • Junior suity 
majú dvojlôžkovú izbu a obývaciu časť s rozkladacím gaučom

STRAVOVANIE
Light all inclusive • za doplatok stravovanie all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub • juniorklub • animácie • postieľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
200 m od hotela • dlhá biela piesočnatá pláž • plážový servis 
(slnečník + 2 ležadlá/izba) zdarma (1 a 2 rada za poplatok) • 
vodné športy za poplatok: kanoe • windsurfi ng • potápačské 
centrum

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

061 CASTIADAS

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • počas jedál
minerálna voda, nealko nápoje, víno, čapované pivo • snacky (11:30 – 12:30 h a 16:30 – 17:30 h) • 
nealkoholické nápoje z dispenzorov (11:00 – 23:00 h) • all inclusive (za doplatok) zahŕňa navše víno, pivo, 
miestne alkoholické nápoje, zmrzlina, fi ltrovaná káva a čaj (11:00 – 23:00 h)

CENA OD

1 098
EUR

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI POTÁPANIE BABY HOTEL

2+2

62

TALIANSKO  |  SARDÍNIA – JUH

08_Kat_LETO_2015_Sardinia_46-63.indd   62 18.11.2014   14:06



CHIA LAGUNA RESORT / / 

POLOHA
na juhu Sardínie • blízko národného parku • nad lagúnou 
Chia • centrum strediska Domus de Maria cca 7 km • 
cca 25 km od mestečka Pula • golfové ihrisko 20 km • 
letisko Cagliari cca 50 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex tvoria 3 hotely: Baia *** • Village **** • 
Laguna ***** • a súkromné vilky • vstupná hala s recepciou • 
bary • reštaurácie • obchody • bazén so slnečnou terasou • 
slnečníky a ležadlá zdarma • plážové uteráky za depozit • 
za poplatok: vodné športy • potápanie • fi tness centum • 
wellness centum

UBYTOVANIE
Standard (dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
alebo dvoch prísteliek) • Suite • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • LCD SAT TV • telefón • minibar • trezor 
(za poplatok) • balkón alebo terasa • v každom hoteli 
k dispozícii viacero typov izieb

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových stolov • večere 
v à la carte reštaurácii La Terrazza

PRE DETI
detský bazén pod dohľadom vyškolených asistentov • 
detské kluby • detské špeciálne menu a detská stolička 
v reštaurácii • detská reštaurácia bimbi (za poplatok) • 
minibar na izbe a detská postieľka (na vyžiadanie, zdarma) •
špeciálny vláčik chia express na pláž • kurzy tenisu • jazda 
na koňoch • opatrovanie (za poplatok)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: Laguna  ★★★★★
  Village  ★★★★
  Baia  ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

062 CHIA

2
DO 13 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS
  

GOLF POTÁPANIE BABY HOTEL

CENA OD

1 195
EUR
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64

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 22 26 29 29 26
VODA (°C) 20 23 25 26 25

Pozdĺž pobrežia sa nachádza mnoho pôvabných 
mestečiek s jedinečnou atmosférou, voda jazera 
je priezračne čistá, pláže sú štrkovo kamienkové, 
na jazere funguje rozvinutá lodná doprava. Ak 
nemáte náladu na pláž ani na návštevu pamiatok, 
odporúčame návštevu niektorých zo zábavných 
parkov a aquaparkov Gardaland alebo Canevaworld, 
ktoré sa nachádzajú v juhovýchodnej časti jazera 
a sú lákadlom pre veľkých aj malých. Cesta autom 
zo Slovenska trvá len 7 hodín. Klientom, ktorí 
uprednostňujú pohodlie, zabezpečíme leteckú 
dopravu.

PREČO DOVOLENKA 
PRI JAZERE LAGO DI GARDA? 
Jazero je malý raj na upätí Dolomitov, rozdelený 
do troch regiónov – Trentino, Verona a Lombardia. 
Severná strana zasahuje do Dolomitov a je hornatá. 
Okolo jazera sa do neba týčia pravouhlé skaliská, 
pripomínajúce fjord. Najvyššou horou je Monte Baldo 
(1 700 m n.m.) – lanovkou sa vyveziete hore za pár 
minút a môžete si  vychutnávať panoramatické 
nádherné  výhľady na jazero. Naopak juh je rovinatý, 
ktorý skôr vo vás evokuje nádych prímorského 
letoviska, ale s kilometrami viníc a olivových hájov, 
kde sú roztrúsené malebné dedinky a agroturisma. 
Jedinečnosťou tejto oblasti je špecifi cká subtropická 
klíma, výborné podmienky na rast paliem, kvetín, 
citrusov a olivovníkov. Počas leta dosahujú najvyššie 
denné teploty až nad 30 stupňov Celzia. Vďaka 
ľadovcovému pôvodu je voda v jazere priehľadne 
čistá. Jazero má 50 km pláží. Vo väčších strediskách 
sa tiahnu dlhé promenády s plážami a mólami, mimo 
väčších miest prírodné pláže, kde si každý nájde 
svoje súkromie. 

Jazero Lago di Garda je TOP športovou destináciou 
a TOP regiónom pre cyklistov. „Bikery“ tu nájdu 

miesto Nemcov a Rakúšanov. Počas hlavnej 
sezóny sa tu koná množstvo koncertov a festivalov, 
diskotéky na pláži. Vďaka vetru, ktorý fúka každý deň 
popoludní je ideálnym miestom na windsurfi ng.
Gargnano – leží na západnom brehu jazera, medzi 
Limone sul Garda a Toscolano Maderno. Je to menšie 
a pokojnejšie stredisko s promenádou a námestím, 
kde si môžete vychutnať kávu a relaxovať. Gargnano 
bolo obľúbené miesto Mussoliniho, ktorý tu žil 
vo vile Feltrinelli. Milovníci surfu a plachtenia tu nájdu 
výborné podmienky. Každoročne sa tu koná slávna 
medzinárodná regata „Centomiglia“.
Toscolano Maderno – je situované pod mestečkom 
Gargnano, na západnom brehu jazera. Rozdelené 
je do dvoch živých centier, kde sa počas hlavnej 
sezóny organizujú festivaly a trhy. Je tu množstvo 
obchodíkov, reštaurácií, pizzerií, zmrzlinární, 
diskotéky a najdlhšia pláž s promenádou západného 
brehu. 4 km od Toscolana, v Gardone Riviera, je 
Múzeum Vittoriale, ktoré zachytáva život Gabriela 
d´Annunzia, známeho talianskeho vojnového hrdinu, 
básnika a spisovateľa.
Sirmione – romantické mestečko ležiace na 
polostrove, na južnom brehu jazera,  nazývané 
aj malé Benátky. Dominantou mesta je mohutný 
gotický hrad Scalingero. Nachádzajú sa tu slávne 
kúpele, liečivé pramene. Mnohí známi talianski umelci 
tu žili a Maria Callas tu mala svoju vilu tiež.

nespočetné množstvo výborných trás, zjazdov pre 
všetky úrovne cestnej, či horskej cyklistiky. Dokonca 
hotely majú prispôsobené podmienky pre cyklistov. 
Z ďalších športových možností tu nájdete výborné 
podmienky na vodné športy, najmä pre windsurfi ng 
v severnej časti jazera, kanoe, feraty, paragliding, 
lezenie, turistiku, horolezectvo, nordic walking, 
jazdu na koni a tenis. V poslednom období tu boli 
vybudované desiatky golfových ihrísk. 

Milujete taliansku stravu a víno? Ste na správnom 
mieste! Kvalitná a chutná strava spojená s pitím vína 
z tejto oblasti je pre gurmána zážitok a pôžitok. 
V kraji okolo mesta Bardolino sa pestuje známe 
červené a ružové víno rovnakého mena Bardolino. 
Južnejšie neodoláte svetoznámym vínam: Soave, 
Valpolicella a Lugano.

V posledných rokoch je dovolenka pri jazere Garda 
hitom rodinnej dovolenky. Kvalitne vybavené hotely 
a apartmány (3* hotely majú kvalitu 4*) a pre rodiny 
s deťmi si nenechajte ujsť návštevu Gardalandu. 
Gardaland je najväčší zábavný park v Taliansku, 
okrem detských tematických atrakcií, je tu najdlhšia 
horská dráha v Európe, s názvom Blue Tornado. 
Z ďalších atrakcií je jedinečná návšteva podzemnej 
vodnej atrakcie I corsari (piráti) v Európe, ďalej 
najdlhšiu rodinnú dráhu „Mammut“, ktorá bola 
vyrobená na motívy fi lmu Doba ľadová a mnoho 
ďalších nespočetných zážitkov a možností, dokopy 
70 atrakcií. Vedľa sa nachádza Movieland – Caneva 
World, ktorý je prepojený s aquaparkom. 
Zo vzdialenejších výletov doporučujeme navštíviť 
Benátky, Veronu, Milano a Florenciu.

Riva del Garda – spoločensky najživšie mestečko 
leží na severe jazera, má najkrajšie pláže a bohatú 
nemeckú históriu. Je to obľúbené dovolenkové 

LAGO DI GARDA

LAGO DI GARDA JE NAJVÄČŠIE, NAJKRAJŠIE A NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE TALIANSKE JAZERO. NAPRIEK S VOJEJ POLOHE SA V POSLEDNOM OB-
DOBÍ STÁVA ČORAZ VIAC LETNOU RODINNOU DOVOLENKOU. NACHÁDZA SA MEDZI ALPAMI A PÁDSKOU NÍŽINOU. KONTRAST VYSOKÝCH HÔR 
A SUBTROPICKEJ VEGETÁCIE PÔSOBÍ JEDINEČNÝM DOJMOM. JE JEDNOU Z NAJZNÁMEJŠÍCH CYKLISTICKÝCH A WINDSURFINGOVÝCH TOP OBLASTÍ V EURÓPE.

DOPRAVA AUTOM
LETECKY Z VIEDNE

Salo
Gardone

Malcesine
Limone

Riva del Garda

Brescia

Desenzano
Sirmione

Peschiera
Castelnuovo

Bardolino

Garda

Catullo
Airport

Verona
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BOGLIACO 
064 GARGNANO

GRAND HOTEL RIVA +
063 RIVA DEL GARDA

POLOHA
v historickom centre mesta Riva 
del Garda • výhľad na jazero Lago 
di Garda a zeleň • v okolí hotela 
množstvo obchodíkov, reštaurácií 
a barov • Riva del Garda 
je vyhľadávané stredisko na severe 
jazera • raj surfi stov a milovníkov 
plachtenia • v blízkosti Riva benátsky 
hrad La Rocca • v okruhu 30 km 
je 5 golfových ihrísk

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia Bel Air na 5 poschodí 
s panoramatickým výhľadom na hrad 
La Rocca a jachtársky klub Fraglia • 
bar • spoločenská miestnosť 
s TV • terasa • lounge bar • veľké 
spoločenské a kongresové priestory • 
záhrada • wellness centrum (vstup 
zdarma, 1 voucher v hodnote 15 EUR 
na masáže alebo skrášľovacie 
procedúry): sauna • bio sauna • 
turecké kúpele • relaxačná miestnosť • 
kozmetický salón • parkovanie pri 
hoteli zdarma • požičovňa bicyklov 
za poplatok

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby Bastione • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy •
LCD SAT TV • telefón • Wi-Fi • 
trezor • minibar • Superior izby 

Garda • priestranné rodinné izby Riva 
s možnosťou až dvoch prísteliek

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

PRE DETI
postieľka (zdarma) • menu • stolička • 
opatrovateľka (za poplatok)

PLÁŽ
menšia kamienková verejná pláž • 
priamo pred hotelom • vyhradené 
dve malé lidá • na jednom je tráva 
a kamienky a detské ihrisko • 
na druhom bar s hudbou • plážový 
servis za poplatok • mólo, kde sa dá 
prechádzať a pristaviť loďku • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

POLOHA
v centre letoviska Gargnano • priamo 
pri jazere • Gargnano vo východnej 
časti jazera • medzi Limone sul Garda 
a Toscolano • Gargano je výborné 
stredisko pre surfi stov a milovníkov 
plachtenia

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
s terasou • à la carte reštaurácia • 
bar • spoločenská miestnosť s TV • 
úschovňa bicyklov • výťah • v záhrade 
bazén s terasou • slnečníky a ležadlá 
zdarma • k dispozícii 250 m od hotela 
tenisové kurty (antuka - za poplatok) • 
stolný tenis (zdarma) • parkovanie 
pri hoteli zdarma • v blízkosti hotela 
18-jamkové golfové ihrisko Bogliaco 
Golf Resort

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • klimatizácia • kúrenie • 
SAT TV • telefón • trezor • v hlavnej 
a vo vedľajšej budove – Villa Teodora, 
ktoré sú vzájomne prepojené • izby 
s výhľadom na jazero za príplatok • 
bezbariérové izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu • šalátový bufet

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) • 
menu • stolička • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
kamienková verejná pláž • priamo 
pred hotelom vyhradená časť pláže • 
1 slnečník a 2 ležadlá/izba zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI GOLF

  
BEZ BARIÉR CYKLO–

TURISTIKA

2+22
DO 10 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESS CYKLO–
TURISTIKA

2+2

CENA OD

47
EUR

CENA OD

54
EUR
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MAVINO 
066 SIRMIONE

POLOHA
v dedinke Toscolano Maderno • 
obkolesený olivovníkmi • Toscolano 
Maderno je situované pod mestečkom 
Gargnano • vo východnej časti 
jazera • rozdelené do dvoch živých 
centier, kde sa počas hlavnej sezóny 
organizujú festivaly a trhy • množstvo 
obchodíkov, reštaurácií, pizzerií, 
zmrzlinární aj diskotéky • 4 km od 
Toscolana • v Gardone Riviera je 
Múzeum z vojny, ktoré zachytáva 
život Gabriela d´Annunzia, známeho 
talianskeho vojnového hrdinu, básnika 
a spisovateľa

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • klimatizácia • 
reštaurácia s terasou • bar • výťah • 
Wi-Fi • v záhrade bazén so slnečníkmi 
a ležadlami • požičovňa bicyklov • 
stolný tenis • parkovisko (zdarma)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • SAT TV • telefón • 
trezor • niektoré izby majú klimatizáciu 
a balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky podávané formou 

bufetových stolov • 3-chodové večere 
s možnosťou výberu z menu

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma) • stolička • 
menu

PLÁŽ
menšia verejná kamienková pláž 
lemovaná chodníkom • nachádza sa 
100 m od hotela

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

POLOHA
v historickom centre mesta Sirmione • 
30 m od jazera a od wellness centra 
Aquarium: bazény, hydromasážne 
vane a ležadlá s výhľadom na jazero 
(15% zľava na vstup) • hrad Scaliger 
je ľahko dosiahnuteľný pešou 
prechádzkou • na úpätí malého 
kopca, na ktorom stojí kostol S. Pietro, 
neďaleko rímskych ruín

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a trezorom • 
úschovňa batožín • raňajková 
miestnosť v podkroví s výhľadom 
na jazero • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • výťah • klimatizované 
spoločenské priestory • parkovanie 
zdarma 450 m od hotela

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor • 
minibar • internetové pripojenie 
(za poplatok) • k dispozícii sú aj izby 
s balkónom a výhľadom na jazero • 
bezbariérové izby

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka (zdarma) • stolička

PLÁŽ
v centre menšia verejná kamienkovo 
- trávnatá pláž Lido delle Bionde 
je vzdialená 500 m • slnečníky 
a ležadlá za poplatok • ďalšia malá 
verejná kamienková pláž sa nachádza 
za kostolom • ďalej od centra smerom 
na Desenzano je ďalšia pláž Colombare 
(3,5 km) • slnečníky a ležadlá 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

VITTORIA 
065 TOSCOLANO MADERNO

1
DO 7 R.

ZDARMA
WELLNESS BEZ BARIÉR

  
CYKLO–

TURISTIKA

7=61
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI CYKLO–

TURISTIKA   

NOVINKA

CENA OD

42
EUR

CENA OD

37
EUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 23 26 29 29 26
VODA (°C) 20 22 24 24 22

PRÍMORSKÉ STREDISKÁ

SAN VINCENZO
San Vincenzo je pokojné moderné stredisko 
na tyrhénskom pobreží ponúkajúce širokú paletu 
športových možností. Pobrežie strediska lemujú 
píniové háje, ktoré vytvárajú príjemný tieň a sú 
pretkané chodníčkami vhodnými na prechádzky 
a jazdu na koni. Jeho široká pláž z jemného bieleho 
piesku má 10 km a je obklopená hustými lesmi 
siahajúcimi až k moru. Je známa pre výbornú 
kuchyňu založenú na miestnych produktoch 
a víne. V blízkosti sa nachádzajú minerálne kúpele 
Venturina.

AGROTURISTIKA V TOSKÁNSKU
Prázdniny v Toskánsku bol vždy romantický sen 
tých, ktorí milujú cestovanie. Stovky nádherných 
kamenných domčekov, ktoré v minulosti obývali 
poľnohospodári, boli kompletne zrekonštruované 
s bazénom a maximálnym komfortom. Dnes sú 
vyhľadávaným miestom turistov, ktorí prichádzajú 
z celého sveta objaviť krásu tejto krajiny, ochutnať 
pravú taliansku kuchyňu a vybrané toskánske vína. 
V absolútnej relaxácii, ďaleko od turistického ruchu. 

CASINO DI TERRA 
Dedinka umiestnená v kopcoch medzi etruským 
pobrežím a Volterrou. Je ideálnym miestom pre 
milovníkov cykloturistiky, s množstvom cyklotrás 
uprostred krásnej toskánskej prírody. 

OSTROV ELBA (ISOLA D‘ ELBA) 
Preslávil predovšetkým legendárny vojvodca 
Napoleon, ktorý tu žil niekoľko mesiacov 
vo vyhnanstve. Mierne počasie, zaujímavo členitá 
krajina, starobylé kamenné mestečká pripomínajúce 

baptistériom a Dómom.
Siena – návšteva stredovekého Toskánskeho mesta 
s nádhernými gotickými pamiatkami. Prehliadka 
historického centra Palazzo Publico s 88 metrovou 
vežou, odkiaľ je nádherný výhľad na slávne námestie 
Piazza del Campo.
Florencia – návšteva hlavného mesta Toskánska 
– kolísky talianskeho humanizmu a renesancie, 
ktorá je spätá s najznámejšími umelcami a vedcami 
Talianska.
Voltera – centrum etruskej civilizácie, preslávené 
ťažbou a spracovaním alabastru.
Lucca – rodisko G. Pucciniho (prehliadka Piazza San 
Michale, Dóm, Piazza Napoleone).
Zábavné parky a Aquaparky – z nich najznámejšie 
Acquavillage Follonica, Cavallino Matto – Donoratico 
a Aquavillage Cecina.

Doprava: autom a letecky. Taliansko má veľmi 
dobre vybudovanú sieť železníc, ktoré sa tiahne 
pozdĺž celého pobrežia. Takmer všetky letoviská sú 
spojené miestnou železnicou, vedúcou tesne popri 
pobreží. Klientom, ktorí uprednostňujú pohodlie, 
zabezpečíme leteckú dopravu priamym letom 
z Viedne do Florencie.

zašlú slávu, skalné útesy a rôznorodé scenérie 
od malých zátok po dlhé pieskové pláže, to sú 
benefi ty, ktoré vás určite dostanú. Ostrov Elba 
je tretím najväčším talianskym ostrovom po Sicílii 
a Sardínii a najväčší v Toskánskom súostroví, 
vzdialený len 10 km od talianskej pevniny. Z pevniny 
sa na ňu dostanete za necelú hodinku trajektom 
z Piombina. Elba má 147 kilometrov dlhé pobrežie, 
najvyšším vrchom je 1 019 metrov vysoký 
Monte Capanne prístupný peši, alebo lanovkou. 
Už v antických dobách bol osud ostrova určovaný 
dvoma faktormi: strategická poloha a  nerastné 
suroviny. Vďaka týmto faktorom bol často cieľom 
dobyvačných útokov (piráti, Etruskovia, Rimania, 
Španieli). Dodnes na ňom nájdete stopy obranných 
múrov, stavieb a pevností. Novodobá história začala 
desať mesačným pobytom Napoleona, ktorý pred 
odchodom do Waterloo po sebe zanechal nielen 
niekoľko reforiem, ale aj nádherné budovy (Villa 
dei Mulini v Portoferraio, letné sídlo  San Martino), 
v ktorých sú dnes múzeá.

PORTOFERRAIO 
Malebné stredoveké prístavné mesto je zároveň 
hlavným mestom a tiež najľudnatejším strediskom. 
Je plné obchodíkov, barov a kaviarničiek. Nad ním 
sa týči mohutná obranná pevnosť, ktorá sama 
o sebe stojí za prehliadku,  aj keď sa k nej budete 
musieť vyšplhať strmými stredovekými uličkami.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Elba – výlet na najväčší ostrov Toskánskeho 
súostrovia, ktorý preslávil legendárny vojvodca 
Napoleon Bonaparte. Aj Vás si ostrov získa 
mimoriadnou malebnosťou, krásou a atmosférou.
Pisa – návšteva námestia Piazza de Miracoli 
(pamiatka UNESCO) so svetoznámou Šikmou vežou, 

TOSKÁNSKO

MALEBNÁ ČASŤ TALIANSKA, KDE SA PRELÍNA MINULOSŤ S PRÍTOMNOSŤOU, JE ZNÁMA VĎAKA UMENIU, HISTÓRII A CHARAKTERISTICKEJ PÔSOBIVEJ 
SCENÉRII. „TOSKÁNCI“ SA MÔŽU PRÁVOM PÝŠIŤ, ŽE MAJÚ SKORO VŠETKO NAJLEPŠIE – ARCHITEKTÚRU, UMELECKÉ ZBIERKY, NÁDHERNÚ KRAJINU PO-
NORENÚ DO MIERNE RUŽOVÝCH TÓNOV A JEDINEČNÉ TALIANSKE ČERSTVÉ PRODUKTY. 

DOPRAVA AUTOM 
LETECKY Z VIEDNE

Massa Marittima

Florencia

Siena
San Vincenzo

Elba

Pisa Lucca

Rím

Maremma

Casino di Terra
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GOLF HOTEL PUNTA ALA +

POLOHA
v nádhernom prostredí ihličnatého lesa • uprostred 
toskánskej oblasti Maremma, pre ktorú je typická krištáľovo 
čistá voda, zlatisté pláže, golf a relax • cca 15 km od mesta 
Follonica • v blízkosti golfového ihriska • hotelový autobus 
premáva na súkromnú pláž zdarma

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • bazén s hydromasážnymi tryskami a vodopádmi • 
bar pri bazéne • večer sa mení na piano bar • reštaurácia 
(medzinárodná a toskánska kuchyňa) • wellness • animácie • 
miniklub • Wi-Fi (zdarma) • tenisové kurty • posilňovňa

UBYTOVANIE
classic room (24 m2, dvojlôžková izba, moderný nábytok, 
výhľad na hotelový park) • suite Superior (35 - 42 m2, 
elegentne zariadená spálňa, obývacia izba, väčšina má 
balkón alebo terasu, výhľad na hotelový park, vhodné pre 
rodiny s deťmi) • suite deluxe (35 – 42 m2, spálňa, obývacia 
miestnosť, hydromasážna sprcha, balkón alebo terasa, 
výhľad na bazén, vhodné pre 4 osoby) • kúpeľňa s WC 
a sprchovým kútom • sušič na vlasy • trezor • minibar • 
telefón • SAT TV • káblové pripojenie na internet

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových stolov • večere 
formou bufetu alebo výberu z menu • v čase obeda je 
možné v bare pri bazéne zakúpiť snacky a šaláty

PRE DETI
miniklub (pre deti nad 5 rokov) • dva tenisové kurty • vodné 
športy • plachtenie • jazdenie na koňoch v blízkosti hotela 
(za poplatok) • detská postieľka

PLÁŽ
piesočnatá súkromná pláž cca 1 km od hotela • na pláž 
premáva hotelový autobus (zdarma) • plážový servis zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI        

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

067 MAREMMA

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS GOLF PSÍK

2+3

NOVINKA

CENA OD

74
EUR
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CLUB VALTUR GARDEN +

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

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

UBYTOVANIE
v 2-podlažných blokoch • novozrekonštruované moderné 
izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia • ventilátor • 
SAT TV • telefón • mini chladnička • trezor • balkón alebo 
terasa • štandardná izba (dve lôžka, možnosť 1-2 prísteliek, 
poschodová posteľ) • family suite = duplex (4 lôžka, dve 
2-lôžkové izby, spoločná kúpeľňa)

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

PRE DETI
bazén s toboganom • Valturland • chicco club & baby club 
(2 - 5 rokov) • kid a mini club (5 - 11 rokov) • tribe club 

(11 - 18 rokov) • menu • biberoneria • Ihrisko • herňa • 
postieľka (za poplatok 5 EUR/deň) • opatrovanie detí 
(za poplatok)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

068 SAN VINCENZO

1
DO 15 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE
  

WELLNESS BABY HOTEL

1+1 2+2

NOVINKA

CENA OD

70
EUR
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FATTORIA BELVEDERE 
070 CASINO DI TERRA

POLOHA
3 km od centra stredovekej dediny 
Massa Marittima, kde sa nachádzajú 
obchody, reštaurácie a bary • v okolí 
roztrúsené malebné toskánske 
mestečká a dedinky • jazero Accesa 
vzdialené 3 km • mesto Siena cca 
60 km • Florencia 120 km • možná 
návšteva miest ako San Galgano, 
Lucca, Pisa a Argentario

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
nedávno zrekonštruovaná usadlosť • 
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 
bar • spoločenská miestnosť so 
SAT TV • v záhrade bazén (7x14 m) 
s vírivkou • slnečníky a ležadlá sú 
zdarma • šport: stolný tenis (zdarma) • 
tenisové kurty vo Follonice 
(za poplatok) • parkovanie je pri 
ubytovacom zariadení zdarma

UBYTOVANIE
8 apartmánov • päť apartmánov 
sa nachádza v hlavnej budove 
z 18. storočia • ostatné apartmány 
vo vedľajšej budove • apartmány 
typu BILOCAL (pre 2 – 4 osoby) 
pozostávajú z obývacej miestnosti 
s rozkladacím gaučom • kuchynský 
kút (sporák, chladnička) • 
oddelené spálne s dvomi lôžkami • 
kúpelňa • SAT TV • výhľad do okolia • 
možné aj bezbariérové apartmány

STRAVOVANIE
domáca kuchyňa s vlastnou produkciou 
červeného vína a olivového oleja • 
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
4-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma) • menu

PLÁŽ
od mora len 20 km • najbližšie sú 
piesočnaté pláže vo Follonice 
• 20 km sa nachádza prístav v Scarlino 
• 30 km je vzdialený známy rezort 
Punta Ala s plážami, prístavom 
a golfovým klubom Punta Ala

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

POLOHA
na vrchu kopcov Casino di Terra 
v južnej časti provincie Pisa • 
hraničiacou s provinciou Livorno 
v samom srdci Toskánska • 
v dostupnosti sú obchody, autobusová 
zástavka a železničná stanica • 
k dispozícii je kyvadlová doprava 
do okolitých miest (za poplatok) • 
historické mestečko Siena cca 70 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
tri budovy • recepcia s Wi-Fi (zdarma) • 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • terasa • spoločenská miestnosť 
s TV • klimatizácia • úschovňa 
bicyklov • v záhrade bazén s barom 
a plážovým servisom zdarma (slnečníky 
a ležadlá) • vo wellness centre zdarma: 
posilňovňa • sauna • turecký kúpeľ • 
za poplatok (20% zľava): masáže • 
vírivka • solárium • šport: boccia • 
stolný tenis • za poplatok tenis 
a požičovňa bicyklov • možnosť priviesť 
psa (treba vopred nahlásiť) • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • telefónom • minibar • 
s výhľadom na krajinu •
bezbariérové ubytovanie

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

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma) 
• menu • stolička • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž je 18 km od hotela

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

LA COLOMBAIA 
069 MASSA MARITTIMA

2
DO 8 R.

ZDARMA
WIFI WELLNESS

  
PSÍK

2+22
DO 7 R.

ZDARMA
BEZ BARIÉR CYKLO–

TURISTIKA   

2+2

CENA OD

51
EUR

CENA OD

41
EUR
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LACONA CLUB RESORT 

POLOHA
na ostrove Elba • v národnom parku • 8 km od mesta 
Marina di Campo • 8 km od mesta Porto Ferraio • 12 km 
od mesta Capoliveri • v centre turistickej oblasti Lacona

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia so vstupnou halou • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch (zdarma) • klimatizovaná reštaurácia • bar • 
konferenčná miestnosť slúžiaca ako televízna miestnosť 
a kino • bazén • slnečná terazsa so slnečníkmi a ležalami • 
detský bazén • stolný tenis • tenisové kurty • šípky • 
obchodík • prenájom bicykov a kanoe (za poplatok) • 
miniklub

UBYTOVANIE
classic room (dvojlôžková s možnosťou jednej prístelky) 
• family room (oddelené spálne, dve SAT TV) • Superior 
room (zrekonštruované dvojlôžkové izby) • Family Superior 
room (oddelené spálne, dve SAT TV, niektoré majú dve 
kúpeľne) • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
trezor • minibar (za poplatok) • výhľad do záhrady alebo 
na bazén

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • 
plná penzia za doplatok na mieste

PRE DETI
babyklub (4 - 6 rokov) • miniklub (6 - 12 rokov) • animácie • 
detský bazén • stolný tenis • tenis • šípky • detské ihrisko

PLÁŽ
piesočnatá pláž • cca 200 m od hotela • plážový servis 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) zdarma • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★ 

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

071 CAPOLIVERI

1
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI
  

PSÍK

1+1 2+2

NOVINKA

CENA OD

54
EUR
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TALIANSKO JADRAN

BENÁTSKA RIVIÉRA
Už dlhé roky najžiadanejšia a najobľúbenejšia 
destinácia. Turistov láka predovšetkým pomerne 
krátkou vzdialenosťou zo Slovenska, dobrou 
vybavenosťou stredísk a najmä výbornými cenami 
ubytovania. Klientom, ktorí uprednostňujú pohodlie, 
zabezpečíme leteckú dopravu priamym letom 
z Viedne do Benátok.
Grado – leží, podobne ako Benátky, na niekoľkých 
ostrovoch uprostred jadranskej lagúny, spojených 
s pevninou dlhou, úzkou hrádzou, s výbornými 
rybími reštauráciami, veľkou piesočnatou plážou
a jachtárskym prístavom.
Lignano – má tri odlišné časti – Sabbiadoro, 
Pineta a Riviéra. Navzájom sú spojené 8 km dlhou 
plážou so zlatistým pieskom a čistým morom. 
Veľkou atrakciou pre deti i dospelých je vodný 
park, lunapark, zoologická záhrada Punta Verde 
a unikátne Oceanárium s preskleným vodným 
tunelom.
Bibione – moderné prímorské letovisko je známe 
svojimi širokými piesočnatými plážami s dĺžkou
7 km, ktoré sú starostlivo udržiavané, moderne 
vybavené, so skvelými službami a s bohatou 
ponukou športov. Množstvo kaviarní, reštaurácií, 
barov, obchodov a diskoték je situovaných 
predovšetkým na hlavnej promenáde.
Caorle – typické talianske mestečko založené pred 
viac ako 2 000 rokmi je známe kultúrou, históriou 
a tradíciami, ktoré sa snúbia so súčasnosťou. Caorle 
ponúka moderné turistické centrum, lemované 
15 km dlhou plážou z jemného piesku s pozvoľným 
vstupom do mora. Nachádza sa tu jeden z najlepšie 
vybavených vodných parkov s toboganmi
a zábavný lunapark.
Lido di Jesolo – najväčšie stredisko Benátskej riviéry 
s 15 km dlhou zlatistou plážou s jemným pieskom. 
Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú nielen 
more a slnečné pláže, ale i lákavé rozptýlenie 
v podobe aqauparkov, zábavných parkov 
a dlho do noci otvorených kaviarní, reštaurácií, 
obchodíkov, barov a diskoték.

PALMOVÁ RIVIÉRA
Nachádza sa južne od Ancony a je veľmi obľúbenou 
oblasťou pre pokojnú rodinnú dovolenku. 
Jej názov je odvodený od najkrajšej a najdlhšej 
palmovej promenády, ktorá dodáva oblasti 
jedinečnú dovolenkovú atmosféru. Rodiny s deťmi 
ju vyhľadávajú pre priezračné more, široké a čisté 
pláže, bohatstvo kultúrnych pamiatok a historických 
zaujímavostí.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Benátky – celodenný výlet, počas ktorého navštívite 
najznámejšie pamiatky mesta.
Verona – celodenný výlet do romantického mesta, 
v ktorom budete môcť okrem iného obdivovať aj 
slávny Júliin balkón a Lago di Garda – najznámejšie 
jazero Talianska.
San Marino – návšteva jedného z najmenších štátov 
sveta.
Taliansko v miniatúrach – návšteva zábavného parku, 
kde uvidíte všetky najkrajšie mestá Talianska.
Výlet do Mirabilandie – návšteva najväčšieho 
zábavného parku v Taliansku, ktorý sa nachádza 
na okraji mesta Ravenna. Pozostáva z dvoch 
hlavných častí: zábavný park rozdelený do siedmych 
oblastí a vodný park Mirabeach. Zábavný park je plný 
zelene a najnovších svetových atrakcií ako ispeed, 
phobia, katun atď. Vodný park nazývaný „Karibik 
v Mirabilandii“ má množstvo tobogánov a vodných 
hier, je umiestnený na širokej piesočnatej pláži 
so slnečníkmi, ležadlami, barmi a reštauráciami.

STREDNÝ JADRAN
Oblasť stredného Jadranu predstavuje 300 
km veľmi rozmanitého pobrežia. Najznámejšie 
talianske dovolenkové mestá sa nachádzajú 
v okolí Ravenny a Rimini, ktoré s množstvom 
zábavných centier, aquaparkov, delfi nárií a ďalších 
atrakcií, sú doslova rajom pre deti a milovníkov 
zábavy. Túto oblasť uzatvára hornatý polostrov 
Gargano v severnej časti regiónu Apúlia.
Milano Maritima – Stredisko Milano Maritima 
bolo navrhnuté ako „záhradné mesto“ a stalo sa 
jedným z najslávnejších stredísk v Taliansku.
Cervia – bývalá rybárska dedina situovaná medzi 
Ravennou a Rimini. Nachádza sa v bezprostrednej 
blízkosti Milano Marittima, od ktorého je 
oddelená iba malebným vodným kanálom. 
Južné predmestia Cervie sa nazývajú Pinarella 
a Taggliatta. Cervia je moderné mestečko, ktoré 
ponúka široké možnosti športového vyžitia, 
tenisové kurty, minigolf, jazdenie na koni, kolkáreň, 
surfi ng, jachting a vodné lyže. Pláže sú piesočnaté, 
obkolesené píniovými hájmi s pozvoľným vstupom 
do mora. Ideálne prostredie na prežitie rodinnej 
dovolenky s malými deťmi.
Rimini – jedno z najväčších a najznámejších 
prímorských stredísk riviéry. Ponúka výbornú 
kuchyňu, historické pamiatky, športoviská, bohatý 
nočný život. Celá oblasť sa pýši čistými plážami 
(spoznáte ich podľa modrej vlajky, ktorá na pláži 
veje). Pohostinnosť provincie Rimini môžete okúsiť 
na všetkých miestach riviéry od San Mauro Mare 
na severe po Misano Adriatico na juhu provinciie. 
To všetko sú letoviská, ktoré sa pýšia nádhernými 
piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom do 
mora, ktoré sú vhodné aj pre rodiny s malými 
deťmi.
Misano Adriatico – nachádza sa v tesnej blízkosti 
známeho rušného letoviska Rimini. Lákadlom 
je pôvabné centrum „centro storico“, 
kde sa zachovalo mnoho zaujímavých historických 
a kultúrnych pamiatok z obdobia antiky 
a rannej renesancie.

OBĽÚBENÉ LETOVISKÁ, UŽ OD 600 KM OD BRATISLAVY, PIESOČNATÉ PLÁŽE S POZVOĽNÝM VSTUPOM DO MORA, ŽIVÉ PROMENÁDY S OBCHODÍKMI, 
KAVIARŇAMI, PIZZERIAMI, REŠTAURÁCIAMI A BARMI, TALIANSKA ZMRZLINA, CHUTNÁ T ALIANSKA KUCHYŇA, KOMFORTNE VYBAVENÉ APARTMÁNY 
S KUCHYNKAMI A RODINNE VEDENÉ HOTELY V BLÍZKOSTI PLÁŽÍ, ZÁBAVNÉ A VODNÉ PARKY A HISTORICKÉ MESTÁ. VITAJTE NA TALIANSKOM JADRANE. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 28 30 30 26
VODA (°C) 22 23 25 25 23

DOPRAVA AUTOM A AUTOBUSOM
LETECKY Z VIEDNE

Misano Adriatico

Alba Adriatica
San Benedetto del Tronto

Grado
LignanoCaorle

Benátky
Bibione

Lido di Jesolo

Rimini
Milano Maritima

Cervia

Rím
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MERIDIANUS 
073 LIGNANO

POLOHA
v centrálnej a pokojnejšej časti Riviera 
• obkolesený veľkým parkom • v okolí 
množstvo obchodíkov, reštaurácii, barov 
a zábavných parkov, ako napr.: Luna Park 
Strabilita, Aquasplash, Gulliverlandia 
a iné • v blízkosti Golf Club Lignano s 
18-jamkovým golfovým ihriskom

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 3 výťahy 
• reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • internet • v záhrade 
bazén (25 m) so slnečnou terasou, 
barom a s ležadlami • sauna • stolný 
tenis • požičovňa bicyklov • parkovisko

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • minibar 
• trezor • Wi-Fi (zdarma) • balkón • 
k dispozícii rodinné suity s oddelenou 
spálňou • výhľad na bazén alebo 
do parku

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub na pláži (od 10.6. v anglickom 
jazyku) • postieľka • stolička • menu • 
opatrovateľka (za poplatok)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • asi 150 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
v centrálnej časti Pineta • najzelenšia 
časť Lignana • obkolesený veľkým 
parkom • v okolí množstvo obchodíkov, 
reštaurácii, barov a množstvo 
zábavných parkov, ako napr.: Luna Park 
Strabilita, Aquasplash, Gulliverlandia 
a iné • v blízkosti Golf Club Lignano 
s 18-jamkovým golfovým ihriskom

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
jeden z mála 5-hviezdičkových hotelov 
severného Jadranu • vstupná hala 
s recepciou • reštaurácia • bar • 
spoločenská miestnosť s TV • 
Wi-Fi • v záhrade veľký vyhrievaný 
bazén • ležadlá a slnečníky • wellness 
a beauty centrum: sauna • turecké 
kúpele • masáže • skrášľovacie 
procedúry • konferenčná sála • 
požičovňa bicyklov (zdarma) • 
parkovisko (zdarma)

UBYTOVANIE
priestranné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• klimatizácia • LCD TV • telefón • 
minibar • trezor • Wi-Fi (zdarma) • 
balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky podávané formou 
bufetu • 4-chodové večere 
s možnosťou výberu z menu • 
šalátový bufet • bufet s koláčikmi • 
predjedlá formou bufetu

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • asi 100 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

GREIF 
072 LIGNANO

ALL INCLUSIVE raňajky podávané formou bufetu • 3-chodové obedy 
a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový bufet • k jedlám víno, čapované 
pivo a balená voda • nápoje počas dňa (09:30 – 19:00 h) v bare pri bazéne – 
nealkoholické nápoje, víno, pivo a minerálna voda • miniklub a animácie na pláži 
(jún - september) • sauna • požičovňa bicyklov

1
DO 10 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WIFI
 

GOLF

2+22
DO 3 R.

ZDARMA
WIFI WELLNESS

 
GOLF

2+2

CENA OD

74
EUR

NOVINKA

CENA OD

140
EUR
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POLOHA
v pokojnej lokalite Lignano Sabbiadoro 
• 250 m od obchodu • centrum 
Lignana je vzdialené 2 km • 
golfové ihrisko Golf Club Lignano 
(30% zľava z poplatku) • zvýhodnené 
vstupné do THERMAL SPA Bibione 
• do bazénov 12 EUR/dosp.os. • do 
sauny (biosauna, turecké kúpele, atď) 
20 EUR/dosp.os.

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
3 poschodový komplex • záhrada 
s bazénom (15.5.-15.9.) • výťah 
• parkovanie je možné v okolí 
rezidencie (nemá vlastné parkovisko) • 
obkolesuje ju píniový lesík

UBYTOVANIE
apartmány v rezidencii • apartmány 
typu: Bilocal A2+2 (2-lôžková spálňa 
s prístelkou, v obývacej miestnosti 
rozťahovací gauč pre 2 osoby) • 
Trilocal A4+2 (2-lôžková spálňa 
s manželskou posteľou, 2-lôžková 
spálňa s 2 samostatnými lôžkami, 
v obývacej miestnosti rozťahovací 
gauč pre 2 osoby) • kúpeľňa • 
klimatizácia • TV • kuchynský kút 
(mikrovlnná rúra) • terasa

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
bazén • záhrada • postieľka 
(za poplatok 15 EUR/týždeň) • 
pozvoľný vstup do mora

PLÁŽ
piesočnatá pláž vzdialená asi 50 m • 
plážový servis (1 slnečník, 1 ležadlo 
a 1 stolička/apartmán) zdarma • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

REZIDENCIA LA MERIDIANA 
075 LIGNANO

POLOHA
borovicami zalesnenej oblasti Lignana 
• v časti Riviera • pár metrov od centra 
mesta • turistický prístav 
s plachetnicami s rovnakým názvom 
Marina Uno asi 100 m • Golf Clubu 
Lignano s 18-jamkami • v blízkosti 
zábavný park pre deti

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • umiestnený 
v záhrade • vstupná hala s recepciou 
a trezorom • reštaurácia s veľkou 
terasou • bar • spoločenská miestnosť 
s TV • Wi-Fi • konferenčná miestnosť 
• úschovňa bicyklov • výťah • zdarma 
wellness centrum so saunou 
a tureckým kúpeľom • posilňovňa • 
za poplatok: solárium a masáže • bazén 
s veľkou slnečnou terasou, slnečníkmi 
a ležadlami • požičovňa bicyklov 
a parkovisko zdarma • garáže 
za poplatok • animácie
v období 20.6.-31.8.

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (poschodová 

posteľ) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia (individuálna) • SAT TV 
• telefón • chladnička • trezor • Wi-Fi 
(zdarma) • terasa s výhľadom na krajinu 
• k dispozícii aj bezbariérové izby

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
ihrisko • animácie (20.6.-31.8.) • ihrisko 
na pláži • postieľka (zdarma) • menu • 
stolička • opatrovateľka (za poplatok) • 
detské sedačky na bicykle

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • asi 400 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

MARINA UNO 
074 LIGNANO

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky podávané formou 
bufetu • 3-chodové obedy • večere s možnosťou výberu z menu • počas obedov 
a večerí 1 nápoj zdarma (0,25 l vína alebo piva, 0,5 l stolovej vody alebo nealko)

PRI PLÁŽI GOLF

4+2
 

1
DO 12 R.
ZDARMA

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
 

WIFI GOLF

2+2

NOVINKA

CENA OD

53
EUR

CENA OD

67
EUR
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APARTHOTEL IMPERIAL 
077 BIBIONE

SAVOY BEACH 
AND THERMAL SPA

076 BIBIONE

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 • 3 výťahy • reštaurácia • 
slnečná terasa pri pláži s 3 bazénmi • 
relaxačná zóna s vírivkou a vodnými 
tryskami • slnečníky a ležadlá • 
snack bar „Terazza Sul Mare” • Wi-Fi 
(zdarma) • posilňovňa • stolný tenis • 
parkovisko (1 parkovacie miesto/
1 apartmán)

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

PRE DETI
bazén • miniklub • juniorklub • 
herňa ihrisko na pláži • postieľka • 
stolička • vanička • animácie • menu 
• opatrovateľka detí (za poplatok) • 
ohrievač fl iaš • požičovňa bicyklov

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 apt.) • plážové uteráky (zdarma) • 
plážový volejbal • vodné športy za 
poplatok 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRE DETI
postieľka • stolička • vanička • bazén • 
miniklub (3 - 10 rokov) • juniorklub 
(10 - 16 rokov) • ohrievač fl iaš • 
požičovňa bicyklov • pozvoľný vstup 
do mora

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pri hoteli • 
pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis (1 slnečník a 2 stoličky/izba) 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v centre známeho letoviska Bibione • 
v blízkosti hlavnej promenády 
s nákupnými možnosťami, 
reštauráciami a barmi • raz týždenne 
sa konajú trhy s miestnymi 
špecialitami • podchodom spojený 
s termálnymi kúpeľmi 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
moderný a elegantný hotel • 
recepcia • TV miestnosť • Wi-Fi (za 
poplatok) • reštaurácia • bar • terasa • 
bazén • detský bazén • vírivka • 
animácie (23.05. - 11.09.) • miniklub • 
fi tness • wellness

UBYTOVANIE
classic room (dvojlôžkové izby 
s možnosťou dvoch prísteliek, 
bočný výhľad na more) • 
deluxe room (spálňa a obývacia časť, 
bočný výhľad na more) • panoramic 
room (spálňa a obývacia časť, terasa 
s výhľadom na more) • 
suite (priestranné izby, obývacia 
izba, vírivka, bočný výhľad na more) 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • trezor • minibar

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
doobjednať obedy (za doplatok) 

3
DO 5 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
 

WIFI BABY HOTEL

2+42
DO 3 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
 

WELLNESS BABY HOTEL

2+2

NOVINKA

CENA OD

72
EUR

NOVINKA

CENA OD

118
EUR
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POLOHA
v centre Bibione • v okolí množstvo 
obchodov, reštaurácií, barov a diskoték

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
rodinne vedený hotel • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi • výťah • 
reštaurácia • bar • klimatizácia • 
požičovňa bicyklov • parkovisko 
(zdarma) • bazén s vodopádom, 
vírivkou, vodnými tryskami 
z mosta • slnečníky a ležadlá

UBYTOVANIE
zrekonštruované dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (18 m2) • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • Wi-Fi • trezor • chladnička • 
veľký balkón

STRAVA
plná penzia • raňajky podávané 
formou bufetu • 3-chodové obedy 
a večere s možnosťou výberu z menu • 
šalátový bufet

PRE DETI
bazén • ihrisko • herňa • postieľka 
(zdarma) • menu • stolička

PLÁŽ
300 m od hotela • piesočnatá pláž •
ocenená Modrou vlajkou •
pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo 
a 1 plážová stolička/izba) • plážový 
volejbal • boccia • vodné športy 
(za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

FIRENZE +
079 BIBONE

POLOHA
v známom letovisku v Bibione • 
v tichšej časti Lido del Sole • nákupné 
centrum a kúpele asi 600 m od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • bar • 
reštaurácia • spoločenská miestnosť 
s TV a Wi-Fi • čitáreň • terasa • bazén 
• v blízkosti tenisové kurty • futbalové 
ihrisko • bazény a vodné atrakcie • 
Spa je 10 minút chôdze od hotela • 
klienti hotela majú 10% zľavu na služby 
• požičovňa bicyklov (za poplatok) • 
parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • telefón • minibar • trezor 
• SAT TV • k dispozícii aj izby 
s balkónom alebo terasou a tiež junior 
a rodinné izby pre 5 – členné rodiny 
s oddelenou spálňou

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub na pláži • 
postieľka • menu • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • asi 200 m od hotela • 
plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba) • plážový volejbal • 
boccia • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

ALEMAGNA 
078 BIBIONE

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky formou bufetu • 4-chodové obedy 
a večere s možnosťou výberu z menu (tematické večere) • počas obedov 
a večerí nápoje zdarma: voda, biele a červené víno, nealko nápoje, džúsy

2
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI

2+2
 

1
DO 7 R.

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

WELLNESS
 

BEZ BARIÉR

2+3

CENA OD

58
EUR

CENA OD

68
EUR
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FLORA REJI

EOLO AURIGA

081 BIBIONE
APARTMÁNY BIBIONE /

POLOHA
v centrálnej časti letoviska Bibione • 
na pobreží Jadranského mora • 
v blízkosti hlavnej promenády s 
množstvom obchodov, reštaurácií, 
barov, kaviarní a diskoték • v tejto časti 
mesta 
raz týždenne veľké trhy, na ktorých 
si môžete kúpiť rôzne špeciality 
talianskej kuchyne, ale aj iný zaujímavý 
a cenovo výhodný tovar

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
apartmány sú vo viacposchodových 
rezidenciách • zariadené štandardným 
nábytkom a majú jednu až dve spálne 
• obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom so základným vybavením • 
chladnička • plynový sporák •
kúpeľňa • balkón alebo terasa • 
niektoré apartmány majú: TV alebo 
SAT TV • práčka • mikrovlnná rúra • 
výťah • apartmány nie sú vybavené 
posteľnou bielizňou, uterákmi 
a čistiacimi prostriedkami • k dispozícii 
je vždy jedno parkovacie miesto pre 
každý apartmán v ich blízkosti

UBYTOVANIE
BILOCAL (pre 2 - 5 osôb) • obývacia 
miestnosť s gaučom pre 1 alebo 
2 osoby a kuchynským kútom • 
oddelená spálňa s dvomi alebo tromi 
lôžkami • kúpeľňa • balkón alebo 

terasa • TRILOCAL (pre 4 - 6 osôb) • 
obývacia miestnosť s gaučom pre 
1 alebo 2 osoby a kuchynským kútom 
• dve oddelené spálne s dvomi alebo 
tromi lôžkami • kúpeľňa • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
ihriská • preliezačky • hojdačky na pláži 
• postieľka (za poplatok, platba 
v talianskej agentúre)

PLÁŽ
dlhá široká piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • od apartmánov od 100 
do 800 m • plážový servis (1 slnečník, 
1 ležadlo a 1 stolička/1 apartmán) je 
zdarma • na pláži sú detské ihriská • 
preliezačky • hojdačky • športoviská • 
stánky s občerstvením • bary • sprchy • 
toalety • kabínky na prezliekanie

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★/★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

POLOHA
v centre známeho letoviska Bibione • 
v blízkosti hlavnej promenády 
s nákupnými možnosťami, 
reštauráciami a barmi • 
raz týždenne sa konajú trhy 
s miestnymi špecialitami • 
kúpele cca 900 m od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť 
s Wi-Fi (zdarma) • televízna miestnosť 
• reštaurácia • bar • terasa a bazén 
na streche hotela • možnosť priniesť 
malého psa (13 EUR/eň)

UBYTOVANIE
single (jednolôžkové izby) • 
classic (dvojlôžková izba s možnosťou 
jednej prístelky, balkón) • 
family suite az pre 5 osôb (spálňa, 
obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom, balkón) • royal až pre 7 osôb 
(dvojposchodový apartmán s tromi 
miestnosťami, obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom a balkónom, 
na poschodí dve spálne, kúpeľňa, 
balkón) • kúpeľňa • SAT TV • 
trezor • kuchynka

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • večere formou výberu z menu, 
prílohy formou bufetových stolov

PRE DETI
ohrievač fl iaš • detská postieľka • 
vanička • detské stoličky v reštaurácii • 
detské kočíky a bicykle na zapožičanie

PLÁŽ
piesočnatá pláž • cca 50 m od pláže 
• pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička/
izba) zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

HOTEL OLIMPIA +
080 BIBIONE

2+2 2+3 4+2
 

2
DO 3 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI WIFI

 
BABY HOTEL PSÍK

 

2+2
 

NOVINKA

CENA OD

57
EUR

CENA OD

14
EUR
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POLOHA
v tichej časti Caorle Altanea • 
400 m od centra letoviska Porto 
Santa Margherita • v blízkosti 
obchod, reštaurácia a bar s plážovým 
servisom Baia Blu • historické 
mestečko Caorle je 6 km od 
komplexu • dostupné miestnou 
dopravu • autobusová zástavka
100 m od komplexu

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
dva bazény s veľkou terasou na 
slnenie • ležadlá a slnečníky zdarma 
• požičovňa bicyklov za poplatok • 
parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
ubytovanie v troch typoch 
apartmánov: BILOCALY na prízemí 
a poschodí • TRILOCALY • kúpeľňa 
• práčka • kuchynský kút (základné 
vybavenie, sporák, mikrovlnná rúra 
a chladnička) • klimatizácia • 
SAT TV • trezor • balkón alebo terasa 
• BILOCAL (A2+2 pre 2 - 4 osoby) 
• obývacia miestnosť s gaučom • 
samostatná spálňa s 2 lôžkami • 
TRILOCAL (A4+1 pre 4 - 5 osôb) 
má navyše dvojlôžkovú spálňu

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • 500 m od 
apartmánov • slnečníky a ležadlá sú 
za poplatok • reštaurácia • vírivka • 
volejbalové ihrisko

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

APARTMÁNY SANT´ANDREA 
083 CAORLE

POLOHA
400 m od historického mesta Caorle 
s bohatou ponukou obchodov, barov 
a reštaurácií s miestnymi špecialitami • 
v blízkosti veľký supermarket, lunapark 
a aquapark

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
apartmánový komplex • klimatizovaná 
vstupná hala s recepciou • bar • tri 
veľké bazény s vírivkou • terasa na 
slnenie • slnečníky a ležadlá zdarma 
• každý apartmán má 1 parkovacie 
mesto zdarma • parkovanie v garáži 
za poplatok • v blízkosti tenisové kurty 
a minigolf

UBYTOVANIE
obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom (základné vybavenie, sporák, 
mikrovlnná rúra, chladnička, práčka) 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor 
• SAT TV • telefón • klimatizácia • 
prípojka na internet (za poplatok) 
• balkón • typ A2+2 má v obývacej 
miestnosti rozkladací gauč pre 2 
osoby a 2-lôžkovú spálňu • A3+2 
má v obývacej miestnosti rozkladací 
gauč pre 2 osoby a 3-lôžkovú spálňu 
• A5+2 má v obývacej miestnosti 
rozkladací gauč pre 2 osoby, 2-lôžkovú 
a 3-lôžkovú spálňu

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť raňajok 
(za poplatok, platba na mieste)

PRE DETI
bazén • herňa • ihrisko • miniklub 
v poobedňajších hodinách (4 - 14 rokov, 
nemecký a anglický jazyk) • animácie • 
postieľka (za poplatok, platba 
na mieste)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • asi 150 m od hotela 
• plážový servis zdarma • široká 
ponuka vodných športov za poplatok 
(windsurfi ng, potápanie, vodné bicykle, 
člnky)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

VILLAGGIO HEMINGWAY 
082 CAORLE

2+2 7=6 2+3
 

ANIMÁCIE AQUAPARK BEZ BARIÉR
 

2+2 2+3

CENA OD

55
EUR

CENA OD

71
EUR
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vodný park CAORLE

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

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

UBYTOVANIE
apartmány v rezidenciách s výťahom v časti Lecci • 
klimatizácia • SAT TV • trezor • vybavený kuchynský 
kút s kávovarom • kúpeľňa • sušič na vlasy • balkón • nie 
sú vybavené posteľnou bielizňou, uterákmi a čistiacimi 
prostriedkami • k dispozícii v rámci uzatvoreného areálu 
zdarma jedno parkovacie miesto na jeden apartmán • 
typy apartmánov: Bilo A3+2 (2-lôžková spálňa s prístelkou, 
v obývacej miestnosti rozťahovací gauč pre 2 osoby) • Trilo 
A5+2 (navyše 2-lôžková spálňa)

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
bazén • ihrisko s preliezačkami • miniklub (4 - 14 rokov) 
• animácie • postieľka (za poplatok 3 EUR/noc, platba na 
mieste)

PLÁŽ
vzdialená asi 600 m • premáva na ňu zdarma mini vláčik • 
plážový servis za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

APARTMÁNY GIARDINI DI ALTEA 
084 CAORLE

ANIMÁCIE WIFI GOLF
 

5+2

CENA OD

15
EUR
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POLOHA
v pokojnej časti strediska Porto Santa 
Margherita • neďaleko od centra 
s ponukou obchodov, barov 
a reštaurácií s miestnymi špecialitami 
• centrum mesta Caorle 5 km • 
dostupné miestnou dopravou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi v spoločných priestoroch • 
veľká reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • internet • bazén 
s terasou na slnenie • spoločenské 
priestory sú klimatizované • wellness 
centrum: sauna • turecké kúpele • 
vírivka • masáže (za poplatok) • stolný 
tenis • posilňovňa • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • dvojlôžkové izby 
s možnosťou až dvoch prísteliek • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia 
(centrálna, možnosť regulovania) • 
SAT TV • Wi-Fi internet (zdarma) • 
telefón • balkón • bezbariérové izby

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
ihrisko • miniklub (4 - 12 rokov) • 
postieľka (zdarma) • opatrovateľka 
(zdarma)

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • vzdialená asi 50 – 200 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

HOTEL AMBASSADOR +
086 PORTO SANTA MARGHERITA

POLOHA
priamo na pláži • v západnej časti 
Caorle • v blízkosti tenisové kurty, 
minigolfové ihrisko a nová turistická 
marina • historické centrum Caorle len 
15 minút chôdze • uličky a námestia, 
farebné stavby, pripomínajúce ostrov 
Torcello pri Benátkach • množstvo 
obchodov, reštaurácií, barov a pravá 
talianska zmrzlina

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
spoločenská miestnosť s TV • 
Wi-Fi v hale (zdarma) • bar 
s posedením na terase • 
panoramatická reštaurácia • 
klimatizované spoločenské 
miestnosti • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy 
• balkón • izby s bočným výhľadom 
na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu • možnosť 
doobjednať plnú penziu

PRE DETI
miniklub • ihrisko • menu • postieľka 
(zdarma) • opatrovateľka (zdarma)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • pozvoľný vstup 
do mora • plážový servis (1 slnečník, 
1 ležadlo a 1 plážová stolička/izba) 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

HOTEL EDERA +
085 CAORLE

ALL INCLUSIVE raňajky formou bufetu • obedy a večere s možnosťou 
výberu z menu • nealkoholické nápoje, stolová voda, víno, pivo v bare v čase 
11:00 – 21:00 h • plážový servis zdarma

2
DO 4 R.

ZDARMA
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

 
WIFI WELLNESS

2+22
DO 4 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
 

WIFI

2+2 7=6

CENA OD

71
EUR

CENA OD

55
EUR
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NIAGARA 
088 LIDO DI JESOLO

POLOHA
v centre strediska Lido di Jesolo • 
v blízkosti najdlhšej večernej pešej 
zóny so širokou ponukou obchodov, 
barov, reštaurácií a diskoték • 
v blízkosti Aqualandia a Tropicarium 
park • golfové ihrisko Lido di Jesolo 
cca 12 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• bar s terasou a výhľadom na more • 
spoločenská miestnosť s TV • čitáreň 
• bazén s barom a ležadlami • výťah • 
požičovňa bicyklov (vratná kaucia 
5 EUR) • parkovisko (zdarma)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • klimatizácia • SAT TV 
SKY • telefón • trezor • internetové 
pripojenie (1 hodina/deň zdarma) 
• balkón s výhľadom na more • 
bezbariérové izby

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

PRE DETI
bazén • postieľka (zdarma) • stolička

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný 
vstup do mora • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) • široká 
ponuka vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v centre strediska Lido di Jesolo • 
v blízkosti najdlhšej večernej pešej 
zóny so širokou ponukou obchodov, 
barov, reštaurácií a diskoték • 
v blízkosti Aqualandia a Tropicarium 
park • golfové ihrisko Lido di Jesolo 
cca 12 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi v spoločenských priestoroch 
a pri bazéne • reštaurácia • terasa 
s výhľadom na bazén • bar • 
vyhrievaný bazén s hydromasážnou 
vaňou • slnečná terasa • slnečníky 
a ležadlá • posilňovňa • požičovňa 
bicyklov (2 hodiny zdarma) • 
parkovisko • garáže (za poplatok) • 
tenisové kurty v blízkosti hotela (zľava)

UBYTOVANIE
izby comfort s výhľadom na more – 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • rodinné štandardné izby 
– dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek (poschodová posteľ alebo 
oddelené 2 pevné lôžka) • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • klimatizácia • 
telefón • LCD TV • Wi-Fi • minibar • 
trezor • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu 
• večere formou výberu z menu • 
šalátový bufet

PRE DETI
bazén • postieľka (za poplatok 
12 EUR/deň)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž 30 m 
od hotela • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 ležadlá/izba) • široká 
ponuka vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

HELIOS 
087 LIDO DI JESOLO

2
DO 5 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

GOLF
 

BEZ BARIÉR

2+22
DO 4 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI WIFI

 
GOLF

2+2 7=6

NOVINKA

CENA OD

62
EUR

NOVINKA

CENA OD

63
EUR
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POLOHA
priamo pri pláži strediska Lido 
di Jesolo • pešia zóna so širokou 
ponukou obchodov, barov, reštaurácií 
a diskoték 100 m od hotela • 
v blízkosti Aqualandia 
a Tropicarium park

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou a Wi-Fi 
(zdarma) • spoločenská miestnosť 
s TV • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • bar s terasou a výhľadom 
na more • výťah • požičovňa bicyklov 
(zdarma) • parkovisko zdarma • 
domáce zvieratá sú povolené

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • kúpeľňa • 
klimatizácia • v niektorých izbách aj 
ventilátor • sušič na vlasy • SAT TV 
• telefón • trezor • balkón (môže byť 
francúzsky)

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

PRE DETI
vyhradený priestor na pláži na hranie • 
postieľka (zdarma) • menu • stolička • 
opatrovateľka (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný 
vstup do mora • na veľkej súkromnej 
časti pláže je plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 plážové stoličky/izba) 
• boccia • široká ponuka vodných 
športov (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

BELLARIVA 
090 LIDO DI JESOLO

POLOHA
priamo v centre • pri hlavnej 
promenáde plnej obchodov, barov, 
reštaurácií • zábavný park Aqualandia 
je vzdialený 2 km • Punta Sabbioni, 
odkiaľ odchádzajú trajekty do Benátok, 
je vzdialený 16 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
dve tesne susediace a prepojené 
hotelové časti • jedna má názov 
La Fenice a druhá Siesta • spoločná 
vstupná hala s recepciou • veľká 
spoločenská miestnosť s TV • Wi-Fi 
v hale (zdarma) • reštaurácia • bar • 
pizzeria • biliard (za poplatok) • všetky 
spoločenské priestory sú klimatizované 
• na streche hotela bazén so slnečnou 
terasou • druhý bazén so slnečnou 
terasou (plážový servis pri oboch 
bazénoch je zdarma) a detským 
ihriskom v záhrade hotela • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (poschodová 
posteľ) • kúpeľňa • SAT TV • telefón 
• balkón • väčšina izieb má čiastočnú 
bočnú orientáciu na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • možnosť 
doobjednať obedy za poplatok

PRE DETI
ihrisko • miniklub na pláži • menu • 
postieľka (zdarma)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • 100 m od hotela • 
plážový servis je zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba) • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

LA FENICE & SIESTA 
089 LIDO DI JESOLO

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
 

PSÍK

2+2
 

2
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI

2+2
 

CENA OD

47
EUR

CENA OD

48
EUR
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REZIDENCIA AIRONE BIANCO 
092 LIDO DI NAZIONI

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) • amfi teáter • bazén 
s vírivkou, barom, terasou s plážovým 
servisom zdarma • tenisové kurty • 
stolný tenis • požičovňa bicyklov 
(za poplatok) • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
obývacia miestnosť s rozkladacím 
gaučom pre 2 osoby • klimatizácia • 
kuchynský kút (základné vybavenie, 
sporák, mikrovlnná rúra, chladnička) 
• SAT TV • telefón • internetové 
pripojenie (zdarma) • kúpeľňa 
• apartmány pre max. 4 osoby 
v poschodových rezidenciách • Bilo 
Adriatic (36 m2 s terasou 18 m2, navyše 
2-lôžková spálňa, na poschodí, balkón) 

• Bilo Superior (38 m2, 2-lôžková spálňa 
s prístelkou pre dieťa, na prízemí, 
záhrada s terasou) • apartmány Trilo 
(60 m2, pre 6 osôb, v samostatných 
villete, dvojpodlažné, 2 dvojlôžkové 
spálne, balkón alebo terasa s grilom)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub (3 - 12 rokov) • animácie 
• ihrisko • menu • postieľka • stolička

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

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

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

POLOHA
v pokojnejšom prostredí • okrajová 
časť strediska Lido di Jesolo • hlavná 
promenáda so širokou ponukou 
obchodov, barov, diskoték a reštaurácii 
asi 200 m od hotela • v blízkosti 
Aqualandia a Tropicarium park

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
klimatizovaná reštaurácia • bar • 
spoločenská miestnosť s TV • Wi-Fi 
v hale (zdarma) • bazén so slnečnou 
terasou, slnečníkmi a ležadlami 
v záhrade • stolný futbal • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (poschodová 
posteľ) • kúpeľňa • telefón • SAT TV 
• trezor • klimatizácia (za poplatok 
3 EUR/izba/deň) • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • k večeri 1/2 l 
stolovej vody

PRE DETI
bazén • miniklub, animácie a zábava 
na pláži • ihrisko • menu • postieľka 
(zdarma) • stolička

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • cca 300 m od hotela 
• plážový servis je zdarma (1 slnečník, 
1 plážová stolička a 1 ležadlo/izba) • 
široká ponuka vodných športov 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

VIANELLO 
091 LIDO DI JESOLO

4
DO 7 R.

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
 

4+22
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI

2+2
 

7=6

CENA OD

56
EUR

CENA OD

44
EUR
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POLOHA
pár krokov od historického centra 
Milano Marittima • pešia zóna 
s množstvom obchodov a barov 
na pobreží Riviera Romagnola • 
východiskový bod na denné výlety 
do zábavných parkov a niekoľkých 
historických a kultúrnych miest

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • výťah • klimatizácia • 
Wi-Fi (zdarma) • záhrada • parkovisko 
• požičovňa bicyklov (zdarma) • 
na 6. poschodí menší vyhrievaný 
bazén so slnečnou terasou a ležadlami 
• relaxačná zóna s vírivkou • fínska 
sauna • čajový kútik • malé fi tness 
centrum

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • jednolôžkové 
izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
kozmetické zrkadlo • klimatizácia 
(individuálna) • SAT TV • minibar • set 

na kávu a čaj • trezor • Wi-Fi (zdarma) 
• niektoré izby majú balkón 
s panoramatickým výhľadom

STRAVA
light all inclusive

PRE DETI
ihrisko • animácie • miniklub (v hlavnej 
sezóne okrem pondelka) • herňa • 
postieľka • menu • stolička • ohrievač 
fl iaš • vanička • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • 50 m od hotela • 
pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis (1 slnečník a 2 ležadlá/izba)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

PERLA VERDE 
094 MILANO MARITTIMA

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

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

UBYTOVANIE
štandardné izby (dve lôžka, možnosť 
1-2 prísteliek) • jednolôžkové izby • 
zrenovovaná kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • telefón • LED TV • trezor

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • miniklub (4 - 12 rokov) • 
juniorklub • animácie (poobede) • 
ihrisko • postieľka (zdarma) • stolička

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

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

FAMILY MARINA BEACH +
093 RAVENNA

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

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky formou bufetu • 
obedy formou bufetu • večere (predjedlá formou bufetu • možnosť výberu 
z 5 menu • prílohy • dezert • šalátový bufet) • kuchárske show • k obedom 
a večeriam voda a nealkoholické nápoje

2
DO 5 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE  
ANIMÁCIE WIFI

2+22
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE  

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2

NOVINKA

CENA OD

55
EUR

CENA OD

71
EUR

TALIANSKO | RAVENNA | MILANO MARITTIMA 
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POLOHA
v pokojnejšej časti • obkolesený 
píniovým lesíkom • centrum Milano 
Marittima je vzdialené asi 800 
m • stredisko Milano Marittima 
bolo navrhnuté ako „záhradné 
mesto“ • jedno z najslávnejších 
stredísk v Taliansku • zábavný park 
Mirabilandia asi 14 km od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • spoločenská miestnosť 
s TV • bar • klimatizovaná reštaurácia 
• parkovisko (zdarma) • požičovňa 
bicyklov • Wi-Fi zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (poschodová 
posteľ) • ventilátor • SAT TV • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • trezor • balkón

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
ihrisko • postieľka (zdarma) • stolička

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • asi 200 m od hotela • 
plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 stoličky od 5 rady/izba) • široká 
ponuka vodných športov za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový bufet • 
k obedom a večeriam 0,25 l vína a 0,5 l vody

OASI 
096 MILANO MARITTIMA

POLOHA
v srdci strediska Milano Marittima • 
pár metrov od nákupných možností 
• obkolesený 100 ročným píniovým 
lesom, ktorý dodáva miestu zvláštnu 
atmosféru • stredisko Milano Marittima 
bolo navrhnuté ako „záhradné
mesto“ • jedno z najslávnejších 
stredísk v Taliansku • zábavný park 
Mirabilandia asi 14 km od hotela • 
Cervia Adriatic Golf Club, jedno 
z najlepšie vybavených 27-jamkových 
golfových ihrísk v Taliansku

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • výťah • klimatizácia • 
Wi-Fi (zdarma) • záhrada • parkovisko 
• požičovňa bicyklov (zdarma) • 
priamo na pláži bazén s barom, 
slnečníkmi a ležadlami) • stolný tenis • 
posilňovňa • plážový volejbal

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia (individuálna) • SAT TV 
• minibar • trezor • telefón • Wi-Fi 
(zdarma) • superior izby s balkónom 
a bočným výhľadom na more • 
de luxe izby s balkónom a výhľadom 
na more • jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy s možnosťou výberu 
z menu servírované v reštaurácii 
na pláži • 4-chodové večere 
s možnosťou výberu z menu • 
šalátový bufet • bufet z jednohubiek 
• 1x týždenne sa koná slávnostná 
tematická večera

PRE DETI
ihrisko, miniklub a zábava na pláži 
• postieľka • menu • stolička • 
opatrovateľka (za poplatok)

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • pozvoľný 
vstup do mora • plážový servis zdarma
(1 slnečník a 2 stoličky/izba) od 3 rady • 
prezliekarne • známa reštaurácia a bar 
Villa Papeete, kde sa konajú tanečné 
večery (1x zdarma vstup od cca 3.6.)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

MIAMI BEACH 
095 MILANO MARITTIMA

2
DO 7 R.

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

WIFI
 

2+2
 

2
DO 6 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

 
WIFI GOLF

2+2

CENA OD

47
EUR

CENA OD

56
EUR

TALIANSKO | MILANO MARITTIMA
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POLOHA
v severnej časti Rimini • v stredisku 
Viserbella di Rimini • v pokojnom 
prostredí • v okolí množstvo 
obchodíkov, reštaurácií a barov

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • Wi-Fi 
(zdarma) • bazén so slnečníkmi 
a ležadlami • vírivka • záhrada • 
wellness centrum: sauna • masážne 
stoličky • skrášľovacie centrum • 
posilňovňa • požičovňa bicyklov • 
3 parkoviská

UBYTOVANIE
zrekonštruované dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo 2 prísteliek 
(poschodová posteľ) • kúpeľňa • 
klimatizácia • sušič na vlasy • LCD SAT 
TV • Wi-Fi • trezor • balkón s bočným 
výhľadom na more • jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • baby park • miniklub na pláži • 
animácie • postieľka • menu

PLÁŽ
piesočnatá pláž cca 30 m • plážový 
servis (1 slnečník + 2 stoličky/izba) 
zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky, obedy a večere 
formou bufetu • neobmedzené množstvo nápojov k jedlám (miestne víno 
a voda)

HOTEL APOLLO +
098 VISERBELLA DI RIMINI

POLOHA
v prvej rade hotelov • v malom 
prímorskom stredisku Cervia • 
v blízkosti hotela termálne kúpele • 
najväčší zábavný park v Taliansku - 
Mirabilandia cca 15 km od strediska 
• delfi náriá aj s rôznymi atrakciami 
sú v susedných mestách Rimini 
a Riccione

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
spoločenská miestnosť s TV • bar • 
reštaurácia s posedením na terase 
• internetové pripojenie (zdarma) • 
spoločenské priestory sú klimatizované 
• šport: plážové volejbalové ihrisko • 
boccia • za poplatok minigolf a biliard 
• parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • ventilátor • 
telefón • balkón s výhľadom na okolie 
alebo bočnou orientáciou na more

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 12 rokov, 1.6. - 30.8.) • 
ihrisko • menu • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • vhodná pre deti 
i neplavcov • od hotela oddelená 
pobrežnou komunikáciou • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 stoličky/
izba) • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový bufet • bufet 
s koláčikmi • počas jedál nápoje zdarma (stolová voda, víno, pivo, nealko) • 
1x za týždeň typická večera „Serata Romagnola“

LUNGOMARE 
097 CERVIA

2
DO 4 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE  
ANIMÁCIE WIFI

2+21
DO 15 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI LIGHT ALL
INCLUSIVE  

WIFI ANIMÁCIE

2+2

NOVINKA

CENA OD

77
EUR

CENA OD

61
EUR

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • raňajková miestnosť • 
reštaurácia • 2 bary • spoločenská miestnosť s TV • terasa • 
Wi-Fi (zdarma) • internetový kútik • vyhrievaný bazén 
s vírivkou, barom a ležadlami • požičovňa bicyklov (zdarma) 
• tenisové kurty v Bellaria Tennis Club (500 m od hotela) • 
fi tnes centrum (v Bellaria/Igea Marina) • beauty centrum • 
parkovisko 150 m od hotela • animácie (cca 30.5. - 13.9.) • 
cez víkendy pri bazéne posedenie so živou hudbou

UBYTOVANIE
štandardné izby (dve lôžka, možnosť 1 - 2 prísteliek) • 
izby comfort (majú navyše: novší nábytok • sprchovací box 
• minibar • jednolôžkové izby (bez balkóna) • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • trezor • balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
vyhrievaný bazén • miniklub (4 - 12 rokov) • snacky 
v poobedňajších hodinách • animácie (30.5. - 13.9.) • herňa • 
postieľka • menu • 24 hod. kuchynka pre bábätká 
(mikrovlnná rúra, ohrievač fl iaš, chladnička) • opatrovanie detí

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

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

CLUB HOTEL ANGELINI +
099 RIMINI – BELLARIA

1
DO 9 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE  
ANIMÁCIE WIFI BABY HOTEL

1+1 2+2

CENA OD

82
EUR

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

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

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

1-2 prísteliek, poschodová posteľ) • 
izby s výhľadom na more (za doplatok, 
priestrannejšie)

STRAVOVANIE
light all inclusive 

PRE DETI
bazén • ihrisko a miniklub na pláži 
(taliansky jazyk) • menu • postieľka 
(zdarma) • stolička

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

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★S

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

PARKHOTEL KURSAAL 
101 MISANO ADRIATICO

POLOHA
v centre strediska Marina Centro 
• v jadre nočného života Rimín • 
v pokojnom prostredí krásnej vilovej 
štvrti • v blízkosti leží Park Fellini, 
zelená oáza, vhodná na prechádzky 
• pešou prechádzkou dosiahnuteľná 
Viale Vespucci, posiata značkovými 
obchodmi, malebnými kaviarňami 
a dobrými reštauráciami

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • čitáreň 
• Wi-Fi (zdarma) • 4 konferenčné 
miestnosti • bazén s ležadlami • 
záhrada • Spa a wellness centrum 
(zdarma): turecké kúpele • vírivka 
• masáže (1x 25 min masáž pre 
dospelého zdarma pri minimálnom 
pobyte 7 nocí) • fi tness (zdarma) 
• požičovňa bicyklov (zdarma) • 
parkovisko zdarma • 50 m vzdialené 
tenisové kurty • golf 10 km

UBYTOVANIE
3 typy dvojlôžkových izieb 
s možnosťou 1-2 prísteliek: classic 
s výhľadom do záhrady • prestige 
s bočným výhľadom na more • deluxe 
s priamym výhľadom na more • 
majú naviac župany a papuče • DVD 
prehrávač • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• klimatizácia • LCD SAT TV • Wi-Fi • 
minibar • rýchlovarná kanvica • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
zo 4 menu • šalátový bufet • bufet 
s koláčikmi

PRE DETI
bazén • animácie na pláži • postieľka 
(za poplatok 10 EUR/deň)

PLÁŽ
priamo pri jednej z najkrajších pláží 
(cez cestu) • 2 súkromné časti pláže 
vzdialené 50 m • 1 slnečník a 2 ležadlá/
izba zdarma • športy na pláži (zdarma): 
plážový volejbal, plážový tenis, bowling, 
stolný tenis • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

HOTEL MILTON +
100 RIMINI – MARINA CENTRO

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

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE  

WIFI WELLNESS

2+22
DO 4 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

 
WIFI WELLNESS

2+2

NOVINKA

CENA OD

100
EUR

CENA OD

51
EUR

TALIANSKO | RIMINI | MISANO ADRIATICO
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POLOHA
uprostred Jadranskej riviéry • 
obklopený typickou vegetáciou 
oblasti • 500 m od centra mestečka 
s nákupnými možnosťami 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • bazén 
• detský bazén • bazén s vírivkou • 
posilňovňa • stolný tenis • plážový 
volejbal • obchodík • športové 
aktivity (streching, aqua gym, step) • 
denné animácie a večerné 
predsavenia

UBYTOVANIE
štúdia (rozkladací gauč pre 
dve osoby, možnosť prístelky 
na rozkladacom lôžku) • bilocaly 
(dvojlôžková izba a obývacia časť 
s rozkladacím gaučom) • trilocaly 
(dve spálne a obývacia časť 
z rozkladacím gaučom) • všetky 
apartmány majú vybavený 
kuchynský kút • mikrovlnná rúra • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia 
(individuálna) • SAT TV • telefón • 
trezor • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
babyklub (4 - 6 rokov) • postieľka 
 50 EUR/týždeň • miniklub (6 - 12 
rokov) • juniorklub (12-18 rokov) • 
animácie • bazén • stolný tenis • 
plážový volejbal • stráženie detí (za 
poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá pláž • oddelená od hotela 
cestou • pozvoľný vstup do mora • 
plážový servis (1 slnečník, 1 ležadlo 
a 1 stolička) zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

103 GROTTAMMARE
CLUB LE TERRAZZE 

POLOHA
v tesnej blízkosti pešej zóny 
a nákupnej zóny v Cattolice • 
v blízkosti starého mesta, nového 
prístavua Aquaria Le Navi Cattolica

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel • vstupná hala 
s recepciou • raňajková miestnosť • 
klimatizovaná reštaurácia • 2 bary • 
veľká spoločenská miestnosť s TV • 
klimatizované spoločenské priestory 
• Wi-Fi (zdarma) • internet • výťah 
• terasa s posedením • záhrada • 
požičovňa bicyklov • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
komfortné izby • kúpeľňa • sušič na 
vlasy • klimatizácia (individuálna) 
• telefón • LCD TV • trezor • Wi-Fi 
• balkón • minibar (k dispozícii 
za poplatok, platba na mieste) • 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
až dvoch prísteliek (poschodová 
posteľ) • jednolôžkové izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu • šalátový bufet • počas jedál 
neobmedzené nápoje (voda, miestne 
víno, nealko nápoje) • možnosť 
doobjednať aj plnú penziu

PRE DETI
ihrisko • baby park a miniklub na pláži 
(taliansky jazyk) • vybavená kuchynka 
pre bábätká • postieľka (zdarma)

PLÁŽ
50 m od piesočnatej pláže • bazén 
na pláži s vírivkou • pozvoľný vstup 
do mora • plážový servis zdarma 
(1 slnečník a 2 stoličky /izba) • športové 
vybavenie: stacionárne bicykle • 
bowlingové ihrisko • stolný tenis • 
3 vírivky

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

HOTEL INTERNATIONAL 
102 CATTOLICA

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky, obedy a večere 
formou bohatých bufetových stolov • voda a víno počas jedál • pizza party 
pre deti raz týždenne

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI LIGHT ALL
INCLUSIVE  

ANIMÁCIE
 

2+2
 

1
DO 6 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

 
WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

65
EUR

NOVINKA

CENA OD

58
EUR
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POLOHA
v polovici pobrežnej promenády 
letoviska San Benedetto del Tronto • 
palmová promenáda je pýchou riviéry 
a srdcom spoločenského 
a športového vyžitia

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• bar • spoločenská miestnosť s TV 
• výťah • Wi-Fi v spoločenských 
priestoroch • klimatizácia • parkovisko 
• v záhrade bazén • trampolína 
• slnečná terasa s plážovým servisom 
(slnečníky, ležadlá a stoličky) • 
kútik chromoterapie • spoločenská 
miestnosť s TV • herňa • knižnica 
s hudbou • parkovisko zdarma 
500 m od hotela • garaáže 
za poplatok

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia (individuálna) 
• SAT TV • telefón • trezor • balkón • 
bezbariérové izby

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
herňa • trampolína • postieľka (zdarma) 
• stolička • opatrovateľka (za poplatok)

PLÁŽ
150 m od hotela • piesočnatá pláž • 
plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 stoličky/izba) od 4 rady • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky podávané formou 
bufetu • 3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet • bufet s koláčikmi • k obedom a večeriam 0,5 l stolová voda 
a 0,25 l domáce víno

FENIX 
105 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

POLOHA
v tichej časti letoviska San Benedetto 
del Tronto • približne 4 km 
od historického centra • 200 m 
od hotela reštaurácie, bary a obchody 
• palmová, 6 km dlhá promenáda, 
kde sa môžete spoločensky 
a športovo vyžiť

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
2 hotely Poseidon a Nettuno • 
vstupná hala s recepciou • výťah •
reštaurácia • bar • spoločenská 
miestnosť s TV • klimatizácia • 
Wi-Fi v spoločenských priestoroch 
(zdarma) • parkovisko zdarma 
700 m od hotela • hotelové 
parkovisko za poplatok

UBYTOVANIE
izby v dvoch budovách • 
Poseidon má 45 izieb • 
Nettuno 12 izieb • dvojlôžkové
 izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • klimatizácia • TV • 
telefón • trezor

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
miniklub a ihrisko na pláži (deti 
od 3 rokov, 3x týždenne) • postieľka 
(zdarma) • menu • opatrovateľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
hotel Nettuno priamo na pláži • hotel 
Poseidon 30 m od pláže • piesočnatá 
pláž • plážový servis zdarma (1 slnečník 
a 2 stoličky/izba) od 4 rady • plážový 
volejbal • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky podávané formou 
bufetu • 3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu • šalátový 
bufet • bufet s koláčikmi • k obedom a večeriam 0,5 l stolová voda 
a 0,25 l domáce víno

104 SAN BENEDETTO DEL TRONTO
POSEIDON & NETTUNO +

1
DO 7 R.

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

WIFI
 

BEZ BARIÉR

2+21
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE  

WIFI

2+2

CENA OD

67
EUR

CENA OD

64
EUR
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POLOHA
priamo v centre strediska na Palmovej 
riviére v Alba Adriaca • jedna 
z najkrajších piesočnatých pláži 3 km
dlhá a 100 m široká • strediskom 
sa tiahne 3 km palmová promenáda, 
na ktorej sú cyklistické chodníky, 
zmrzlina, kaviarne • prechádzkou 
po promenáde sa dostanete 
až do ďalších stredísk Martinsicuro 
a Villa Rosa

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
(zdarma, v spoločenských priestoroch) 
• presvetlená klimatizovaná reštaurácia 
s panoramatickým výhľadom • 
bar • spoločenská miestnosť s TV • 
priestranná slnečná terasa 
so slnečníkmi a ležadlami v záhrade 
• parkovisko zdarma • možnosť 
zapožičania bicyklov (zdarma)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch (poschodová 
posteľ) prísteliek • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • klimatizácia • LCD SAT TV • 

minibar • trezor • sú možné aj izby 
s balkónom • k dispozícií jednolôžkové 
a bezbariérové izby

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
postieľka (zdarma) • menu • stolička

PLÁŽ
asi 200 m hotela • súkromná 
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • plážový servis zdarma 
(1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička/izba) 
od 4 rady

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

LIGHT ALL INCLUSIVE plná penzia • raňajky formou bufetu • 
3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu • počas jedál
0,5 l stolovej vody a 0,25 l vína

EVA +
107 ALBA ADRIATICA

POLOHA
v letovisku Palmovej riviéry 
San Benedetto del Tronto • v okolí 
hotela reštaurácie, bary a obchody 
• palmová, 6 km dlhá promenáda, 
s kaviarňami a nákupnými možnosťami 
• yacht klub • námornícke múzeum 
• 20 km od hotela v Montefi ore 
9-jamkové golfové ihrisko 
GOLF CLUB I LAURI

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • výťah • 
reštaurácia • bar • piano bar • terasa 
• spoločenská miestnosť s TV • 
knižnica • klimatizácia • internetový 
kútik • biliard • šach • stolný tenis • 
kongresová sála • požičovňa bicyklov 
• v záhrade vyhrievaný bazén 
s ležadlami • welness centrum: sauna 
• solárium • turecké kúpele • vírivka 
• masáže (za poplatok) • animácie • 
vodná gymnastika (na pláži) • 
v blízkosti hotela možnosť jazdy 
na koňoch a tenisové kurty • 
parkovisko • garáže (za poplatok)

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia (individuálna) • SAT TV 
• telefón • minibar • trezor • Wi-Fi • 
niektoré izby majú balkón • k dispozícii 

izby vyššieho štandardu: Panoramic 
suite a Wellness suite

STRAVOVANIE
plná penzia • raňajky podávané formou 
bufetu • 3-chodové obedy s možnosťou 
výberu z menu • 4-chodové večere 
s možnosťou výberu z menu

PRE DETI
bazén • miniklub na pláži (deti 
od 3 rokov, doobeda, poobede, 
2x týždenne večer) • ihrisko na pláži • 
playstation • postieľka • menu • stolička 
• opatrovateľka (za poplatok)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž •
pozvoľný vstup do mora • plážový 
servis zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/
izba) • aerobik • boccia • v blízkosti 
hotela vodné lyže • windsurfi ng • 
plavenie • športové rybárčenie 
v blízkom Boat Club

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

GRAND HOTEL EXCELSIOR +
106 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

2
DO 7 R.

ZDARMA
LIGHT ALL
INCLUSIVE

WIFI
 

BEZ BARIÉR

2+21
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
 

WIFI WELLNESS GOLF

CENA OD

49
EUR

CENA OD

74
EUR
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POLOHA
v srdci národného parku Gargano • 5 km od mesta Vieste • 
letisko v Bari je 180 km od rezortu

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • 3 à la carte reštaurácie: Belvedere, Orcio 
a Pizzeria • 3 bary: Belvedere, Orcio a Lounge • bazén 
s ležadlami • tenis • minifutbalové ihrisko • basketbal • 
lukostreľba • canoe • zumba • pilates • latinskoamerické 
skupinové tance • windsurfi ng • horské bicykle • trekking • 
nordic walking • golf • skate park • parkovisko zdarma • 
Wi-Fi vo vyhradených miestach za poplatok • denné 
animácie s talianskym tímom • večerné show v amfi teátri
 
UBYTOVANIE
štandardná izba (34 m2, manželská posteľ, možnosť 
1 prístelky, 250-300 m od pláže, za doplatok možnosť 
výhľadu na more) • Junior Suity (38 m2, výhľad na more, 
na privilegovanom mieste 40 m od útesu, 250 m od pláže, 
spálňa s manželskou posteľou, obývačka s rozkladacím 
gaučom) • Rodinná izba (47 m2, pre 3-5 osôb, manželská 
posteľ, izba s 2 samostatnými lôžkami, vstup s rozkladacím 
gaučom, 300-500 m od mora) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • minichladnička • trezor • 
balkón alebo terasa

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

PRE DETI
animácie (taliansky jazyk) • park s nafukovačkami • 
dobrodružný park • stoličky • postieľka (42 EUR/týždeň)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

GATTARELLA RESORT 
108 VIESTE

2
DO 3 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
 

WIFI BABY HOTEL GOLF

2+2

NOVINKA

CENA OD

59
EUR
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POLOHA
priamo na pláži v oblasti Peschici na polostrove Gargano 
• príroda, skalnaté útesy a piesočnaté pláže sú súčasťou 
Národného parku v blízkosti komplexu • 8 km od mesta 
Peschici • 10 km od mestečka Vieste

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
pre náročných klientov • 2 hotely: Suite Le Dune ***** 
(umiestnený v parku, navrhnutý známym architektom, 
350 m od mora) a Cala del Turco**** (novovybudovaný, 
150 m od mora) • recepcia • spoločenská miestnosť 
s TV • reštaurácia • bar • posilňovňa • za poplatok wellness 
centrum: sauna • masáže • turecké kúpele • kozmetický 
salón • bazén • šport: tenisové kurty • multifunkčné ihrisko • 
stolný futbal • animácie

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby štandard s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek • lokalizované v časti Le Dune • izby 
comfort s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek • 
v časti Le Dune aj Cala del Turco • väčšina má výhľad 
na more • všetky izby majú kúpeľňu s WC • sušič na vlasy • 
klimatizáciu • mini chladničku • SAT TV • telefón • 
trezor • záhradku alebo terasu s nábytkom

STRAVOVANIE
polpenzia • plná penzia za doplatok • raňajky formou bufetu 
• obedy a večere formou výberu z menu • počas jedál 
miestne víno a stolová voda

PRE DETI
miniklub • bazén • juniorklub • detské menu • postieľka 
(za poplatok)

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž priamo pri hoteli • plážový servis 
je zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo, 1 plážová stolička/izba) • 
bar na pláži • vodné bicykle

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★/★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

REZORT GUSMAY /
109 PESCHICI

1
DO 16 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
 

WELLNESS

2+2

CENA OD

88
EUR
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CHORVÁTSKE OSTROVY

Rijeka

Baška
Lopar

Suha Punta

Mali Lošinj
Veli Lošinj

Malinska

Krk

N! rodný park Krka

N! rodný park Mljet

iii

Bristt

Bratuššš

Split

Makarska
BolSupetar

Starigrad

Brna Korčula

Hvar

Vis

OSTROV KRK
Najväčší chorvátsky ostrov je ostrovom prírodných 
krás, bohatej minulosti, tradičnej a modernej 
astronómie.
Krk – mesto je administratívnym centrom ostrova. 
Bohatá a búrlivá história zanechala svoje stopy 
v malebných uličkách mesta, zovretého hradbami 
a pevnosťou na obranu prístavu.
Baška – bývalá rybárska dedina, v súčasnosti 
obľúbené letovisko s 2 km dlhou štrkovou plážou, 
jednou z najkrajších na Jadrane.
Malinska - je oddávna perlou ostrova Krk. Vďaka svojej 
miernej mediteránskej klíme je vhodná na dovolenku 
počas celého roka. Je tu množstvo pláží, na ktorých si 
môžete vychutnať oddych v tieni borovíc.

OSTROV RAB
Je najzelenší ostrov, známy bohatou históriou 
siahajúcou do antických čias, príjemnými 
piesočnatými plážami a výnimočne priaznivým 
podnebím.
Lopar – turistické mestečko, ktoré je bohaté
na početné piesočnaté pláže, z ktorých je 
najznámejšia Rajská pláž.
Suha Punta – letovisko len 5 km vzdialené
od hlavného mesta Rab, ktorého stará historická
časť leží na malebnom polostrove.

OSTROV LOŠINJ
Je prírodným pokračovaním ostrova Cres,
s ktorým je spojený zdvíhacím mostom. Vyniká 
špeciálnou liečivou klímou, ktorá spoločne
s morským vzduchom pôsobí blahodarne
na dýchacie ťažkosti a alergie.
Mali Lošinj – najväčšie ostrovné mesto
na Jadrane s búrlivou minulosťou patrí
k najvyhľadávanejším strediskám pre aktívnu 
dovolenku v čistom prostredí.
Veli Lošinj – malebné letovisko, vyhľadávané
hlavne vďaka svojmu liečivému podnebiu.
Veli Lošinj bol už koncom 19. storočia
vyhlásený za klimatické kúpeľné mesto.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 26 30 30 26
VODA (°C) 19 22 24 24 23

DOPRAVA AUTOM A LETECKY 
OSTROV KRK AUTOM A AUTOBUSOM

CHORVÁTSKO JE KRAJINA TISÍCICH OS TROVOV, K TORÉ TVORIA DRUHÉ NAJV ÄČŠIE SÚOSTROVIE V STREDOZEMNOM MORI, PRIČ OM Z CELKOVÉHO 
POČTU 1185 JE OB ÝVANÝCH LEN 67. KAŽDÝ OSTROV ROZPRÁVA SVOJ PRÍBEH JEHO P AMIATKAMI, HISTÓRIOU A ZVYKMI. UTEČTE ZVEDAVÝM OČIAM
DO SKRYTÝCH ZÁTOK, VYCHUTNAJTE SI DOBRODRUŽSTVO, KTORÉ PONÚKA POBYT NA OSTROVOCH A UŽÍVAJTE SI KRIŠTÁĽOVO ČISTÉ MORE!

OSTROV BRAČ
Supetar – prístav a letovisko na severovýchode 
ostrova Brač s dlhou štrkovou plážou.
Bol – turistické stredisko ostrova v južnej časti, známe 
krásnou plážou Zlatá kosa, štrkovým výbežkom
do mora, meniacim svoj uhol podľa prílivu a odlivu.
Sutivan – malebné letovisko, 2 km od prírodného 
parku Sutivan, ktorý sa rozprestiera na priestore
cca 12 000 m2 a ponúka možnosti príjemného 
oddychu a zážitkov.

OSTROV HVAR
Vzduch presýtený vôňou rozmarínu, šalvie a levandule, 
azúrové more, slnkom zaliate pláže. Najznámejšími 
letoviskami sú Hvar, Stari Grad, Jelsa a Vrboska.
Stari Grad – príťažlivé mestečko v hlbokom zálive, 
kde sa turistický ruch prelína s bohatou kultúrnou
minulosťou.

OSTROV KORČULA
Ostrov romantických pláží, rozmanitej krajiny a vďaka 
miernej klíme aj bohatej subtropickej vegetácie.
Celé súostrovie Korčuly s asi 20 ostrovčekmi je rajom 
pre rybárov a potápačov. Na južnej strane, 4 km od 
mestečka Prižba lsa, v nádhernej zátoke, je letovisko 
Brna.
Korčula – mesto prezývané „malý Doubrovník“
s bohatou históriou má zaujímavú polohu - na malom
polostrove, zovreté stredovekými hradbami, ktoré ho 
chránili proti pirátom a Turkom. Pláže v meste a jeho
okolí sú štrkové, s mnohými zátokami a miernym 
vstupom do mora.

OSTROV VIS
Považovaný je aj za raj Stredomoria s nádhernou
a neporušenou prírodou. Jedným zo známych 
letovísk je Komiža.

OSTROV MLJET
Súčasťou ostrova je národný park s Veľkým a Malým 
jazerom. V južnej časti Veľkého jazera je ostrovček
Panny Márie s dreveným Benediktínskym kláštorom.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Vrbnik (na ostrove Krk) – prehliadka historického 
centra a ochutnávkou vína „Žlahtina“.
Ostrovček Košljun (na ostrove Krk) – najznámejší 
františkánsky kláštor, staré gymnázium, cenná 
knižnica a múzem so vzácnymi zbierkami.
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší chorvátsky 
národný park, s čarovnými miestami a prírodnými
kulisami, ktorý tvorí 16 jazier vzájomne pospájaných 
vodopádmi. Je súčasťou svetového prírodného 
dedičstva UNESCO.
Korčula – výlet na vyhľadávaný ostrov, s útesmi 
a piesočnatými plážami, romantickými dedinkami 
a prekrásnym mestom Korčula.
Biševo – výlet na ostrov, ktorý bol osídlený v 9 
st. benediktínskymi mníchmi. Výlet je spojený 
s návštevou Modrej jaskyne, ktorá vyniká svojou 
mimoriadne modrou farbou.
Fish picnic – plavba loďou pozdĺž pobrežia 
s obedom.
Poldenné a celodenné vyhliadkové plavby okolo 
jednotlivých ostrovov.

Doprava: Autom a na ostrov Krk aj autobusom. 
Doprava z pevniny na ostrovy je zabezpečovaná 
miestnymi trajektami. Ostrov Krk je spojený 
s pevninou mostom. Pri ceste na ostrovy
Brač a Hvar je možné cestovať letecky do Splitu
so zabezpečením transferu až na miesto pobytu. 
Hlavným prevádzkovateľom lodnej dopravy
v Chorvátsku je spoločnosť „Jadrolinija“
(www.jadrolinija.hr).
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NÁRODNÉ PARKY CHORVÁTSKA
111

ČARO KVARNERSKÝCH 
OSTROVOV

110

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách. Cestou návšteva najkrajšej 
slovinskej jaskyne – Postojna Jama. 
Presun na ostrov Krk, do strediska Baška, 
ubytovanie a večera.

2. DEŇ
Raňajky. Náš pohodový zájazd začneme 
krátkym zoznámením sa s mestečkom 
Baška. Navštívime Stari Grad, zvyšky 
rímskeho osídlenia či sochu sv. Nikolu. 
Pozrieme si morské akvárium. Popoludní 
sa vyberieme autobusom do jaskyne 
Biserujka, kde sa trochu schladíme 
a zároveň sa môžeme kochať krásami, 
ktoré tu príroda vytvorila. Zastavíme 
sa v osade Klimno, kde teplé, plytké 
more a liečivé blato v chránenej zátoke 
umožňujú kúpanie od mája do jesene. 
Návrat na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes navštívime hlavné mesto 
ostrova Krk. Hlavnou pamiatkou mesta 
je mariánska katedrála s pozoruhodným 
interiérom a Bazilika sv. Quirina z 10.–11. 
storočia takmer v pôvodnej podobe. 
Pokračujeme do mestečka Vrbnik, 
starobylého kamenného mestečka, 
ktoré je tiež mestečko hlaholiky, kniežat 
Frankopanovcov, bratstiev, kňazov 
a umelcov. Návrat na ubytovanie, 
individuálne voľno, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách nás čaká celodenný lodný 
výlet s obedom na lodi. Počas plavby 
navštívime ostrov Rab, ktorý je niekedy 

nazývaný aj Malými Benátkami. Ďalšia 
zastávka bude na ostrove Pag v zátoke 
s 2000–ročnými olivovníkmi. Ostrov 
je známy tiež výrobou pažského syru 
a svojou pažskou krajkou . Návrat 
na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme trajektom 
z Valbiskej na ostrov Cres, ktorý je druhý 
najväčší ostrov na Jadrane, navštívime 
hlavné mesto Cres. Z gastronomického 
hľadiska je ostrov Cres špecifi cký 
lahodnou jahňacinou a včelím medom. 
Ostane nám čas aj na kúpanie. Návrat na 
ubytovanie, večera.

6. – 7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, pobyt pri 
mori, večera.

8. DEŇ
Po raňajkách, odchod na Slovensko, 
návrat vo večerných hodinách.

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 06:00 
h), popoludní príchod do hotela, 
ubytovanie, individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliadku 
mesta Zadar, ktoré je najväčším 
mestom severnej Dalmácie, v Starom 
meste sa popri mnohých umeleckých 
pamiatkach nachádza aj niekoľko 
najvýznamnejších sakrálnych stavieb 
Chorvátska, popoludní zastávka 
v Starochorvátskom kráľovskom 
mesto Nin. Nájdeme tu pozostatky 
najväčšieho antického chrámu na 
Jadrane, mozaiky, kastol vyhlásený 
za najmenšiu katedrálu na svete, 
jedinečný romantický korunovančný 
kostol, starochorvátsku loď Condura
i ďalšie atrakcie. Návrat na ubytovanie, 
večera.

3. DEŇ
Raňajky, celodenný výlet do 
Národného parku Krka s jedinečným 
prírodným dielom – vodopádmi na 
rieke Krka. Pokračovanie do jedného 
z najkrajších chorvátskych miest – 
Šibenika (prehliadka mesta – Katedrála 
sv. Jakuba, Baptistérium, Dómske 
námestie, Mestská lodžia
a iné), návrat do hotela, večera.

4. DEŇ/5. DEŇ
Po raňajkách odchod k Plitvickým 
jazerám – sústave 16 jazier s čírou 
vodou navzájom pospájaných 

vodopádmi (pamiatka UNESCO), 
ktoré sú známe z fi lmov o Winnetuovi, 
individuálne voľno (možnosť lodných 
výletov po jazerách, resp. turistiky), 
vo večerných hodinách odchod na 
Slovensko.

5. DEŇ/6. DEŇ
Návrat na Slovensko v ranných 
hodinách (cca 06:00 h).

NP Plitvické jazerá

NP Paklenica

NP Krka

Bosna 
a Hercegovina

Taliansko

Chorvátsko

Šibenik

Zadarská Riviéra

Postojna

Chorvátsko

Slovinsko

Baška

Klimno

Krk
Vrbnik

Rab

Pag

Cres

S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  VEĽKÁ NOCBEZ NOČNÝCH JÁZD  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA

CENA OD

268
EUR

CENA OD

498
EUR
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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 • denný bar 
s terasou • zmenáreň • internetová kaviareň • Wi-Fi zdarma • 
obchod s dennou tlačou a suvenírmi • bankomat • slnečná 
terasa s vonkajšími a detskými bazénmi so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky pri vonkajšom bazéne za poplatok • 
wellness: vnútorný bazén so sladkou vodou, detský 
bazén, 2 vírivky, za poplatok: sauny, hydromasážna vodná 
posteľ, masáže • 4 tenisové kurty za poplatok • fi tness 
zdarma • ihriská na loptové hry • požičovňa bicyklov • 
denné a večerné animácie pre deti a dospelých • v okolí 
19 značených turistických chodníkov v dĺžke 90 km • 
parkovisko za poplatok 2 EUR/deň

UBYTOVANIE
jednolôžkové izby • dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 
1. resp. 2 prísteliek (rozťahovacie lôžko) • klimatizácia • 
balkón • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • trezor • 
telefón • Wi-Fi zdarma • možnosť prenájmu chladničky 
za poplatok na recepcii

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

PRE DETI
postieľka • stolička • bazén s atrakciami • ihrisko pri bazéne • 
miniklub • pláž s jemným štrkom a miernym vstupom 
do mora • tobogan • animácie v medzinárodných jazykoch

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

112 BAŠKA
KOMPLEX CORINTHIA +

2
DO 15 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2+2
CYKLO–

TURISTIKA

CENA OD

32
EUR
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POLOHA
neďaleko centra malebného mestečka 
Baška • s centrom Bašky je spojený 
prímorskou promenádou s množstvom 
reštaurácií, barov, obchodov a kaviarní

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
súčasťou komplexu Baška • recepcia • 
lobby bar • Wi-Fi zdarma • zmenáreň • 
v hoteli Corinthia zdarma k dispozícii: 
vnútorný bazén • vírivka • na slnečnej 
terase vonkajší detský bazén so 
sladkou vodou • ležadlá pri vnútornom 
bazéne zdarma pri vonkajšom 
za poplatok • fi tness zdarma • 
wellness centrum v hoteli Corinthia 
so saunami, masážami a centrom 
krásy • 4 tenisové kurty • prenájom 
bicyklov • ihrisko na loptové hry • 
celodenný animačný program pre 
dospelých i deti • v okolí 19 značených 
turistických chodníkov v dĺžke 90 km • 
parkovanie za poplatok 2 EUR/deň

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • suity pre 2-4 osoby 
pozostávajúce z dvojlôžkovej spálne 
a obývacej miestnosti s rozkladacím 
dvojlôžkom • rodinné izby pre 4-6 
osôb: 2 dvojlôžkové spálne, obývacia 
miestnosť, 2 kúpeľne • klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • SAT TV • telefón • 
minibar • trezor • sušič na vlasy • 

Wi-Fi zdarma • balkón s orientáciou 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania večerí formou 
bufetu za doplatok

PRE DETI
postieľka • stolička v reštaurácii • bazén • 
pláž s jemným štrkom s miernym 
vstupom do mora • tobogan • ihrisko • 
animácie v medzinárodných jazykoch

PLÁŽ
pláž s jemným štrkom a pozvoľným 
vstupom do mora je oddelená od 
hotela iba prímorskou promenádou • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • 
v centre sú bohaté možnosti vodných 
športov a rôznych vodných atrakcií 
a potápačské centrum

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

114 BAŠKA
ZVONIMIR +

113 BAŠKA
ATRIUM REZIDENCIA BAŠKA +

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
súčasťou komplexu Baška • recepcia • 
lobby bar • Wi-Fi zdarma • zmenáreň • 
v hoteli Corinthia zdarma k dispozícii: 
vnútorný bazén • vírivka • vonkajší 
detský bazén so sladkou vodou 
na slnečnej terase • ležadlá pri 
vnútornom bazéne zdarma, pri 
vonkajšom za poplatok • fi tness 
zdarma • v blízkosti tenisové kurty • 
prenájom bicyklov • ihrisko na 
loptové hry • celodenný animačný 
program pre dospelých i deti • 
v okolí 19 značených turistických 
chodníkov v dĺžke 90 km • parkovanie 
za poplatok 2 EUR/deň

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby a štúdiá - obe 
s možnosťou prístelky • štvorlôžkové 
apartmány • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • Wi-Fi zdarma • trezor • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • chlad-
nička • niektoré majú balkón a orien-
tované sú na morskú stranu alebo do 
okolia • štúdiá a apartmány majú navy-
še kompletne zariadený kuchynský kút 
s kompletným vybavením • 

apartmány pre 2 - 4 osoby majú obý-
vaciu miestnosť s rozťahovacím lôžkom 
pre 2 osoby a dvojlôžkovú spálňu

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednania večerí formou 
bufetu za doplatok

PRE DETI
postieľka • bazén s vodnými atrakciami • 
pláž s jemným štrkom a miernym 
vstupom do mora • tobogan • animácie 
v medzinárodných jazykoch

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

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

2+2 4+2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS PSÍK

2+2

CENA OD

89
EUR

CENA OD

116
EUR
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POLOHA
priamo pri mori • centrum malebného 
mestečka Malinska je vzdialené 
2 km a spojené peknou pobrežnou 
promenádou • v Malinskej sú 
reštaurácie, kaviarne, cukrárne, 
obchodíky, supermarket

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex tvoria 3 hotelové budovy • 
recepcia • klimatizácia • reštaurácia • 
lobby bar • kongresová miestnosť • 
wellness centrum: vnútorný bazén • 
fi tness • jacuzzi • za poplatok sauna 
a masáže • na slnečnej terase bazény 
so sladkou vodou a barom • ležadlá 
a slnečníky pri bazénoch zdarma • 
aqua aerobic • stolný tenis • tanečné 
večery so živou hudbou 3 x týždenne • 
v okolí hotela ideálne podmienky 
na pešiu turistiku • cykloturistika 
na vyznačených cestách po celom 
ostrove • nestrážené parkovisko 
zdarma • garáž za poplatok 8 EUR/deň

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • izby superior 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek • junior 
suity pre 2-4 osoby pozostávajúce 
z dvojlôžkovej spálne a obývacej 
miestnosti s rozťahovacím lôžkom • 
rodinné superior suity pre 4-6 osôb, 
pozostávajúce z dvoch spální 
a obývacej miestnosti s rozťahovacím 

lôžkom • klimatizácia • kúpeľňa s WC • 
sušič na vlasy • LCD SAT TV • minibar • 
Wi-Fi zdarma • trezor zdarma • telefón • 
superior izby a superior suity majú 
aj balkón alebo terasu orientovanú 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie • ihrisko •
3x týždenne minidisco vo večerných 
hodinách

PLÁŽ
štrková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora priamo pri hoteli • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • možnosti 
vodných športov v Malinskej 1,5 km 
od hotela

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

BLUE WAVES RESORT 
116 MALINSKA

POLOHA
v miernom svahu • obklopený 
borovicovým lesíkom • 
centrum mesta Krk dostupné 
15 min prechádzkou po prímorskej 
promenáde • v meste Krk obchody, 
reštaurácie, zábavné podniky

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z viacerých krídiel • 
recepcia • trezor za poplatok • 
reštaurácia • kaviareň s átriom 
a terasou s výhľadom na more • 
internetový kútik • zmenáreň • stánok 
s novinami a plážovými potrebami • 
komplex bazénov so sladkou vodou 
a jacuzzi na menších terasách • ležadlá 
pri bazénoch zdarma • pod hotelom 
bufet s terasou a grilom • 
fi tness zdarma • aerobik • wellness 
za poplatok: masáže, 3 sauny, 
kozmetické procedúry • tenisové kurty 
v blízkosti hotela • stolný tenis • 
minigolf • úschovňa bicyklov • 
cyklomateriály • požičovňa bicyklov • 
večery so živou hudbou na terase 
hotela

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky (len pre dieťa) •
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
telefón • minibar • niektoré majú 

balkón • izby situované na hotelové 
parkovisko resp. do lesoparku 
na morskú stranu • bujný borovicový 
porast v okolí celého hotela zabraňuje 
výhľadu na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • miniklub • teen klub • 
animácie v hoteli a na pláži • ihrisko • 
bazén

PLÁŽ
priamo pod hotelom novovybudovaná 
pláž s upravenými plochami na slnenie • 
plytká zátoka s piesočnatým dnom • 
sprchy • plážový bar • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • okolie 
poskytujúce dostatok prírodného tieňa • 
potápačské centrum • široká ponuka 
vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

VALAMAR KORALJ ROMANTIC 
115 KRK

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

4+2 1+1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS PSÍK

1+1

NOVINKA

CENA OD

62
EUR

CENA OD

61
EUR
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118 VELI LOŠINJ
VITALITY HOTEL PUNTA 

POLOHA
moderný komplex • obklopený 
borovicovým lesom • na výbežku nad 
morom s prekrásnym výhľadom • 
v blízkosti mestečka Veli Lošinj • 4 km
od mestečka Mali Lošinj

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • bary • 
kongresová miestnosť • obchod s tlačou 
a suvenírmi • Wi-Fi zdarma v celom 
hoteli • fi tness s najmodernejším 
vybavením • zmenáreň • kaderníctvo • 
wellnes centrum: vnútorný bazén 
s morskou vodou a hydromasážou • 
jacuzzi • 4 sauny • relaxačná zóna • 
zóna s rôznymi centrami poskytujúcimi 
krášliace a omladzujúce procedúry 
s využitím prírodnej kozmetiky • 
masáže • na slnečnej terase 
vírivka a bazén s morskou vodou 
a vodopádom • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • 13 tenisových kurtov 
(2 s osvetlením) • lezecká stena • 
požičovňa bicyklov • skupinové 
cvičenia • chodníky na pešiu turistiku • 
ďalekohľad na pozorovanie delfínov • 
športové a večerné animácie • 
parkovisko a garáž za poplatok

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky • 
suity - dvojlôžková spálňa a obývacia 

miestnosť s rozťahovacím dvojlôžkom • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • telefón • SAT TV • minibar • 
prírodná kozmetika • trezor • Wi-Fi • 
väčšina izieb s balkónom • župan • 
wellnes papuče • osuška a taška na pláž

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov • 
na požiadanie možnosť špeciálnej stravy 
napr. pre celiatikov, alergikov

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami 
na slnenie 50 m od hotela • ocenená 
modrou vlajkou • sprchy • kabínky 
na preliekanie • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy: možnosť 
prenájmu vodných bicyklov • člnkov • 
vodných skútrov • škola potápania • 
lyžovanie na vode • jazda na banáne

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ   

PRE DETI  

MIESTO POBYTU    

SPOKOJNOSŤKLIENTOV 100 %

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný hotel • recepcia • 
reštaurácia • bar • zmenáreň • Wi-Fi 
zdarma v celom hoteli • kaderníctvo • 
na slnečnej terase vonkajší bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma • wellness na ploche 
1500 m2: vyhrievaný vnútorný bazén 
s morskou vodou • jacuzzi • 5 sáun • 
fi tness • masáže • solárium • 
8 tenisových kurtov (2 osvetlené) 
so školou tenisu • multifunkčné ihrisko 
pre loptové hry • kolky • petang • 
ranná gymnastika • minigolf • stolný 
tenis • požičovňa bicyklov • športové 
a zábavné programy v hoteli Vespera • 
chodníky na pešiu turistiku • animačné 
programy pre všetky vekové kategórie • 
parkovisko

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 
prístelky (len pre dieťa) • suity 
- dvojlôžková spálňa a obývacia 
miestnosť s rozťahovacím dvojlôžkom • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • minibar • trezor • SAT TV • 
Wi-Fi • telefón • balkón • orientované 

do lesoparku alebo na morskú stranu • 
plážová taška s uterákom/osoba/pobyt • 
k dispozícií bezbariérové izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov + show cooking • 
3x týždenne tematická večera

PRE DETI
postieľka • bazén • miniklub a teen 
club s malým popoludňajším 
občerstvením v hoteli Vespera • ihrisko 
na pláži • bohaté animačné programy 
v spolupráci s hotelom Vespera

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

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

AURORA +
117 MALI LOŠINJ

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI BEZ BARIÉR

2+2 2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2+2

CENA OD

53
EUR

CENA OD

54
EUR

CHORVÁTSKO  |  OSTROV LOŠINJ
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119 SUPETAR
KOMPLEX VELARIS /

POLOHA
v malebnej zátoke Vela Luka • v západnej časti
Supetaru • v hustom borovicovom lese
s bohatou mediteránskou vegetáciou na ploche 55 000 m2 • 
centrum strediska, kde sú rôzne obchody,
reštauračné zariadenia, cukrárne či kaviarničky
dostupné príjemnou prechádzkou •
35 km od letiska na Brači

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z 5 budov: hotel Amor 4* a Villa 
Vella Luka 4*, pavilóny Vrilo 3* a Vlačica 3* a centrálna 
reštaurácia • v hoteli Amor sú klimatizované spoločenské 
priestory, pre všetkých klientov komplexu • recepcia •
trezor a Wi-Fi zdarma • lobby bar • malé wellness (sauna, 
jacuzzi, masáže) • na terase bazén so sladkou vodou •
malý kútik pre deti • ležadlá, slnečníky zdarma •
uteráky k bazénu (vratná kaucia 13 EUR) •
šport: v blízkosti tenisové kurty • ihriská pre loptové hry • 
stolný tenis • petang • prenájom bicyklov •
potápačské centrum • podľa vopred vypísaného
programu športové animácie • parkovanie
v komplexe za poplatok 3 EUR/deň

UBYTOVANIE
hotel Amor 4* a Villa Vela Luka 4*: klimatizované 
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa •
sušič na vlasy • minibar • SAT TV • telefón •
Wi-Fi a trezor zdarma • niektoré s balkónom •
orientované na morskú stranu alebo park
pavilóny Vlačica 3* a Vrilo 3*: klimatizované dvojlôžkové 
izby s prístelkou (rozkladacie lôžko 70 x 190 cm) •
kúpeľňa • sušič na vlasy • malá chladnička •
SAT TV • telefón balkón • orientované na morskú stranu •
dvojlôžkové izby bez balkóna sú orientované na park

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • bazén • ihriská

PLÁŽ
jemno štrková pláž • od 20 do 100 m od ubytovacích 
objektov • vodné športy • potápanie • ležadlá a slnečníky
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★/★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

1+1

CENA OD

37
EUR

CHORVÁTSKO  |  SUPETAR
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BLUESUN HOTEL BONACA +

POLOHA
v borovicovom poraste • neďaleko od jednej z najkrajších 
pláží na ostrove – Zlatni rat • 500 m od mestečka Bol • 
dostupný trajektom zo Splitu (80 km)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z hlavnej budovy a pavilónov • recepcia 
(trezor za poplatok) • Wi-Fi zdarma • internetový kútik 
za poplatok • reštaurácia • denný bar • kaviareň • 
TV miestnosť • parkovisko 100 m • na slnečnej terase 
bazén so sladkou vodou (aj pre deti) • ležadlá a slnečníky 
zdarma • uteráky k bazénu za vratnú kauciu • bar • šport: 
fi tnescentrum • tenisové kurty • ihriská pre loptové hry 
(basketbal, volejbal) • stolný tenis • ranná gymnastika • 
petang • počas sezóny denné a večerné animácie 
pre dospelých aj deti

UBYTOVANIE
klimatizované izby • dvojlôžkové s možnosťou prístelky • 
rodinné izby - majú navyše obývaciu časť s rozkladacím 
lôžkom pre 2 deti • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • Wi-Fi zdarma • balkón • orientované 
na morskú stranu

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • miniklub • animácie • bazén • ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž asi 150 m od komplexu • Zlatni rat cca 800 m • 
vodné športy • prenájom športových potrieb • potápanie • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

120 BOL

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • neskoré kontinentálne 
raňajky 10:00 - 12:00 h • popoludňajší snack 16:00 - 17:30 h na terase • neskorý večerný snack na terase • 
miestne (nealko i alko) nápoje v reštaurácii a v baroch • 2x týždenne tematická večera • športové aktivity 
a animačné programy podľa vypísaného programu

2
DO 14 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2

CENA OD

44
EUR

CHORVÁTSKO  |  BOL
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122 KORČULA
LIBURNA 

POLOHA
priamo na pláži • panoramatický 
výhľad na mesto Korčula vzdialené
cca 700 m • obklopený 
stredomorskou vegetáciou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE 
SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • 
Wi-Fi v celom hoteli zdarma • 
internetový kútik (za poplatok) • 
lobby bar • reštaurácia • taverna • 
na slnečnej terase bazén s morskou 
vodou a barom (ležadlá a slnečníky 
zdarma) • parkovisko • zmenáreň • 
šport: za poplatok: 2 tenisové kurty • 
stolný tenis • mini golf • požičovňa 
bicyklov a lodí • potápanie • škola 
windsurfi ngu, tenisu, plachtenia • 
v neďalekom hoteli MARKO POLO
je wellness za poplatok (sauny,
jacuzzi, solarium, masáže) • počas
leta animácie

UBYTOVANIE
klimatizované izby: standard - 
dvojlôžková s prístelkou •
superior - dvojlôžková s prístelkou 
a balkónom • rodinná izba - junior 
suita (spálňa a obývacia miestnosť – 
rozkladacie lôžko pre 2 deti) •
kúpeľňa • sušič na vlasy • 
telefón • SAT TV • Wi-Fi zdarma •
minibar • orientované na morskú 
stranu alebo okolie

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu

PRE DETI
postieľka • počas leta: animácie • 
miniklub

PLÁŽ
priamo pri hoteli • skalnatá 
s upravenými plochami na slnenie 
• malý štrkový záliv • prenájom 
športových potrieb (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI    

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

121 BOL
BLUESUN HOTEL 
ELAPHUSA           

POLOHA
v tichom prostredí • pri jednej 
z najkrajších pláží na ostrove – Zlatni 
rat • 900 m od mestečka Bol

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný luxusný hotel • recepcia • 
reštaurácia • taverna Vallum • 
konferenčné miestnosti • Wi-Fi v lobby 
bare zdarma • internetový kútik 
za poplatok • na slnečnej terase 
bazén (aj detský) s morskou vodou • 
ležadlá a slnečníky zdarma • 
hotelové wellness Thalasso na ploche 
4 000 m2 : vnútorný vyhrievaný 
bazén s morskou vodou • sauny • 
vodný svet • relaxačná zóna • 
šport: fi tness • vnútorný 
golf-simulátor • kolky • biliard • stolný 
tenis • tenisové centrum (26 kurtov) • 
ihriská pre loptové hry • plážový 
volejbal • prenájom bicyklov • 
pred hotelom parkovisko zdarma • 
denné a večerné animácie • 
na letnej terase živá hudba • 
plážová reštaurácia • nočný klub

UBYTOVANIE
klimatizované izby • dvojlôžkové 
standard • dvojlôžkové s možnosťou 
prístelky superior • junior suite • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • minibar • telefón • 
Wi-Fi a trezor zdarma • 

väčšina s balkónom • orientované do 
okolia alebo na morskú stranu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doobjednať plnú 
penziu

PRE DETI
postieľka • denné a večerné animácie • 
bazén • v blízkosti ihrisko

PLÁŽ
štrková pláž • asi 80 m od hotela • 
Zlatni rat je vzdialený cca 800 m • 
ponuka vodných športov • potápanie • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

1
DO 12 R.
ZDARMADD

ANIMÁCIE WIFI

1+1

NOVINKA

CENA OD

55
EUR

CENA OD

45
EUR

CHORVÁTSKO  |  OSTROV BRAČ, KORČUĽA

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI

1+1

12 Kat LETO 2015 CHORVATSKO_94-149.indd   102 18.11.2014   17:30



103

125 OSTROV RAB, LOPAR
KOMPLEX SAN MARINO ***
PRIAMO NA PLÁŽI  |  ANIMÁCIE  |  WI-FI  |  PSÍK

126 OSTROV KRK, KRK
KOMPLEX DRAŽICA *** 
2 DETI DO 5 R. ZDARMA  |  PRIAMO NA PLÁŽI  |  ANIMÁCIE  |  WI-FI  |  1+1  |  2+2

129 OSTROV BRAČ, SULTIVAN
APARTMÁN MAGDALENA
PSÍK  |  2+2

127 OSTROV VIS, KOMIŽA
HOTEL BIŠEVO **+
1 DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA  |  PRIAMO NA PLÁŽI  |  1+1

128 OSTROV KORČULA, KORČULA
HOTEL PARK ** / ***
1 DIEŤA DO 7 ROKOV ZDARMA  |  PRIAMO NA PLÁŽI  |  
ALL INCLUSIVE  |  ANIMÁCIE  |  WI-FI  |   1+1

123 OSTROV RAB, SUHA PUNTA 
HOTEL CAROLINA ****
PRIAMO NA PLÁŽI  |  ANIMÁCIE   |   WI-FI

124 OSTROV HVAR, JELSA
HOTEL HVAR ***
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

130 OSTROV MLJET, MLJET
HOTEL ODISEJ ***
1 DIEŤA DO 13 ROKOV ZDARMA

CHORVÁTSKO

od 32 €

od 71 € od 27 €

od 34 €

od 36 €

od 36 €

od 36 €

od 34 €

TIETO A ĎALŠIE HOTELY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK

CHORVÁTSKO  |  OSTROVY
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N! rodný park Risnjak

dný park Brijunik Brijunik Brijuniark Bark BN! rodndn

Umag
Novigrad

Funtana
Poreč

Vsar
Rovnij

Rabac

Pula

Rijeka
Crikevnica

Novi Vinodolski

Starigrad-

ISTRIA
Umag – malebné mestečko a prístav so starobylým 
historickým jadrom, je aj obľúbeným a veľkým 
letoviskom s prístavmi pre jachty, radmi hotelov 
a penziónov. 
Novigrad – staré mestečko so stredovekou 
architektúrou a spleťou romantických krivolakých 
uličiek. 
Poreč a Porečská riviéra – skoro 65 km dlhý pás 
pobrežia je najlepšie vybudovanou turistickou 
oblasťou s najbohatším výberom dovolenkových 
zariadení všetkých kategórií na chorvátskom pobreží. 
Najväčšou atrakciou mesta je Eufráziova bazilika.
Vrsar – turistické miesto s históriou je ideálnym pre 
všetkých, ktorí dávajú prednosť kvalitne vybaveným 
plážam. Len 3 km severne sa nachádza Limský kanál 
– fjord vyhlásený za prírodný park. 3 km od Vrsaru sa 
nachádza obľúbené stredisko Funtana. 
Rovinj – nazývaný aj  „Perla Istrie“ patrí medzi jedno 
z najromantickejších mestečiek celého pobrežia. 
Považuje sa tiež za mesto, ktoré si najvýraznejšie 
zachovalo svoj benátsky ráz.     
Pula – najväčšie a najstaršie mesto istrijského 
polostrova s veľkým množstvom historických 
pamiatok (koloseum, amfi teáter) a rekreačných 
stredísk.
Rabac – bývalá malá rybárska osada na pobreží 
kľukatého zálivu je dnes známym letoviskom, 
vhodným aj pre rodiny s deťmi, s mnohými 
kompletne zrenovovanými hotelmi a kvalitnými 
službami. 

najkrajších pamiatok Benátok a návštevou sklárne 
Murano.
Fish Picnic z Poreča – plavba loďou pozdĺž pobrežia 
Istrie do Limského fjordu, prehliadka miest Poreč 
a Rovinj.
Fish Picnic z Rabacu – plavba loďou na ostrov Cres, 
2 hodinové kúpanie v peknej zátoke, obed na lodi 
pripravený z rýb, plavba loďou okolo celého ostrova 
Cres, prehliadka mestečka Cres.

Doprava: Autom, alebo autobusom. Chorvátsko 
má vybudované diaľnice na vysokej úrovni, ktoré 
sa tiahnu priečne po území od hraníc až po Ploče 
s výjazdmi do jednotlivých miest na pobreží.

KVARNER
Novi Vinodolski – typické prímorské mestečko leží 
pod úpätím Velebitu oproti ostrovu Krk.
Crikvenica – Crikvenica je tradičným a veľmi 
obľúbeným letoviskom. Toto letovisko leží 37 km od 
Rijeky, pri ústí potoka Dubračina, ktorého nánosy 
piesku vytvorili známu crikvenickú piesočnatú pláž.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Lipica – Postojna – autobusový výlet s obedom 
do Slovinska spojený s návštevou najväčších 
európskych krasových jaskýň v Postojnej, 
prehliadkou žrebčína plnokrvníkov v Lipici.
Postojna – celodenný autobusový výlet do Slovinska 
s návštevou známej „Postojanskej jamy". Prehliadka 
najväčšej krasovej jaskyne v Európe sa uskutočňuje 
elektrickým vláčikom.
Istratour – celodenný autobusový výlet 
za pamätihodnosťami Istrie s typickým istrijským 
obedom.
Brijuni – návšteva Národného parku súostrovia, 
známeho prekrásnou prírodou, safari 
a archeologickými pamiatkami.
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší chorvátsky 
Národný park, s čarovnými miestami a prírodnými 
kulisami, ktorý tvorí 16 jazier vzájomne pospájaných 
vodopádmi. Je súčasťou svetového prírodného 
dedičstva UNESCO.
Pula – poldenný autobusový výlet  s prehliadkou 
historickej časti mesta.
Benátky – výlet rýchloloďou spojený s prehliadkou 

SEVER JADRANU JE UKRYTOU ZÁHRADOU, KTORÁ OTVÁRA DVERE DO SLNEČNÉHO A TEPLÉHO STREDOMORIA. JE TO SKUTOČNÁ „TERRA MAGICA” 
(MAGICKÁ ZEM), OBDARENÁ PANENSKY NEDOTKNUTOU PRÍRODOU, POSILŇOVANÁ BÓROU A MISTRÁLOM. OBLASŤ JE VOŇAJÚCA ŠALVIOU A LEVAN-
DUĽOU, OSPALÁ OD PÍNIÍ, SLAMÍH A TYMIANU, S IDEÁLNOU KLÍMOU, KDE SEZÓNA KÚPANIA TRVÁ AŽ 5 MESIACOV.

ISTRIA A KVARNER

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 26 30 30 26
VODA (°C) 19 22 24 24 23

DOPRAVA 
AUTOM, AUTOBUSOM

CHORVÁTSKO 
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131
ISTRIA - MAGICKÁ ZEM

BEZ NOČNÝCH JÁZD  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  AJ Z KOŠÍC  |  UNESCO

8–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných 
hodinách (z Bratislavy cca o 06:00 h) 
Cestou navštívime najkrajšiu 
slovinskú jaskyňu – Postojna 
Jama. Medzi najväčšie jaskyne 
v Európe ju zaraďujú vďaka jej 27 
km podzemným chodbám, bizarne 
tvarovaným kvapľom a kamenným 
závesom. Presun na Istriu, kde sa 
ubytujeme v hotelovom komplexe 
Girandella**+, večera. Komplex 
je terasovito rozložený vo svahu 
lesoparku na severnom okraji 
strediska Rabac. Do centra Rabacu 
sa dá dostať príjemnou prechádzkou 
po promenáde popri mori alebo 
turistickým vláčikom. 

2. DEŇ
Raňajky, výlet do mesta Pula, ktoré 
je najväčším a najstarším mestom 
istrijského polostrova. Mesto slúžilo 
v časoch Rakúsko–uhorskej monarchie 
ako hlavná námorná základňa. Pýši 
sa amfi teátrom z 1. storočia, ktorý 
tu vybudovali Rimania, je najväčšou 
antickou stavbou na Istrii a zároveň 
piatou najstaršou arénou sveta. 
Prehliadneme si aj archeologické 
múzeum a Augustov chrám, kde sa 
dnes nachádza výstava antického 

sochárstva. Loďou sa vydáme 
na súostrovie NP Brijuni, ktorý je 
stredomorským rajom fl óry a fauny. 
Na ostrove Veľký Brijun nás ostrovný 
vláčik zavezie cez safari k zrúcaninám 
rímskych stavieb, okolo legendárnych 
reštaurácií a víl učupených v zelených 
záhradách (fakultatívny výlet). Návrat 
na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod na prehliadku 
mestečka Rovinj. Vďaka svojmu 
typickému stredomorskému 
starobylému vzhľadu patrí Rovinj 
k najmalebnejším mestám na celom 
jadranskom pobreží. Prehliadneme 
si centrum mesta s Kostolom 
sv. Eufemia, kde sa nachádza vzácny 
antický sarkofág, ďalej zvonicu 
a na námestí barokovú radnicu 
a hodinovú vežu. Limský kanál, 
úzky záliv v tvare fjordu sa tiahne 
10 km do vnútrozemia a lemovaný 
husto porastenými zelenými svahmi 
poskytuje ideálne podmienky pre chov 
ustríc a sláviek jedlých. 

4. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno a možnosť 
pobytu pri mori. Možnosť športového 
vyžitia v blízkosti hotelového 
komplexu – tenis, minigolf, stolný tenis 
či prenájom bicyklov. Večera.

5. DEŇ
Raňajky. Netušili ste, že aj Istria 
sa môže pochváliť pamiatkou 
UNESCO? Dokonalá krása skvostných 
byzantských mozaík v Bazilike 
sv. Eufrázia sa stane naším hlavným 
cieľom v Poreči – meste uličiek 
a priechodov odbočujúcich napravo 
a naľavo z dláždenej hlavnej ulice 
Dekumanus, ktorá sa tu zachovala 
z rímskych čias. Pri návrate do hotela 
prejdeme mestečko Beram, najstaršie 
osídlené miesto na Istrii sostredovekým 
opevnením, s Ilyrskou nekropolou 
a vzácnymi freskami. Kostol sv. Márie 
na skalách je najväčšou atrakciou 
práve vďaka vzácnym freskám. 
Prírodné krásy v spojení nedotknutého 
kúzla starobylých zákutí budeme 
obdivovať na našej poslednej zastávke 
v meste Pazin. Stredoveké opevnenie 
týčiace sa nad hlbokou priepasťou 
inšpirovalo i Julesa Verna pri písaní 
dobrodružného románu Matyáš 
Sandorf. Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ
Po raňajkách nás čaká návšteva 
starobylého mesta Buzet na úpätí 
masívu Čičarija. Buzet nazývame 
tiež mestom hľuzovky, kde tieto 
podzemné huby, ktoré sú delikatesou 
gastronomickej extratriedy rastú 
v lesoch v okolí. Z Buzetu sa ľahko 
presunieme do mestečka Hum, ktoré 

je najmenším mestom na svete (má 
len 22 obyvateľov) so starovekými 
stavbami, ktoré sa využívajú ako 
fi lmové kulisy. Fakultatívne možnosť 
návštevy Humskej konoby so 
špecialitami starej Istrie. Pri spiatočnej 
ceste nasleduje prehliadka mestečka 
Roć v údolí rieky Mirny, centra 
hlaholiky, kde bola v roku 1483 
vytlačená prvá chorvátska kniha 
Missal. Návrat do hotela, večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno 
s možnosťou pobytu pri mori. Večera.

8. DEŇ
Raňajky, v dopoludňajších hodinách 
odchod domov. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách.

Postojna

Buzet

Taliansko Slovinsko

Chorvátsko

Rabac 

Pula

Rovinj

Poreč
Luka

Beram

NECHAJME SA OBKLOPIŤ RAJOM FLÓRY A FAUNY A NAVŠTIVME SPOLU LIMSKY KANAL, „CHORVÁTSKY FJORD“, TIAHNUCI SA HLBOKO DO VNÚTROZE-
MIA A OBKLOPENÝ BUJNE PORASTENÝMI ZELENÝMI SVAHMI. K TOMU VŠETKÉMU EŠTE DOPRAJME NÁŠMU TELU I MYSLI ODDYCH PRI MORI. ISTRIA JE
V SKUTKU MAGICKÁ ZEM. PRI JEJ NÁVŠTEVE ZADRŽIA DYCH AJ TÍ, KTORÍ SI MYSLELI, ŽE UŽ OBJAVILI VŠETKY PRÍRODNÉ KRÁSY.

CENA OD

378
EUR
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VILY MELIA ISTRIAN VILLAS +
133 UMAG

POLOHA
v stredisku Stella Maris • v tieni 
borovicového lesa • okolo lagúny 
spojenej s morom • asi 2 km od centra 
Umagu

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • pizzeria • reštaurácie • 
bary • kaviarne • zmenáreň • 
internetová kaviareň • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie • krytý bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vonkajší bazén • 
supermarket • lekár • bankomat • 
v susedstve tenisové centrum 
s 14 tenisovými kurtmi • mini golf • 
stolný tenis • požičovňa bicyklov • 
multifunkčné ihrisko na loptové hry •
aerobic • spinning • joga • pilates • 
denné a večerné animácie • parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
vila pre 4 osoby • 2-lôžková spálňa 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
dvojlôžkom   
vila pre 6 osôb • dve 2-lôžkové spálne 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
dvojlôžkom • klimatizácia • kúpeľňa 
s WC • LCD SAT TV • telefón • Wi-Fi • 
trezor • terasa so sedením • kompletne 
vybavená kuchynská linka • mikrovlnná 
rúra • kávovar • toaster

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
stravy v samoobslužnej reštaurácii

PRE DETI
postieľka • animačné kluby pre deti 
od 8 mesiacov do 17 rokov • bazén • 
tobogan • ihrisko 

PLÁŽ
štrkovo-kamenistá ako i piesočnatá 
pláž cca 50 – 300 m od jednotlivých víl 
• upravené plochy na slnenie • ležadlá 
a slnečníky sú za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

SOL AURORA 
132 UMAG

POLOHA
v rekreačnej časti Katoro • s centrom 
Umagu ho spája 2,5 km promenáda • 
dostupné aj turistickým vláčikom

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • bary • Wi-Fi • 
na slnečnej terase 2 bazény so sladkou 
vodou • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • uteráky za poplatok • 
tenisové kurty • ihrisko na loptové hry 
(v blízkosti hotela) • stolný tenis • 
aquagymnastika • jóga • pilates • 
požičovňa bicyklov • turistické 
chodníky • animácie • parkovisko 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa s WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • trezor • 
telefón • Wi-Fi zdarma • balkón • izby 
orientované do lesoparku alebo na 
morskú stranu 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • detský klub (5 - 12 rokov) • 
bazén • animácie  

PLÁŽ
kamenistá pláž s upravenými plochami • 
priamo pred hotelom • vhodná aj pre 
deti • v mori je postupne sa zvažujúce 
pieskové dno • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy za poplatok 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 1x za týždeň 
večera na terase Bellavista • ľahké občerstvenie pri bazéne • k obedu a večeri 
miestne čapované nápoje (víno, pivo, nealko, voda) • v bare a pri bazéne 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj • tenis • badminton • 
bicykle • stolný tenis • lukostreľba • spoločenské hry • jóga • pilates • aqua 
aerobic • využívanie aquaparku v hoteli Sol Garden Istra pre deti 5 - 12 rokov 

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI
  

2+2 4+21
DO 9 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

1+1

CENA OD

51
EUR

CENA OD

93
EUR
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POLOHA
v resorte Stella Maris • v mediteránskej 
zeleni • centrum Umagu vzdialené 
2 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizácia • recepcia • reštaurácie 
• pizzeria • plážové občerstvenie • 
snack bary • kaviarne • minimarket 
• bankomat • Wi-Fi za poplatok • 
internetová kaviareň • 2 bazény • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • 
v susedstve tenisové centrum so 
14 kurtmi • ihriská na loptové hry • 
minigolf • stolný tenis • aquaaerobic • 
pilates • spinning • aerobic • animácie • 
parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
apartmány pre 5 osôb • 2 spálne 
(jedna s 2 lôžkami a druhá s 1 lôžkom) 
• obývacia miestnosť s rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby 
apartmány pre 6 osôb • 2 spálne (každá 
s 2 lôžkami) • obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby
apartmány pre 7 osôb • na prízemí • 
2 spálne (jedna s 3 lôžkami a druhá 
s 2 lôžkami) • obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom pre 2 osoby • 
kompletne vybavený kuchynský kút 

• kúpeľňa s WC • LCD SAT TV • Wi-Fi 
za poplatok • telefón • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
stravy formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • animačné kluby pre deti 
od 8 mesiacov do 17 rokov • bazén • 
tobogan na pláži • ihrisko 

PLÁŽ
štrkovo – kamenistá pláž s plochami 
na slnenie ako i piesočnatá pláž 
50 - 200 m od jednotlivých víl • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

APARTMÁNY SOL AMFORA 
135 UMAG

APARTMÁNY SOL STELLA 
134 UMAG

POLOHA
na zalesnenom polostrove • v resorte 
Stella Maris • centrum Umagu 
vzdialené 2 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizácia • recepcia • reštaurácie • 
pizzeria • plážové občerstvenie • snack 
bary • kaviarne • minimarket • 
bankomat • Wi-Fi za poplatok • 
internetová kaviareň • lekár • 2 bazény 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
v blízkosti tenisové centrum so 14 
tenisovými kurtmi • 
multifunkčné ihriská na loptové 
hry • minigolf • stolný tenis • aqua 
aerobic • pilates • spinning • aerobic • 
zábavné programy • parkovanie pred 
apartmánmi zdarma

UBYTOVANIE
apartmány pre 2-3 osoby • spálňa 
s 2 lôžkami • obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom • apartmány pre 
4 osoby • 
spálňa s 2 lôžkami • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím dvojlôžkom 
kompletne vybavený kuchynský
kút s chladničkou • mikrovlna rúra • 
sporák • kúpeľňa s WC • SAT TV • 
telefón • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
stravy formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • animačné kluby pre deti 
od 8 mesiacov do 17 rokov • bazén • 
tobogan • ihrisko 

PLÁŽ
štrkovo-kamenistá ako i piesočnatá 
pláž cca 50 - 200 m od jednotlivých víl 
• upravené plochy na slnenie • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • široká ponuka 
vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI
  

4+2 5+2
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI

  
PSÍK

2+2

CENA OD

70
EUR

CENA OD

46
EUR
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LAGUNA +
137 NOVIGRAD

POLOHA
uprostred parkovo upravenej zelene 
• centrum Novigradu s reštauráciami, 
obchodíkmi, kaviarňami, zábavnými 
podnikmi vzdialené cca 800 m • 
dostupné krátkou prechádzkou popri 
mori • aquapark Istralandia 5 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z viacerých krídiel 
• klimatizácia • recepcia • trezor 
za poplatok • bar • 2 reštaurácie 
• na terase pred hotelom bazén 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • Wi-Fi v priestoroch lobby 
a recepcie zdarma • ihriská na loptové 
hry • tenisové kurty • stolný tenis • 
minigolf • požičovňa bicyklov • krytý 
bazén a vírivka v hoteli Maestral 
zdarma • v hlavnej sezóne animácie 
• predajňa so suvenírmi a novinami • 
parkovisko

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV 
• telefón • väčšina izieb je s balkónom • 
orientované sú na morskú stranu alebo 
do okolia 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov • k večeri 
miestne čapované nápoje (víno, pivo, 
nealko, minerálna voda)

PRE DETI
postieľka • herňa • bazén so sladkou 
vodou • miniklub • teen klub • ihrisko • 
animácie

PLÁŽ
štrková pláž s upravenými trávnatými 
plochami na slnenie priamo pred 
hotelom • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • Punto Mare - plážová zóna 
s bazénom s morskou vodou, barom, 
reštauráciou a zábavou • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

POLOHA
uprostred parkovo upravenej zelene • 
centrum Novigradu 800 m • dostupné 
krátkou prechádzkou • aquapark 
Istralandia 5 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný • recepcia • Wi-Fi 
• denný bar • reštaurácie • obchodík 
so suvenírmi a novinami • na slnečnej 
terase bazén so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky zdarma • fi tness • 
vnútorný bazén • sauny • whirlpool • 
masáže • solárium • tenisové kurty • 
v blízkosti športové centrum: ihriská 
pre rôzne loptové hry, minigolf • 
stolný tenis • miestnosť pre bicykle • 
v hlavnej sezóne animačné programy • 
parkovisko zdarma 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • suity – 
dvojlôžková spálňa a obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom pre 
2 osoby • rodinné izby – 2 dvojlôžkové 
izby prepojené dverami • 2 kúpeľne 
kúpeľňa s WC • klimatizácia • sušič na 
vlasy • telefón • LCD SAT TV • Wi-Fi 
zdarma • trezor • minibar • väčšina 
izieb je s balkónom 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov • k večeri 
miestne čapované nápoje (víno, pivo, 
nealko, voda)

PRE DETI
postieľka • herňa • bazén so sladkou 
vodou • miniklub • teen klub • ihrisko • 
herňa • animácie

PLÁŽ
štrková pláž priamo pred hotelom • 
Punto Mare – plážová zóna s bazénom 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

MAESTRAL 
136 NOVIGRAD

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+11
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI BEZ BARIÉR

1+1

CENA OD

41
EUR

CENA OD

55
EUR
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DELFIN +
138 POREČ – ZELENA LAGUNA

POLOHA
na zalesnenom polostrove Zelenej Lagúny • jednej 
z najupravenejších a najlepšie vybavených turistických 
centier Jadranu • staré mesto Poreč vzdialené 5 km 
a dostupné mestským autobusom, turistickým vláčikom, 
ktorý spája navzájom okolité strediská, loďkou, dlhšou 
prechádzkou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z viacerých prepojených krídel • recepcia • 
trezor za poplatok • klimatizovaná reštaurácia • aperitív bar 
• kaviareň • spoločenská miestnosť • TV sála • internetový 
kútik za poplatok • Wi-Fi v priestoroch lobby za poplatok 
• zmenáreň • kaderníctvo • predajňa suvenírov a dennej 
tlače • miestnosť na odkladanie bicyklov • na terase pred 
hotelom bazén s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • tenisové kurty • ihriská pre loptové hry • minigolf • 
stolný tenis • ranná gymnastika • aqua aerobic • požičovňa 
bicyklov • plážový volejbal • v blízkosti diskotéka Byblos • 
animácie • parkovisko za poplatok 1 EUR/deň

UBYTOVANIE
menšie dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky 
• rodinné izby (pre 2 dospelých a 2 deti do 14 rokov) – 
2 dvojlôžkové izby (jedna s manželskou posteľou a druhá 
s oddelenými posteľami) • kúpeľňa s WC • telefón • väčšina 
izieb má balkón • orientované sú bočne na morskú stranu, 
do parkovo upravenej zelene alebo na parkovisko • izby bez 
balkóna sú na zníženom prízemí

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia obedov formou bufetových stolov 

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie • miniklub (okrem soboty) • 
tvorivé dielne • tobogan 

PLÁŽ
štrkovo-skalnatá pláž s vybetónovanými plochami na slnenie 
s upravenou zeleňou 50 m od hotela • výborné podmienky 
pre všetky druhy vodných športov • tobogan • ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ     

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE
  

WIFI PSÍK

1+1 2+2

CENA OD

36
EUR

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

12 Kat LETO 2015 CHORVATSKO_94-149.indd   109 18.11.2014   17:32



110

ŠTÚDIÁ A APARTMÁNY 
LAGUNA BELLEVUE 

140 POREČ – PLAVA LAGUNA

POLOHA
uprostred zelene v časti Plava Laguna 
• centrum mesta Poreč vzdialené 
3 km, dostupné vláčikom, loďou alebo 
pešou prechádzkou 1,5 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • bar • kaviareň 
• supermarket • obchod so suvenírmi 
• Wi-Fi • zmenáreň • bazén so sladkou 
vodou a ležadlami zdarma • osušky 
na kauciu • tenisové kurty • stolný 
tenis • minigolf • basketbal • petang • 
požičovňa bicyklov • plážový volejbal 
zdarma • gymnastika • aquaaerobic 
• animácie • športové turnaje • 
večery so živou hudbou • parkovisko 
za poplatok 

UBYTOVANIE
štúdiá pre 2 osoby • jedna miestnosť 
s manželským lôžkom, obývacou 
časťou a vybaveným kuchynským 
kútom 
apartmány pre 4-5 osôb • dve 
dvojlôžkové spálne • obývacia 
miestnosť rozkladacím lôžkom 
apartmány pre 4-6 osôb • dve 
dvojlôžkové spálne (každá s kúpeľňou) 
• obývacia miestnosť rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby • klimatizácia • 
telefón • SAT TV • Wi-Fi za poplatok • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa 

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
polpenzie v hoteli Laguna Mediteran 

PRE DETI
postieľka • miniklub pre deti 4 - 12 
rokov (okrem soboty) • bazén • ihrisko 
• diskotéka

PLÁŽ
kamenistá s plochami na slnenie ako 
i štrková • vzdialená 100 m podľa 
polohy ubytovania • sprchy • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • široká ponuka 
vodných športov 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

APARTMÁNY VALAMAR 
TAMARIS VILLAS 

139 POREČ – LANTERNA

POLOHA
súčasť komplexu Valamar Club Tamaris 
• v zelenej oáze polostrova Lanterna 
• centrum Poreča vzdialené 13 km • 
dostupné miestnou dopravou a loďou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • bar • 
internetový kútik • WIFI v priestoroch 
lobby zdarma • wellness • 
supermarket • zmenáreň • na slnečnej 
terase 2 bazény so sladkou vodou 
a atrakciami (whirlpool, vodopády, 
tobogan, protiprúd) • ležadlá 
a slnečníky zdarma • fi tness • stolný 
tenis • petang • aerobic • minigolf • 
plážový volejbal • lukostreľba • 100 m 
od hotela 16 vonkajších a 2 vnútorné 
tenisové kurty • program aktivít pre 
celú rodinu • parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
apartmány pre 4-6 osôb: 2 spálne 
(jedna s oddelenými dvomi posteľami 
a druhá s manželským lôžkom) • 
obývacia miestnosť s rozťahovacím 
lôžkom pre 2 osoby • klimatizácia • 
vybavený kuchynský kút (umývačka 
riadu, mikrovlnná rúra, kávovar) • 
SAT TV • kúpeľňa s WC • sušič na 
vlasy • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
individuálne 

PRE DETI
postieľka • bazén • reštaurácia • 
detské menu • ihrisko • herňa • 
zábavné centrum • diskotéka • detské 
kluby pre deti do 16 rokov, vrátane 
nápojov a zmrzliny • opatrovanie detí 
za poplatok

PLÁŽ
kamenistá s plochami na slnenie • 
štrková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora vhodná pre deti • 150 m 
od komplexu • zeleň poskytujúca 
prírodný tieň

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE PSÍK
  

4+2
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI

  
WELLNESS PSÍK

4+2

CENA OD

32
EUR

CENA OD

103
EUR
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REZORT FUNTANA 
142 VRSAR

POLOHA
na miernom svahu • pri malej rybárskej 
dedine Funtana • Poreč 6 km • 
Vrsar 3 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a 4 pavilóny • 
recepcia • reštaurácia • aperitív bar 
• kaviareň • internetové pripojenie 
za poplatok • na slnečnej terase bazén 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • 2 tenisové kurty • stolný 
tenis • minigolf • plážový volejbal 
• nestrážené parkovisko zdarma • 
večerné programy so živou hudbou

UBYTOVANIE
jednolôžkové izby • dvojlôžkové 
izby, niektoré s možnosťou prístelky 
• klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • trezor • telefón 
• balkón čiastočne orientovaný na 
morskú stranu • možnosť prenajať si 
chladničku na recepcii 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • stolička • bazén • ihrisko • 
miniklub pre deti 4 - 11 rokov (okrem 
soboty) • diskotéka • animácie

PLÁŽ
kamenistá s plochami na slnenie ako 
i štrková pláž priamo pri rezorte • 
vodné športy za poplatok • ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

LAGUNA MATERADA 
141 POREČ - ŠPADIĆI

POLOHA
v kľudnom prostredí • centrum Poreča 
3 km • dostupné prechádzkou popri 
mori alebo vláčikom

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný hotel • recepcia 
• reštaurácia • zmenáreň • bar • 
internetový kútik za poplatok • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie a baru zdarma 
• večery so živou hudbou • obchod 
so suvenírmi • cukráreň • kaviarne • 
pizzeria • masáže • na slnečnej terase 
bazén so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • osušky na kauciu 
• aqua aerobic • tenisové kurty • stolný 
tenis • minigolf • plážový volejbal • 
požičovňa bicyklov • večerné zábavné 
programy • parkovisko 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby (niektoré 
s možnosťou prístelky) • kúpeľňa s WC 
• sušič na vlasy • trezor za poplatok • 
SAT TV • telefón • balkón • za poplatok 
je možné prenajať si chladničku 
na recepcii • izby sú orientované 
na morskú stranu alebo do okolia

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • k večeri miestne 
čapované nápoje (víno, pivo, voda, 
džúsy) • 1x týždenne tematická večera

PRE DETI
postieľka • ihrisko • miniklub • bazén 
so sladkou vodou • diskotéka • 
animácie vrátane občerstvenia (sendvič 
alebo koláč 1x denne)

PLÁŽ
kamenistá pláž s plochami na slnenie 
je oddelená len upravenou záhradou • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • široká 
ponuka vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • miestne 
nápoje k hlavným jedlám (voda, džúsy, pivo a víno) • v čase 12:00-16:00 h 
a 17:00-18:00 h ľahké občerstvenie (sendviče, pizza, koláče) • zmrzlina v čase 
10:00-22:00 h • v čase 10:00–24:00 h v bare Tramontana miestne čapované 
nápoje (pivo, víno, vody, džúsy) • v čase 21:00–24:00 h domáce alkoholické 
nápoje • v čase 8:00 – 14:00 h a 17:00 – 23:00 h káva, čaj, víno, pivo, džúsy • 
hotelové animácie 

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

1+11
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1

CENA OD

60
EUR

CENA OD

34
EUR
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EDEN 
144 ROVINJ

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • stolička • ihrisko • bazén • 
miniklub • denné a večerné animačné 
programy 

PLÁŽ
novovybudovaná štrková pláž 
s pozvoľným vstupom vzdialená 50 m 
do mora je oddelená od hotela len 
parkom • ležadlá, slnečníky a uteráky 
na vyhradenej časti zdarma 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

POLOHA
výnimočná poloha v pokojnom 
prostredí 100-ročného prírodného 
parku • od mesta Rovinj vzdialený 
2 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
plne klimatizovaný • recepcia • 
reštaurácie • bary • kaviareň • 
internetový kútik • Wi-Fi v celom 
hoteli zdarma • kongresová sála 
• komplex vonkajších bazénov 
s morskou vodou s vyhradenou časťou 
pre deti • ležadlá a slnečníky zdarma 
• wellness a spa centrum za poplatok: 
sauna • whirlpool • masáže • manikúra 
• pedikúra • rôzne kozmetické 
a beauty procedúry na báze 
morských produktov • fi tness zdarma 
• kolkáreň • stolný tenis • tenisové 
kurty so školou tenisu za poplatok 
• požičovňa bicyklov a paličiek 
na nordic walking • aqua aerobic • 
ranná gymnastika • večerné programy 
• nestrážené parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby (niektoré 
s možnosťou prístelky) • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
Wi-Fi zdarma • telefón • LCD SAT TV 
• minibar • trezor zdarma • balkón 
orientovaný na bazén alebo parkovisko

REZORT PETALON 
143 VRSAR

POLOHA
v miernom svahu na zalesnenom 
polostrove • mesto Vrsar vzdialené 
800 m, dostupné 15 min. prechádzkou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
rezort sa skladá z centrálnej budovy 
a jednoposchodových pavilónov • 
v centrálnej budove sú: klimatizované 
spoločenské priestory • recepcia • 
reštaurácia • súčasťou komplexu sú: 
pizzeria • pub • kaviareň • aperitív 
bar • pool bar • Wi-Fi zdarma 
v priestoroch recepcie a kaviarne • 
na slnečnej terase 2 vonkajšie bazény 
so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • 12 tenisových kurtov • 
ihriská na plážový volejbal • basketbal 
• badminton • stolný tenis • minigolf • 
fi tness • petang • požičovňa bicyklov 
• animačné programy • tanečná terasa 
so živou hudbou • parkovisko

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby (niektoré 
s možnosťou prístelky) • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • trezor • chladnička 
• balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • stolička • ihrisko • bazén • 
miniklub pre deti 4 - 11 rokov • teenklub 
• animačné večerné programy

PLÁŽ
skalnato-kamenistá s upravenými 
plochami na slnenie ako i štrková pláž 
priamo pred rezortom • vodné športy 
za poplatok • potápačské centrum • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100%

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

  
WIFI WELLNESS

1+11
DO 10 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1

CENA OD

59
EUR

CENA OD

67
EUR
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APARTMÁNY AMARIN RESORT 
145 ROVINJ

POLOHA
4 km severne od mesta Rovinj • obklopené bohatou 
mediteránskou zeleňou • centrum Rovinju je dostupné 
miestnou dopravou alebo loďou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • pizzeria • cukráreň • 4 bary • 
masážny salón • obchod s dennou tlačou, potravinami 
a suvenírmi • trezor za poplatok • Wi-Fi zdarma • 
internetový kútik za poplatok • na slnečnej terase 2 bazény 
s morskou vodou • ležadlá a slnečníky za poplatok • plážový 
volejbal zdarma • za poplatok: tenisové kurty • futbal • 
volejbal • petang • lukostreľba • stolný tenis • minigolf • 
animácie • živá hudba • nestrážené parkovisko

UBYTOVANIE
štúdiá pre 2-3 osoby: jedna miestnosť s 2 lôžkami 
a prístelkou (80 x 190 cm) • apartmány pre 4 osoby: 
spálňa s 2 lôžkami • obývacia miestnosť s rozťahovacím 
dvojlôžkom • apartmány Superior pre 4 osoby: spálňa 
s 2 lôžkami • obývacia miestnosť s rozťahovacím lôžkom 
(140 x 210 cm) pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti • apartmány 
Superior pre 6 osôb: dvojúrovňové • 2 dvojlôžkové spálne 
• obývacia miestnosť s rozťahovacím lôžkom (140 x 210 cm) 
pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti • klimatizácia • vybavený 
kuchynský kút s chladničkou • mikrovlnná rúra • kávovar • 
SAT TV • telefón • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • trezor • 
balkón alebo terasa • apartmány Superior sú priestrannejšie 
a navyše majú internetovú prípojku • Wi-Fi • rúru na pečenie 
• umývačku riadu • sušič na uteráky

STRAVOVANIE
štúdiá: individuálne alebo polpenzia formou bufetových 
stolov • apartmány: individuálne 

PRE DETI
postieľka • ihrisko • bazén s morskou vodou • miniklub 
(4 - 12 rokov) • teenklub (12 - 18 rokov) • animácie • 
trampolína za poplatok

PLÁŽ
štrková pláž s pozvoľným vstup do mora a kamenistá 
s vybetónovanými plochami na slnenie 100 - 300 m • 
vodné športy za poplatok • ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI
  

BEZ BARIÉR PSÍK

2+2 4+2

CENA OD

59
EUR
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KOMPLEX VILLAS RUBIN 
146 ROVINJ

POLOHA
v turistickom stredisku Villas Rubin • centrum mesta Rovinj 
je vzdialené 3 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • pizzeria • bary • minimarket • 
novinový stánok • internetový kútik za poplatok • trezor 
na recepcii za poplatok • bazény so sladkou vodou 
a toboganom za poplatok • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• Wi-Fi v priestoroch recepcie, reštaurácie a pri bazéne 
zdarma • 7 tenisových kurtov • stolný tenis • ihriská na 
basketbal • plážový volejbal • hádzaná • malý futbal • 
minigolf • nordic walking • petang • požičovňa bicyklov • 
biliard • video hry • škola tanca • rôzne športové turnaje • 
večerné animačné programy • večery so živou hudbou • 
parkovisko

UBYTOVANIE
bungalovy (izby): dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
(rozťahovacie lôžko) • kúpeľňa s WC • SAT TV • telefón • 
balkón alebo terasa
štúdio pre 2-3 osoby: jedna miestnosť s 2 lôžkami 
s možnosťou prístelky 
apartmán pre 4 osoby: dvojlôžková spálňa • obývacia 
miestnosť s 2 lôžkami (rozťahovacie lôžko 190 x 160) 
apartmán pre 5 osôb: 2 dvojlôžkové spálne • obývacia 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom (190 x 160) • vybavený 
kuchynský kút • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • trezor 
za poplatok • telefón • SAT TV • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
bungalovy (izby): polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • apartmány: individuálne • možnosť 
doplatenia raňajok a večerí formou bufetu

PRE DETI
postieľka • bazén so sladkou vodou • tobogan za poplatok 
• miniklub pre deti 4 - 11 rokov (okrem soboty) • večerný 
program (mini disco, mini kabaret, talent show) • tvorivé 
dielne • trampolína 

PLÁŽ
štrková ako i kamenistá pláž s upravenými plochami na 
slnenie 100 – 300 m od apartmánov • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • široká ponuka vodných športov za poplatok 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

1
DO 10 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE
  

WIFI PSÍK

1+1 2+2

CENA OD

41
EUR
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HOTELOVÝ KOMPLEX GIRANDELLA +
147 RABAC

POLOHA
komplex je terasovito rozložený vo svahu lesoparku 
na severnom okraji strediska Rabac • 1,5 km od centra 
letoviska • centrum Rabacu je dostupné príjemnou 
prechádzkou po promenáde popri mori alebo turistickým 
vláčikom • promenáda lemovaná množstvom reštauračných 
zariadení s príjemným posedením, stánkami so suvenírmi 
a rôznymi potrebami pre letnú dovolenku

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z troch pavilónov ULIKA, OLEANDER, 
AGAVA, spoločnej recepcie a reštaurácie pre všetky 
pavilóny • trezor za poplatok • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
a kaviarne zdarma • na slnečnej terase pod reštauráciou 
bazén s morskou vodou a plážovým občerstvením • 
ležadlá a slnečníky sú za poplatok • kaviareň • minimarket 
• zmenáreň • internetový kútik (za poplatok) • ranná 
gymnastika • aqua aerobic • tenisové kurty so školou tenisu 
80 m od hotela • minigolf • stolný tenis • prenájom bicyklov 
800 m od hotela • trasy na pešiu turistiku • denne animácie 
• tanečné večery so živou hudbou • nestrážené parkovisko 
zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky • kúpeľňa 
s WC • SAT TV • chladnička • orientované do svahu, 
lesoparku alebo na morskú stranu • väčšina izieb má aj 
balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov 
v spoločnej reštaurácii komplexu

PRE DETI
postieľka • animácie • bazén • malé ihrisko s hojdačkami 
• herňa • detský kluby pre deti 4 – 12 rokov • teen klub 
v apartmánoch Albona • v reštaurácii časť vyhradená pre deti 

PLÁŽ
štrková pláž ocenená modrou vlajkou s pozvoľným vstupom, 
členená skalnatými výbežkami • vzdialená 50 - 250 m 
od pavilónov • široká ponuka vodných športov za poplatok • 
potápačské centrum pri hoteli Bellevue • slnečníky a ležadlá 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82 %

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI POTÁPANIE

CENA OD

28
EUR
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149 RABAC
MIMOSA NARCIS 

148 RABAC

POLOHA
na zalesnenom úbočí v zálive Maslinica 
• centrum Rabacu 500 m • mesto 
Labin 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel je súčasťou komplexu, ktorý 
tvoria hotely Narcis, Hedera a Mimosa 
• v roku 2013 bol kompletne 
zrekonštruovaný • recepcia • 
reštaurácia • bar • internetový kútik 
za poplatok • obchod s dennou tlačou 
• na slnečnej terase bazény so sladkou 
vodou • ležadlá zdarma a slnečníky 
za poplatok • krytý bazén s morskou 
vodou (len v mimosezóne) • wellness 
• fi tness • tenisové kurty • ihriská pre 
loptové hry • stolný tenis • minigolf 
• na letnej terase v hlavnej sezóne 
(15.5.-15.9.) animácie a večery so živou 
hudbou v hoteli Hedera • parkovisko 
zdarma 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby a izby Superior 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • chladnička • 
telefón • trezor • Wi-Fi za poplatok 
• izby Superior majú balkón 
a orientované sú na morskú stranu 
• dvojlôžkové izby bez balkóna 
orientované na cestu

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • k večeri miestny 
čapovaný nápoj (víno, pivo, nealko, 
voda) • tea time (káva alebo čaj 
a koláč) 

PRE DETI
postieľka • bazén • tobogan 
za poplatok • ihrisko • animácie pre 
deti 6 - 12 rokov v období 15.5.-15.9. 
s malým občerstvením

PLÁŽ
štrková pláž v zálive s pozvoľným 
vstupom do mora priamo pred hotelom 
• oddeľuje ju len komplex bazénov • 
vodné športy za poplatok • ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • bazén • miniklub • tobogan 
za poplatok • ihrisko • v sezóne 
animácie s malým občerstvením pre 
deti 6 - 12 rokov • diskotéka 

PLÁŽ
štrková pláž priamo pred hotelom • 
od hotela ju oddeľuje bazén • ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok • 
vodné športy za poplatok 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV  89 %

POLOHA
na zalesnenom úbočí v zálive Maslinica 
• centrum Rabacu 500 m • mesto 
Labin 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • aperitív bar • 
predajňa suvenírov • na slnečnej terase 
bazény so sladkou vodou • ležadlá 
zdarma • slnečníky za poplatok • 
fi tness • solárium • wellness centrum 
• tenisové kurty • ihriská na loptové 
hry • stolný tenis • minigolf • v hlavnej 
sezóne animácie • parkovisko 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby a izby Superior 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • chladnička • 
telefón • trezor • Wi-Fi za poplatok 
• izby Superior majú balkón 
a orientované sú na morskú stranu 
• dvojlôžkové izby bez balkóna 
orientované na cestu

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• miestny nápoj k večeri (voda, nealko, víno, pivo) • poobedňajší snack • 
nealkoholické nápoje, víno a miestne alkoholické nápoje v čase od 11:00 – 
22:00 h • animácie • tenisové kurty • minigolf • ihriská na loptové hry • fi tness • 
ležadlá pri bazéne

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+21
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

CENA OD

51
EUR

CENA OD

81
EUR
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APARTMÁNY ALBONA +HEDERA 
151 RABAC150 RABAC

POLOHA
na zalesnenom úbočí v zálive Maslinica 
• centrum Rabacu 500 m • mesto 
Labin 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácia • bar • 
internetový kútik za poplatok • 
obchod s dennou tlačou • na slnečnej 
terase bazény so sladkou vodou • 
ležadlá zdarma • slnečníky za poplatok 
• krytý bazén s morskou vodou (len 
v mimosezóne) • wellness • fi tness • 
tenisové kurty • ihriská pre loptové 
hry • stolný tenis • minigolf • na letnej 
terase v hlavnej sezóne (15.5.-15.9.) 
animácie a večery so živou hudbou • 
parkovisko zdarma 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • izby s možnosťou 
prístelky s balkónom • izby bez 
balkóna sú orientované na cestu alebo 
na morskú stranu • kúpeľňa s WC • 
SAT TV • telefón • trezor • klimatizácia 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • k večeri miestny 
čapovaný nápoj (víno, pivo, nealko, 
voda) • tea time (káva alebo čaj 
a koláč) 

PRE DETI
bazén • tobogan za poplatok • 
ihrisko • postieľka • animácie pre 
deti 6 - 12 rokov v období 15.5. - 15.9. 
s malým občerstvením

PLÁŽ
štrková pláž v zálive s pozvoľným 
vstup do mora priamo pred hotelom 
• oddeľuje ju len komplex bazénov • 
vodné športy za poplatok • ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

POLOHA
na svahu lesoparku • na okraji 
strediska Rabac • asi 2 km od centra 
Rabacu ktoré je dostupné príjemnou 
prechádzkou popri mori alebo 
turistickým vláčikom od komplexu 
Girandella

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor za poplatok • bar • 
zmenáreň • klimatizovaná reštaurácia • 
internetový kútik • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie • minimarket • na slnečnej 
terase bazén s morskou vodou 
a oddeleným detským bazénom • 
ležadlá zdarma • fi tness • vírivka 
• tenisové kurty so školou tenisu 
• minigolf • stolný tenis • plážový 
volejbal • požičovňa bicyklov • 
škola potápania • počas hlavnej 
sezóny animácie a tanečné večery • 
nestrážené parkovisko zdarma 
 
UBYTOVANIE
apartmány pre 3 osoby: jedna 
miestnosť s 2 lôžkami s možnosťou 
prístelky (rozťahovacie lôžko) • 
apartmány pre 4 osoby: dvojlôžková 
spálňa • obývacia miestnosť 
s rozťahovacím lôžkom pre 2 osoby • 
kuchynský kút so základným vybavením 
• chladnička • kávovar • kúpeľňa s WC 
• sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
väčšina má balkón alebo terasu

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
polpenzie formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • miniklub • animácie • malé 
ihrisko • diskotéka • bazén

PLÁŽ
štrková pláž oddelená skalnatými 
výbežkami • vzdialená asi 50 - 100 m 
• vodné športy za poplatok • slnečníky 
a ležadlá sú za poplatok • potápačské 
centrum pri hoteli Bellevue 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI
  

POTÁPANIE

2+21
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

2+2

CENA OD

42
EUR

CENA OD

50
EUR
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CASA VALAMAR SANFIOR  

VALAMAR SANFIOR 

153 NOVI VINODOLSKI152 RABAC
APARTMÁNY NOVI RESORT  

POLOHA
na idylickom polostrove • obklopený 
bohatou zeleňou • centrum mestečka 
Rabac vzdialené 1 km • dostupné 
príjemnou prechádzkou po pobrežnej 
promenáde alebo turistickým vláčikom

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z hotelov Sanfi or 
a Casa • spoločná recepcia v hoteli 
Sanfi or • reštaurácia • klimatizácia 
• bary • zmenáreň • internetový 
kútik za poplatok • v hoteli Sanfi or 
vnútorný bazén so sladkou vodou • 
na slnečnej terase bazén so sladkou 
vodou a oddelenou časťou pre deti 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • wellness centrum • animácie 
a športové aktivity pre všetky vekové 
skupiny • parkovisko zdarma • 
v blízkosti: tenisové kurty • minigolf 
• stolný tenis • plážový volejbal • 
požičovňa bicyklov • paintball • trasy 
na nordic walking a cykloturistiku 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • klimatizácia 
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • minibar • trezor • 
internetové pripojenie • väčšina izieb 
s balkónom 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • bazén • ihrisko • miniklub • 
Maro klub pre rôzne vekové skupiny • 
diskotéka

PLÁŽ
prírodná skalnatá pláž s upravenými 
plochami na slnenie 50 m od komplexu 
• prístupná po schodoch • vodné 
športy za poplatok • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
rodinný rezort priamo pri pláži • 
v miernom svahu • vzdialený 1,5 km 
od mestečka Novi Vinodolski

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • reštaurácie • bary • 
zmenáreň • poliklinika • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie zdarma • 
NOVI SPA centrum: vnútorné 
a vonkajšie bazény s morskou vodou • 
sauny • jacuzzi • fi tness • 
terasy na slnenie s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • za poplatok: 
masáže • procedúry • tenisové kurty 
za poplatok • multifunkčné ihrisko • 
jogging • aerobik• parkovisko a garáž 
za poplatok

UBYTOVANIE
apartmán pre 2 dospelých a dieťa 
do 12 rokov • dvojlôžková spálňa • 
obývacia miestnosť s jedným 
lôžkom a kuchynským kútom •
apartmán pre 2 dospelých a 1 dieťa 
do 18 rokov a 1 dieťa do 12 rokov • 
dve spálne (jedna s dvojlôžkom 
a druhá s poschodovou posteľou) • 
obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom • apartmán pre 4 dospelých: 
2 dvojlôžkové spálne • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom • 
klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • telefón • SAT TV • vybavená 

kuchyňa • Wi-Fi • trezor • balkón • 
v apartmánoch sa platí kaucia 200 EUR

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 
polpenzie 

PRE DETI
postieľka • detské mestečko na ploche 
4 000 m2: bazény • ihriská • miniklub • 
animačné programy • opatrovanie detí 
za poplatok 

PLÁŽ
štrková pláž s pozvoľným vstupom 
200 m od apartmánov • shuttle bus 
na pláž • ležadlá a slnečníky zdarma

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS PSÍK

2+21
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE
  

WIFI PSÍK

1+1

CENA OD

100
EUR

CENA OD

52
EUR
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CHORVÁTSKO

156 RABAC 
HOTEL MIRAMARE ***
PRI PLÁŽI  |  ANIMÁCIE  |  WI-FI  |  1+1

160 NOVI VINODOLSKI 
APARTMÁNY LINA ***
2+2

161 NOVI VINODOLSKI 
APARTMÁNY ŠTEFANIJA ***

157 PULA – ZLATNE STIJENE
APARTMÁNY HORIZONT **
PRIAMO NA PLÁŽI  |  ANIMÁCIE  |  PSÍK  |  2+2  |  4+2

154 POREČ - ZELENA LAGUNA
APARTMÁNY ASTRA **
PSÍK  |  2+2

158 PULA – VERUDELA
APARTMÁNY PARK PLAZA VERUDELA ****
PRIAMO NA PLÁŽI  |  ANIMÁCIE  |  WI-FI  |  PSÍK  |  2+2  |  4+2

155 POREČ – ČERVAR
APARTMÁNY VOLTA 
2+2  |  4+2

159 PULA 
HOTEL PARK ****
PRIAMO NA PLÁŽI  |  ANIMÁCIE  |  1+1

od 32 €

od 52 € od 58 €

od 33 €

od 68 €

*

od 58 €

od 32 €

od 54 €

TIETO A ĎALŠIE HOTELY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK
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Národný park Paklenica

Národný park Krka

Park prírody Telaščicaicaica

Národný park Kornati

Bratuš

DikloDikDikkloklo

Zaton

g

Petrčane

Sv. Filip Jakov
Biograd na Moru
Pakoštane

Vodice

Primošten
Šibenik Split

Omiš
Brela

Ruskamen
Tučepi

Makarska

Baška Voda

Podgora

Gradac
Orebič

Živogošče

Zadar

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 22 26 29 29 26
VODA (°C) 20 23 25 26 25

SEVERNÁ DALMÁCIA

DALMÁCIA JE IDEÁLNA KOMBINÁCIA HISTORICKÝCH MESTEČIEK, PRÍRODNÝCH PLÁŽÍ A NEDOTKNUTEJ PRÍRODY V NÁRODNÝCH PARKOCH. NAPLŇME 
SVOJE ZMYSLY PANENSKOU PRÍRODOU A ČÍROSŤOU VZDUCHU, KTORÝ DÝCHALI AJ POSTAVY MAYOVSKÝCH DIEL A VNESME SA DO FASCINUJÚCEJ PRÍ-
RODY A JEJ NEUVERITEĽNÝMI ÚKAZMI. NÁŠ ZÁŽITOK EŠTE UMOCNÍ POHĽAD NA NAJVÝZNAMNEJŠIE SAKRÁLNE STAVBY.

Starigrad - Paklenica
Starigrad vznikol na základoch starobylého antického 
mesta Argyruntumu, nachádza sa priamo na Jadranskej 
magistrále. Paklenica je pokojné a krásne mestečko na 
pobreží a zároveň na úpätí parku prírody Velebit.

Zaton
Známe turistické stredisko, obľúbené najmä rodinami 
s malými deťmi vďaka veľkej piesočnatej pláži
s veľmi miernym vstupom do mora. Od Zadaru je 
vzdialené asi 15 km a situované v borovicovom lesíku.

Petrčane
Malá osada asi 11 km severozápadne od Zadaru
ponúka kvalitné ubytovanie v hoteloch a apartmánoch, 
obklopená je štrkovýmii skalnatými plážami.

Zadar
Mesto s bohatou históriou, staré viac ako
2000 rokov, hospodárske a kultúrne centrum
severnej Dalmácie. V starom meste je okrem 
iných historických pamiatok aj niekoľko cenných 
a významných sakrálnych stavieb Chorvátska. 
Ubytovacie zariadenia sú najmä na severe, 
v mestských častiach Borik, Puntamika a Diklo.

Sv. Filip i Jakov
Malé mestečko na brehu Pašmanského prielivu, asi
3 km od kúpeľného mesta Biograd na Moru.

Biograd na Moru
Známe mesto chorvátskych kráľov z 10. a 11. storočia, 
ležiace v strede medzi letiskom v Zadare a Splite 
a blízkosti 2 národných parkov.

Pakoštane
Malé mestečko na biogradskej riviére pri známom 
Vranskom jazere.

Krka
Najkrajšia krasová rieka Chorvátska, ktorá vychádza 
na povrch krasovým prameňom a vytvára
s kaskádami a vodopádmi prekrásne prírodné 
scenérie.Výlet spojený s prehliadkou historického 
centra mesta Šibenik.

Kornati
Najčlenitejšie súostrovie v Stredomorí, pozostávajúce 
z 89 ostrovov, ostrovčekov a morských útesov. 
Bizarná krása, tradičné pestovanie olív a chov oviec.

Zadar
Mesto výnimočnej histórie s mimoriadne cenným 
kultúrnym dedičstvom, mesto ponúkajúce vždy 
niečo nové a celkom originálne.

Fisch picknik
Celodenný lodný výlet.

Panoráma
2 až 4 hodinová plavba popri pobreží.

Pirovac
Malebné mestečko, ktoré láka nádhernými
zátokami – Sitnica, Vrulje, Makirina, kde boli
objavené ložiská liečivého bahna a taktiež zátoka
Vrilo s pieskovou plážou.

Vodice
Jedno z najatraktívnejších turistických stredísk
asi 13 km pred Šibenikom, ponúka bohaté
možnosti kultúry a zábavy. Na okraji mestečka
sa nachádza letovisko Srima.

Šibenik
Starobylé mesto rozprestierajúce sa nad zálivom
pri Národnom parku ústia rieky Krky. Vďaka 
svojej polohe a bohatej histórii patrí medzi 
najnavštevovanejšie mestá Severnej Dalmácie. 
Rekreačné zariadenia sú v turistickom stredisku 
Solaris, ktoré sa nachádza 6 km južne od Šibeniku.

Primošten
Stredoveké mestečko sa rozprestiera na ostrovčeku 
spojenom s pevninou hrádzou. Hotelový komplex leží 
na protiľahlom polostrove, obkolesenom borovicovým 
porastom a skalnatými a štrkovými plážami.

Trogir
Kamenné mesto pod ochranou UNESCO je klenotom 
pre milovníkov umeleckých diel, renesančných 
a barokových stavieb.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Plitvické jazerá
Najstarší a najznámejší chorvátsky národný park, 
s čarovnými miestami a prírodnými kulisami, ktorý 
tvorí 16 jazier vzájomne pospájaných vodopádmi. Je 
súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO.

DOPRAVA
AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY
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POLOHA
na okraji letoviska • v blízkosti hlavnej promenády • 
neďaleko centra • vstup do NP Paklenica približne 1,5 km • 
od Zadaru asi 45 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotelový areál • recepcia • klimatizované 
spoločenské priestory • Wi-Fi vo vybraných spoločenských 
priestoroch za poplatok • reštaurácia s výhľadom na more • 
aperitív bar • bistro • kaviareň • tanečná terasa (živá hudba 
v hlavnej sezóne 4–5x do týždňa) • TV miestnosť • múzeum 
Winnetua • parkovanie zdarma • fi tness a wellness na 
ploche 1 000 m2 (za poplatok krytý bazén, sauny, jacuzzi) 
• na slnečnej terase bazén (aj detský) so sladkou vodou 
(ležadlá a slnečníky zdarma) • šport: futbal, hádzaná, 
plážový volejbal, basketbal, bedminton, boccia, tenis, stolný 
tenis, minigolf • aerobik na pláži a v bazéne, pilates, nordic 
Walking • v hlavnej sezóne animácie pre deti aj dospelých

UBYTOVANIE
klimatizované izby • ekonomy • standard dvojlôžkové • 
superior dvojlôžkové s možnosťou prístelky • rodinné izby: 
Family room (2 dvojlôžkové spojené malou chodbičkou) • 
Family room plus (dvojlôžková a dvojlôžková s prístelkou, 
spojené malou chodbičkou) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
minibar • SAT TV • telefón • prípojka na internet
za poplatok • väčšina izieb má balkón • orientované
na morskú stranu, parkovisko alebo park

STRAVOVANIE
polpenzia • v období do 13.6. a od 5.9. • raňajky a večere 
formou bufetových stolov, možnosť doplatenia obedov
light all inclusive • v období od 13.6. do 5.9.

PRE DETI
postieľka • menu • animácie počas sezóny • bazén • ihrisko 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALAN 
162 STARIGRAD – PAKLENICA

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obed a večera formou bufetových stolov • čapované miestne 
nápoje (nealko, víno, pivo, vybrané destiláty k jedlu a v  bare (10:00-23:00 h) • poobede koláč, zmrzlina pre 
deti • polnočný snack • animácie podľa programu 

3
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI

1+1 2+2 2+3

NOVINKA

CENA OD

30
EUR
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POLOHA
v turistickom stredisku Zaton • asi 1,5 km od mestečka 
Zaton • 16 km od mesta Zadar

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi podľa pokrytia v celom komplexe (1 deň 
zdarma) • pozdĺž promenády, vedúcej od recepcie až k pláži 
sú: reštaurácie • ambulancia • minimarket • na slnečnej 
terase pri pláži je veľký a detský bazén so sladkou vodou • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • šport: aqua aerobik • 12 
tenisových kurtov s tenisovou školou • stolný tenis • ihriská 
pre loptové hry • kurzy potápania • jazdecký klub so školou 
• minigolf • požičovňa bicyklov • diskotéka

UBYTOVANIE
jednoposchodové domčeky • majú: obývaciu miestnosť 
s kuchynským kútom (linka so základným riadom, 
kávovar, malá chladnička, dvojplatnička) • spálňu (okrem 
štúdia) • kúpeľňu • SAT TV • Wi-Fi (1 deň zdarma • telefón • 
trezor • balkón alebo terasu

kategória 3*: štúdio pre 2 - 3 osoby: obývacia miestnosť 
s 2. resp. 3 lôžkami (2 pevné a 1 rozkladacie)  
apartmán pre 4 osoby: spálňa a obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom • pre 5 osôb: 2 spálne a obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom

kategória LUX 4*: sú priestrannejšie • 
luxusne vybavené • navyše klimatizácia, mikrovlnná rúra
štúdio pre 2 - 3 osôb obývacia miestnosť s 2, resp. 3 lôžkami 
(2 pevné a 1 rozkladacie) 
apartmán: pre 4 osôb spálňa a obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom • pre 5 osôb: 2 spálne a obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom • pre 5 - 6 osôb: 2 spálne 
a obývacia miestnosť s rozkladacím lôžkom

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

PRE DETI
postieľka • miniklub • animácie • bazén • ihrisko

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★ / ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT  / 
163 ZATON

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI

2+2 5+1

CENA OD

41
EUR
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POLOHA
na skalnatom polostrove Punta Skala 
s mediteránskou zeleňou • 
3 km od centra Petrčane

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
zameraný na rodiny s deťmi • 
recepcia • Wi-Fi zdarma • reštaurácia 
• lobby bar • Aquapura Spa Flora 
wellness na 2 000 m2 (vnútorný 
bazén prepojený s vonkajším, sauny, 
cardio fi tnes) • na slnečnej terase 
komplex bazénov so sladkou vodou 
(tobogan a atrakcie pre deti) • 
šport: tenis • ihriská na loptové hry 
• potápačské centrum • požičovňa 
potrieb pre vodné športy • parkovanie 
len v garáži za poplatok 9,50 EUR/noc

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • balkón alebo terasa 
• SAT TV • trezor • minibar • telefón 
• prípojka na internet (zdarma) • 
rodinné izby • 2 lôžka a čiastočne 
oddelený spací kút pre 2 deti (postele 
180 x 80 cm) • rodinné suity: • 2 lôžka 
a rozkladacie lôžko (145 x 140 cm) • 

čiastočne oddelený spací kút pre 2 deti 
(postele 180 x 80 cm)

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
postieľka • ihrisko • animácie • potreby 
pre bábätká • v reštaurácii detský bufet 
a jedálenský kútik

PLÁŽ
hotelová pláž • skalnatá s jemným 
štrkovým zálivom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a závesné 
siete zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
v borovicovom lese na prírodnom 
skalnatom 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 • 
trezor • Wi-Fi zdarma v celom hoteli • 
lobby bar • reštaurácia • krytý bazén 
so sladkou vodou s hydromasážou 
(k dispozícii do 6.6. a od 5.9.) • fi tness 
• sauna • masáže • na slnečnej terase 
bazén so sladkou vodou • šport: 
3 tenisové kurty • ihrisko na plážový 
volejbal • petang • stolný tenis • 
minigolf • v areáli: pizzeria s grilom 
• cukráreň • dalmatínska vináreň 
• obchod • strážené parkovisko • 
v hlavnej sezóne animácie 13.6. – 5.9.

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • chladnička (minibar 
sa plní za poplatok) • SAT TV • 
telefón • Wi-Fi zdarma • balkón 
• orientované na morskú stranu, 
parkovisko alebo park • clasic 
dvojlôžkové s možnosťou prístelky 
(rozkladacie lôžko) • premium 
(renovované) dvojlôžkové 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek 
(rozkladacie lôžko len pre deti)

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky a večere formou bufetových stolov 
• ľahký obed formou bufetu • miestne čapované nápoje k jedlu • animácie podľa 
vypísaného programu • sauny • fi tnes • niektoré druhy športov • živá hudba

PINIJA 
165 PETRČANE

FALKENSTEINER 
FAMILY DIADORA 

164 PETRČANE

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť doplatenia 
obedov

PRE DETI
postieľka • animácie 13.6. – 5.9. • bazén 
• ihrisko

PLÁŽ
skalnaté a štrkové pláže • tiahnu sa 
okolo celého polostrova • sprchy • 
ležadlá a slnečníkmi za poplatok • 
vodné športy • požičovňa športových 
potrieb

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

1
DO 4 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

BEZ BARIÉR

1+1 2+23
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BEZ BARIÉR

2+3

CENA OD

50
EUR

CENA OD

84
EUR
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POLOHA
v borovicovom parku strediska Borik • centrum Zadaru 
asi 5 km • dostupné prechádzkou, vláčikom alebo miestnou 
opravou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
dve samostatne stojace budovy Donat I a Donat II • v hoteli 
Donat I recepcia (trezor zdarma) • internetový kútik a Wi-Fi 
za poplatok • denný bar, ktorý slúži zároveň ako all inclusive 
bar • na slnečnej terase bazén so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • v hoteli Donat II reštaurácia • pred 
hotelmi parkovisko • šport: tenisové kurty • stolný tenis • 
futbal • petang • bedminton • joga • džoging • aerobik • 
strečing • Aquapura Thalasso Spa centrum (krytý bazén, 
sauna, fi tnes) vo vedľajšom hoteli Falkensteiner Funimation 
za poplatok

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • SAT TV • väčšina izieb má 
balkón, resp. francúzske okno orientované do okolia
standard: jednolôžkové • dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky • v oddelenej časti hotela rodinné 
izby (pre 4 osoby, majú dvojlôžkovú spálňu, obývaciu izbu 
s 2 lôžkami)

STRAVOVANIE
all inclusive v reštaurácii hotela Donat II

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
štrková pláž • oddelená parkovou zeleňou • pieskový záliv 
s pozvoľným vstupom do mora pred susedným hotelom 
Funimation • ležadlá za poplatok • možnosť zapožičania 
športových potrieb pre vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • miestne čapované 
nápoje k hlavným jedlám (nealkoholické, pivo a víno) • občerstvenie v bare pri bazéne od 10:00 do 22:00 h 
(miestne čapované nápoje – nealko, pivo a víno, fi trovaná káva, čaj) • hotelové animácie pre všetky vekové 
skupiny (v sezóne podľa vopred vypísaného programu) • vybrané druhy športov

DONAT 
166 ZADAR

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

41
EUR
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POLOHA
v stredisku Borik • centrum Zadaru 
asi 5 km • dostupné prechádzkou, 
turistickým vláčikom resp. 
autobusovou dopravou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • 
Wi-Fi zdarma • aperitív bar • 
reštaurácia • na terase komplex 
bazénov (ležadlá a slnečníky zdarma) 
• vírivka • tobogan • bar • Aquapura 
Thalasso Spa centrum (krytý bazén, 
sauny) • fi tness • šport: tenisové kurty 
• futbal • petag • joga • aerobik

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • minibar 
• trezor, pripojenie na internet zdarma 
• niektoré s balkónom • orientované 
na morskú stranu, alebo do okolia • 
dvojlôžková izba (max. 2 osoby) • 
family izba: mini fam a fam royal - 
oddelená spálňa a poschodová posteľ 
• suita - oddelená spálňa, 1 lôžko 
v obývacom priestore a poschodová 

posteľ (poschodová posteľ je len pre 
deti do výšky 160 cm • v priestore 
bez okna, oddeleného závesom alebo 
posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka (len do rodinných izieb 
a suite) • animácie • bazén

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pred hotelmi 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
v komplexe aj štrková pláž

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
na ploche s rozlohou 17 000 m2•
v pokojnom prostredí • 
obklopený storočnými borovicami 
a mediteránskou vegetáciou • 
cca 200 m od pláže Soline • 
cca 600 m od centra mesta Biograd • 
v blízkosti 2 národné parky – Kornati 
a Krka

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • klimatizovaná reštaurácia 
s terasou • bar s kaviarňou • 
Wi-Fi v celom komplexe zdarma • 
parkovisko (za poplatok 6 EUR/noc) • 
na slnečnej terase bazén 
so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • šport: tenisové 
kurty v bezprostrednej blízkosti 
škola potápania • vodné športy •
tenisové centrum cca 100 m

UBYTOVANIE
kamenné prízemné domčeky 
- bungalovy • klimatizácia • kúpeľňa • 
SAT TV • telefón • Wi-Fi zdarma • 
mini bar • terasa s posedením • 
Typy bungalovov: dvojlôžkové, 
trojlôžkové (3 pevné lôžka) 
aj s možnosťou prístelky
(rozkladacie lôžko) • rodinného 
charakteru • štvorlôžkové 
s možnosťou 1 – 2 prísteliek 
(rozkladacie lôžko)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • v klimatizovanej reštaurácii 
alebo na terase

PRE DETI
postieľka • bazén • tobogan na pláži

PLÁŽ
hlavná pláž Dražice cca 150 m • 
piesočnatá pláž Soline 200 m • ležadlá 
za poplatok • prenájom potrieb 
pre vodné športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

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) • animácie a športové podujatia podľa programu

MEDITERANSKE SELO 
SAN ANTONIO             

168 BIOGRAD NA MORU
FALKENSTEINER CLUB 
FUNIMATION BORIK        

167 ZADAR

2
DO 4 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI WIFI

  

4+2
PSÍK

1+13
DO 7 R.

ZDARMADD
PRIAMO
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE  

ANIMÁCIE WELLNESS

2+3++

NOVINKA

CENA OD

56
EUR

CENA OD

68
EUR
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170 PRIMOŠTEN
HOTEL ALBA 
APARTMÁNY CROATIA 

ZORA /
169 SV. FILIP A JAKOV

POLOHA
v pokojnom stredisku na pobreží 
Pašmanského kanála • neďaleko od 
centra mestečka Sv. Filip i Jakov • 
dostupné krátkou prechádzkou po 
prímorskej promenáde s obchodíkmi 
a reštauráciami

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel a apartmány • radová zástavba 
pod magistrálou obkolesená 
upravenou mediteránskou zeleňou • 
samostatná recepcia • Wi-Fi zdarma 
• reštaurácia • aperitív bar • šport: 
tenisové kurty

UBYTOVANIE
hotel: izby a štúdiá • kúpeľňa • 
balkón • orientované na parkovisko 
alebo morskú stranu • dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky • štúdiá: 
obývacia miestnosť s 2 – 3 lôžkami 
a vybavenou kuchynskou linkou
apartmány - obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom (linka so 
základným riadom, malá chladnička, 
dvojplatnička) • spálňa • kúpeľňa • 
SAT TV • balkón alebo terasa • 
Apartmán: pre 3 osoby spálňa 
s 2 lôžkami a obývacia miestnosti 
s rozkladacím lôžkom • 
pre 4 osoby spálňa s 2 lôžkami 
a obývacia miestnosti s rozkladacím 
lôžkom pre 2 osoby • 

pre 5 a 6 osôb 2 spálne a obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom pre 
1 - 2 osoby

STRAVOVANIE
izby a štúdiá v hoteli: polpenzia • 
raňajky a večere formou bufetu
apartmány a štúdiá: individuálne • 
možnosť doplatku raňajok a večerí

PRE DETI
postieľka • ihrisko • animácie

PLÁŽ
štrkovo-skalnatá pláž • 50 – 100 m 
od apartmánov • piesočnatá pláž 
asi 500 m za mestečkom v kempe 
• vodné športy • ihrisko na plážový 
volejbal • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★ / ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74 %

POLOHA
na zalesnenom polostrove • 
v bezprostrednej blízkosti Primoštenu

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z viacerých traktov 
spojených chodbou • recepcia • 
trezor za poplatok • klimatizovaná 
reštaurácia s terasou • aperitív 
bar – Wi-Fi zdarma • Piano bar • 
v borovicovom lesíku parkovisko 
(3 EUR/noc) • na slnečnej terase 
krytý bazén s morskou vodou 
(na leto sa otvára) • ležadlá zdarma • 
šport: tenis • minigolf • ihriská 
na loptové hry • stolný tenis • 
fi tness • wellness • sauna • masáže

UBYTOVANIE
klimatizované izby • stropný ventilátor 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • balkón • niektoré prízemné 
izby sú s terasou • orientované 
na morskú stranu • izby comfort 3*: 
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • chladnička na vyžiadanie 
(4 EUR/noc) • izby premier club 4*:
v oddelenej časti s vchodom 
na kartu • dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky • navyše 
majú: kúpací plášť • jednorazové 
papuče • SAT TV • trezor • minibar 
• rádio • CD prehrávač • prípojka na 
internet zdarma • denne fľaša vody 

a ovocnej šťavy • rodinné izby comfort 
aj premier (vstupná chodbička a dve 
samostatné izby)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • bazén • miniklub • animácie

PLÁŽ
štrková pláž • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★ /★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74 %

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

1+11
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 4+2

CENA OD

47
EUR

CENA OD

32
EUR
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APARTMÁNY VILLAS KORNATI 
MOBILNÉ DOMČEKY 

172 ŠIBENIK
BEACH RESORT
171 SOLARIS

„Veľký rezort pre veľkú dovolenku“ to 
je heslo tohto komplexu obkoleseného 
mediteránskou zeleňou a borovicovým 
lesíkom, 6 km južne za mestom 
Šibenik, dosiahnuteľného miestnou 
dopravou. Ideálny komplex na rodinnú 
dovolenku, ale i pre športovcov či na 
organizovanie kongresov. Má veľmi 
dobrú polohu – je v strede medzi 
Zadarom a Splitom, vzdialenosť do 
každého z týchto miest je 80 km. 
Pozostáva z 5 hotelov, autocampu,  
apartmánov Villas Kornati a Villas 
Dalmatian Stars, má vlastnú Yacht 
marinu. Pozdĺž celého rezortu je 
vybudovaná 4 km dlhá rôznorodá pláž 
– jemno štrková a piesková, malá časť 
skalnatá, na časti pláže sú vysadené 
palmy. V komplexe je široká možnosť 
športového a relaxačného oddychu.

WELLNESS A SPA CENTRUM
krytý bazénový svet má 6 
vyhrievaných bazénov s whirlpool 
(morská i sladká voda), saunový svet 
(fínska, hamam, aroma), solarium, 
fi tnes, beauty, oddychová zóna. Vstup  
za poplatok (klienti hotela Ivan majú 
vstup do bazénového sveta v cene 
ubytovania).

DALMATÍNSKA DEDINA 
(DALMATINSKE SELO)
ponuka tradičných dalmatínskych 
špecialít, pripravených podľa receptov 
dávnych predkov - teplý domáci chlieb 
z vlastnej pekárne a z vlastnej múky 
mletej v 100 rokov starom mlyne, 
domáca parmská šunka a syr, jedlo na 
grile. Dedinka ponúka bohatý program 
každý večer – prezentácia starých 

remesiel, výroba upomienkových 
predmetov, tkacia dielňa, ochutnávka 
domácich vín v regióne Šibenik, 
liehovar na výrobu vlastných tradičných 
brandy.

ZÁBAVA PRE DOSPELÝCH
najlepšie reštaurácie v okolí, beach 
párty, škola tanca pod vedením 
tanečných inštruktorov. Solaris tím 
pripravuje každý deň bohatý program, 
stačí si vybrať svoj vlastný príbeh a svoj 
vlastný bar.

ZÁBAVA PRE DETI
AQUAPARK Solaris - vodný svet, Solaris 
pirátske dobrodružstvo - Minigolf, 
vodné šmykľavky, Solaris expres vláčik, 
herňa (biliard, stolný futbal, videohry 
a pod.) - za poplatok, detské ihriská, 
drevené mesto.

ŠPORT
9 tenisových kurtov – antuka, ihriská na 
loptové hry, bowling, petang, minigolf. 
Vodné športy: požičovňa vodných 
bicyklov, kajakov, kanoí, windsurfi ngov, 
potápačský klub, vodné lyžovanie.

POLOHA
apartmány: na okraji strediska • 
na polostrove pri Solaris Yacht marine 
• mobilné domčeky: roztrúsené 
v Solaris campe • obkolesené 
mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
každé zariadenie má vlastnú recepciu •
trezor zdarma • Wi-Fi za poplatok • 
reštaurácie a bary v stredisku • 
s wellness a spa • bazén v kempe • 
supermaket • parkovanie: 
na vyhradenom mieste zdarma

UBYTOVANIE
apartmány: jednoposchodové 
klimatizované domčeky • obývacia 
miestnosť s kuchynským kútom 
(linka so základným riadom, malá 
chladnička, dvojplatnička) • spálňa • 
kúpeľňa • SAT TV • telefón • trezor • 
balkón • pre 4 osoby: obývacia 
miestnosť - 2 lôžka (rozkladacie) 
• spálňa - poschodová posteľ • 
pre 5 osôb: obývacia miestnosť 
- 1 lôžko (rozkladacie) • 2 spálne – 
s manželskou posteľou a pre deti 
(poschodová posteľ) • 2 balkóny • 
2 WC • pre 7 osôb: obývacia 
miestnosť - 2 lôžka (rozkladacie) • 
2 spálne – s manželskou posteľou 
a pre 3 osoby • 2 balkóny • 2 kúpeľne 
• mobilné domčeky: 4+2: obývacia 

miestnosť s kuchynským kútom a lôžko 
(rozkladacie 133 x 190 cm – pre deti) • 
2 spálne s lôžkami 140 x 190 cm 
a 147 x 190 cm • kúpeľňa • terasa  
so stolom a 4 stoličkami

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
animácie v stredisku • za poplatok: 
aquapark • tobogan na pláži

PLÁŽ
v bezprostrednej blízkosti • štrková 
(ležadlá a slnečníky za poplatok) • 
vodné športy • potápačské centrum

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE AQUAPARK
  

WIFI
  

WELLNESS

4+3

NOVINKA

CENA OD

48
EUR
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KIDS HOTEL ANDRIJA 
174 ŠIBENIK

IVAN 
173 ŠIBENIK

POLOHA
v strede komplexu • v blízkosti 
„Dalmatinskeho ethno sela“ • 
obkolesený mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný hotel 
• recepcia • trezor • reštaurácia • 
lobby bar s letnou terasou • Wi-Fi 
za poplatok • na slnečnej terase 
bazén s morskou vodou (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • prepojený 
chodbou s wellness a spa centrom • 
zdarma komplex bazénov a jacuzzi • 
za poplatok: sauny • masáže • fi tness • 
animácie (16.6. - 14.9.) • parkovanie: 
na vyhradenom mieste za poplatok 
4 EUR/deň (do 13.6. a od 6.9. zdarma)

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • prípojka 
na internet (za poplatok) • minibar 
• francúzske okno • orientované 
do okolitého lesoparku alebo 
parkovisko • superior jedno 
a dvojlôžkové • rodinné izby 
(2 dvojlôžkové izby veľa seba 
alebo 2 izby spojené dverami) • 
dvojlôžkové izby de luxe majú navyše 
kúpací plášť a papučky

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere 
formou bufetových stolov v období 
do 5.7. a od 24.8. 
raňajky • formou bufetových stolov 
v období od 5.7. do 23.8. • možnosť 
doplatenia večerí

PRE DETI
postieľka • animácie • za poplatok: 
aquapark • tobogan na pláži

PLÁŽ
priamo pod hotelom • oddelená 
len parkovou zeleňou • piesočnatá 
a štrková (ležadlá a slnečníky 
za poplatok) • vodné športy • 
potápačské centrum

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
na okraji strediska • v blízkosti 
aquaparku • obkolesený 
mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný, typický detský hotel • 
recepcia • trezor • Wi-Fi za poplatok 
v lobby bare • detská recepcia • 
reštaurácia s oddelenou časťou 
prispôsobenou pre deti • denný bar 
s letnou terasou • na slnečnej terase 
bazén s morskou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • v blízkosti 
wellness a spa centrum (vstup za 
poplatok) • animácie (16.6. - 14.9.) • 
rôzne športové možnosti • parkovanie: 
na vyhradenom mieste za poplatok 4 
EUR/deň (do 13.6. a od 6.9. zdarma)

UBYTOVANIE
kompletne zrekonštruované 
klimatizované izby • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
minibar • balkón • orientované 
do okolitého lesoparku alebo 
parkovisko • standard izba: 
dvojlôžková s možnosťou prístelky pre 
dieťa do 18 rokov • v oddelenej časti 
hotela kompletne zrekonštruovaná 
dvojlôžková s 2 prístelkami 
(poschodová posteľ len pre deti 

do 12 rokov) • family izba (2 izby 
prepojené dverami - možnosť ubytovať 
až 3 deti, dve do 12 rokov a jedno do 
15 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • animácie • za poplatok: 
aquapark • tobogan na pláži

PLÁŽ
priamo pod hotelom • oddelená 
parkovou zeleňou • jemno štrková • 
v komplexe aj piesočnatá • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy • 
potápačské centrum

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

3
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS PSÍK

1+12
DO 16 R.
ZDARMADD

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK
  

WELLNESS

1+1 2+2++

CENA OD

46
EUR

CENA OD

62
EUR
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BEACH HOTEL JURE 
BEACH HOTEL NIKO 

175 ŠIBENIK

POLOHA
v strede strediska • v bezprostrednej blízkosti Solaris 
Palma Beach Clubu • obkolesené mediteránskou zeleňou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
2 identické, samostatne stojace susedné hotely • 
každý má svoje vlastné vybavenie: recepcia • trezor • 
Wi-Fi v lobby bare za poplatok • internetový kútik 
za poplatok • reštaurácia • lobby bar s letnou terasou • 
na slnečnej terase bazén s morskou vodou (ležadlá 
a slnečníky zdarma) • časť hotelových izieb je dostupná bez 
výťahu • v stredisku wellness a spa centrum za poplatok 
(komplex bazénov • jacuzzi • sauny • masáže • fi tness) • 
animácie (16.6. - 14.9.) • parkovanie: na vyhradenom 
mieste za poplatok 4 EUR/deň (do 13.6. a od 6.9. zdarma)

UBYTOVANIE
hotel JURE: klimatizované izby • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • telefón • minibar • balkón • orientované do 
lesoparku alebo na parkovisko • dvojlôžková ekonomy 
(lôžko 140x190 cm) • dvojlôžková izba • alebo izba 
rodinného typu dvojlôžková s 2 prístelkami (rozkladacie 
lôžko pre 2 deti do 12 rokov) • family izba 2 dvojlôžkové 
izby vedľa seba bez prepojenia 

hotel NIKO: klimatizované izby • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • telefón • minibar • balkón • orientované do 
lesoparku alebo na parkovisko • dvojlôžkové s prístelkou 
(rozkladacie lôžko do 18 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bohatých bufetových 
stolov v príslušnom hoteli

PRE DETI
postieľka • animácie • za poplatok: • aquapark • tobogan 
na pláži

PLÁŽ
priamo pod každým hotelom • oddelená parkovou zeleňou • 
jemno štrková pláž • v stredisku aj piesočnatá pláž • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy • 
potápačské centrum

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★ / ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK
  

WIFI

1+1 2+2

CENA OD

35
EUR
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Ruskamen
Menšie turistické stredisko s peknými štrkovými 
plážami. Jedno z najpopulárnejších stredísk 
s výbornými podmienkami na plachtenie. 
Brela 
Pekné a príjemné stredisko, lemované borovicovými 
lesmi, s pieskovými a štrkovými plážami, ktorými je 
takmer spojená so susedným letoviskom Baška Voda.
Baška Voda 
Kedysi malá rybárska osada sa v priebehu rokov 
zmenila na známe a obľúbené turistické stredisko, 
poskytujúce oddych na prekrásnych a rozsiahlych 
štrkových plážach lemovaných borovicovými 
a píniovými lesíkmi.
Bratuš
Malé stredisko ležiace medzi Baškou Vodou 
a Makarskou, v pokojnom prostredí štrkových pláží.
Makarska
Prístavné mesto leží v širokom zálive na úpätí 
horského masívu Biokovo a na pobreží Dalmácie patrí 
k najobľúbenejším letoviskám s možnosťou kúpania 
na dlhých štrkovo-kamienkových plážach.
Tučepi
Letovisko príťažlivé polohou na úpätí pohoria 
Biokovo, ktorého svahy sa kolmo dvíhajú iba kúsok 
od pobrežia. Tučepi majú dlhú pláž s jemným štrkom. 
Podgora 
Stredisko zasadené medzi olivovými a borovicovými 
stromami priamo pri prekrásnych štrkových plážach.
Živogošče
Menšia obľúbená osada pozdĺž prekrásneho 4 km 
dlhého pobrežia s niekoľkými dedinkami (Porat, Malá 
Duba a Blato). Prvé zmienky pochádzajú z roku 1334, 
je tu kláštor z 18. storočia, pod ktorým vyviera pitná 
voda.
Gradac
Mestečko s historickým centrom na výbežku do mora 
sa môže pochváliť jednou z najdlhších a najkrajších 
pláží v celej oblasti. Na začiatku smerom na sever je 
malá rybárska osada Brist. 
Polostrov Pelješac
Druhý najväčší polostrov, zvláštnosťou je 80 km 
dlhé pohorie a výrazne členité územie, na ktorom 

Ostrov Korčula 
Celodenný výlet bus/loď, mesto Korčula – tiež 
nazývané ako „Malý Dubrovník“, je považované za 
rodné mesto Marca Pola. Patrí 
k najcennejším mestským pamiatkovým rezerváciám 
v Chorvátsku.
Dubrovnik
Celodenný výlet – bus. Mesto so slávnou minulosťou, 
zapísane v zozname Unesco, je zaradené medzi 
sedem najkrajších miest na svete a stalo sa aj 
najromantickejším mestom na svete. Ak chcete 
vidieť raj na zemi, navštívte Dubrovnik, napísal svojim 
priateľom na pohľadnicu G. B. Shaw.
Medžugorie 
Celodenný výlet – bus - pútnické mesto, kam ročne 
prichádza viac ako milión ľudí 
z celého sveta hľadať pokoj. Dňa 24.6.1981 sa tu 
zjavila Panna Maria a priniesla posolstvo mieru.
Mostar 
Celodenný výlet – bus - mesto dostalo názov 
podľa mostu z 15. storočia, ktorý sa stal symbolom 
spolunažívania kresťanov a moslimov. Orientálna 
ulička Vás nielen očarí, ale nájdete tu aj množstvo 
prekrásnych a zaujímavých suvenírov.
Bačinské jazerá 
Poldenná plavba na „ladjah“ (staré rybárske 
plavidlo) po prírodnej rezervácií, ktorú tvorí sedem 
rôznofarebných jazier, ktorých hladina leží nad 
úrovňou mora.

sa dorába znamenité víno. Hlavné mesto Orebič 
– známe bohatou lodnou históriou a prekrásnymi 
plážami
Dubrovnik
Malebné stredoveké mesto leží na južnom pobreží 
Chorvátska. Je to fascinujúce mesto s nespočetnými 
historickými a umeleckými pamätihodnosťami,  
je pýchou chorvátskych dejín a významnou 
súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.  
Dubrovník poskytuje množstvo vzrušujúcich 
zážitkov, ale i odpočinok v tichom prostredí 
malebných zákutí s miernym stredomorským 
podnebím. Hotely v Dubrovníku, väčšinou 
s vlastnými štrkovými plážami, sú situované najmä na 
polostrove Lapad a Babin Kuk.
Cavtat
Romantické malé mestečko, len 18 km od 
Dubrovníka a 5 km od Cilipi s prekrásnymi plážami 
s malými zálivčekmi a promenádou lemovanou 
palmami.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Split 
Najväčšie dalmátske mesto, ktorému kraľuje 
Diokleciánov palác postavený v roku 285, je zapísané 
v zozname Unesco. Vo večerných hodinách sa Split 
mení na mesto kultúry.
Horský masív Biokovo
Bus/turistika. Najvyšší vrch Sv.Jure 1 762 m, nevídané 
kontrasty prírody, neopísateľný pohľad na široké 
okolie. Dozviete sa, ako žili pôvodní obyvatelia, ktorí 
sa usádzali práve v tomto pohorí.
Fisch picknik 
Celodenný lodný výlet, zanechá krásne spomienky 
nielen na plavbu loďou, ale i na chutný obed 
a perfektné kúpanie.
Panoráma
Dvoj až štvorhodinová plavba popri pobreží.
Ostrovy Brač a Hvar
Celodenný lodný výlet. Brač – ostrov Martina 
Kukučina, známy nádhernou plážou Zlatni Rat ako 
i mramorom. Hvar - najslnečnejší ostrov, nazývaný 
tiež ako chorvátska Madeira.

STREDNÁ A JUŽNÁ DALMÁCIA

Národný park Paklenica

Národný park Krka

Národný park Mljet

ark prírody Telaščicaicaica

Národný park Kornati

Bratuš

DikloDikDikkloklo

Zaton
Petrčane

Sv. Filip Jakov
Biograd na Moru
Pakoštane

Vodice

Primošten
Šibenik Split

Omiš
Brela

Ruskamen
Tučepi

Makarska

Baška Voda

Podgora

Gradac
Orebič

Živogošče

Dubrovník
Cavtat

Zadar

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 26 30 30 26
VODA (°C) 21 24 25 26 24

DOPRAVA 
AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY
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POTULKY JUŽNOU DALMÁCIOU
176 CHORVÁTSKO, BOSNA A HERCEGOVINA

10–DŇOVÝ
AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v neskorých 
večerných hodinách (z Bratislavy 
cca o 22:00 h).

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod na 
Makarskú riviéru – srdce Jadranu,  
z ktorej slnečné podnebie, čistá 
voda a dlhé kamienkové pláže 
robia veľmi obľúbenú turistickú 
destináciu. Nachádza sa pod štítmi 
masívu Biokovo vytvárajúceho 
neopakovateľnú panorámu. 
Individuálne voľno, pobyt pri mori. 
Ubytovanie a večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku 
mesta Makarska, jedného 
z najobľúbenejších letovísk 
s možnosťou kúpania na dlhých 
štrkovo–kamienkových plážach. 
V prístavnom meste, ktoré leží 
v širokom zálive na úpätí horského 
masívu Biokovo a na pobreží 
Dalmácie, si prehliadneme námestie 
Andrija Kačiča Miošiča, Kostol 
Sv. Marca a fakultatívne možnosť 
návštevy Malakologického múzea. 
Individuálne voľno a pobyt pri mori. 
Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
do miest Počitelj a Mostar. Zastávka 
v malebnom stredovekom mestečku 
Počitelj, pôvodne pirátskej osady, 
ktoré si zachovalo ráz starého 
orientálneho mesta 16.–17. storočia. 
Dominantou je hrad a mešita 
Hadži Aliho (Hadži Alijina džamija) 
s bohatým kamenným zdobením. 
Pokračovanie v ceste do starobylého 
mesta Mostar Stará časť s výrazne 
orientálnym rázom sa rozprestiera 
na skalnatých brehoch rieky Neretvy. 
Hovorí sa mu aj mesto mostov, v jeho 
okolí ako aj v meste samotnom je 
ich dvanásť, z nich najznámejší je 
Stari most, ktorý je zaradený do 
Zoznamu svetového, kultúrneho 
a prírodného dedičstva UNESCO. 
Mostar je zároveň najslnečnejším 
mestom Európy a vďaka rieke Neretve 
sa stalo významným centrom Bosny 
a Hercegoviny. V uliciach spletitého 
Mostaru je veľa trhov, bazárov, 
reštaurácií a remeselníckych dielní. 
Návrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno a možnosť 
pobytu pri mori alebo fakultatívne 
lodný výlet na ostrov Hvar, pre ktorý 
je charakteristický vzduch presýtený 
vôňou rozmarínu, šalvie a levandule, 
azúrové more či slnkom zaliate pláže 

alebo na ostrov Brač, kde budeme mať 
možnosť kúpania na najkrajšej pláži na 
Jadrane „Zlatni Rat“. Návrat do hotela, 
večera.

6. DEŇ
Raňajky, odchod na celodenný výlet 
do Dubrovníka, ktorého Staré mesto 
je zaradené do Zoznamu svetového, 
kultúrneho a prírodného dedičstva 
UNESCO. G. B. Shaw nazval Dubrovník 
„rajom na zemi“. Je kultúrnym
a historickým centrom južnej Dalmácie 
a najlepšie ho možno pozorovať 
z 2 km dlhých mestských hradieb, 
ktorých výška miestami dosahuje až 
25 metrov a ponúka naozaj nádherné 
scenérie. Prehliadka mesta s miestnym 
sprievodcom a fakultatívne možnosť 
návštevy pamiatok ako Dubrovnícke 
hradby, Františkánsky kláštor, Sponzov 
palác, Kniežací palác, Aquarium, 
prípadne fakultatívne výlet lanovkou 
na Dubrovnícku horu Srđ. Návrat do 
hotela, večera.

7. – 8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, pobyt 
pri mori, fakultatívne výlety podľa 
aktuálnej ponuky, večera.

9. DEŇ
Raňajky. Odchod na prehliadku 
mesta Split – mesto južanského 
temperamentu a križovatka všetkých 

ciest po strednom Jadrane. Navštívime 
historické centrum mesta, kde sa 
nachádza impozantný Diokleciánov 
palác, ktorý je zaradený do Zoznamu 
svetového, kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO. Obdivovať 
môžeme staré klenby a úzke 
uličky starého mesta dotvárajúce 
neopakovateľnú atmosféru 
najčulejšieho mesta na Jadrane. 
Návšteva tohto mesta s 1 700 ročnou 
históriou a mnohými archeologickými, 
historickými a kultúrnymi pamiatkami 
sa stane nezabudnuteľným zážitkom 
pre každého. Odchod na Slovensko vo 
večerných hodinách.

10. DEŇ
Návrat na Slovensko v doobedňajších 
hodinách (cca 11:00 h).

Dubrovnik

HvarBrač

Split
Makarska

Chorvátsko Bosna a Hercegovina

Mostar

S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE  |  UNESCO

JUŽNÁ DALMÁCIA – KRAJ VEĽKÝCH PROTIKLADOV. NÁJDEME TU TÝČIACE SA VÁPENCOVÉ HREBENCE I BAŽINATÉ ÚZEMIE POPRETKÁVANÉ DESIATKA-
MI RIEČNYCH RAMIEN. PLÁŽE SÚ TU VEĽK ÝM LÁKADLOM PRE NÁVŠTEVNÍKOV, JEDNOU Z NAJZNÁMEJŠÍCH JE OKRUHLIAKOVÁ PLÁŽ V DUBROVNÍKU. 
PRÁVE DUBROVNÍK NÁM OKREM TOHO PONÚKA AJ BOHATÚ HISTÓRIU A CESTOVANIE V ČASE. POĎME TEDA OBJAVIŤ ROZMANITOSŤ TOHTO KRAJA.

CENA OD

398
EUR
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HOLIDAY VILLAGE SAGITTA 
177 RUSKAMEN

POLOHA
vo svahu tichého letoviska Ruskamen • na borovicami 
porastenej Omišskej rivijere • 7 km južne od Omišu

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
komplex pozostáva z 3 zariadení: hotel, apartmány 
a bungalovy • v hotelovej budove je spoločná recepcia • 
trezor zdarma • reštaurácia s terasou • lobby bar • Wi-Fi 
v hoteli a apartmánoch zdarma • parkovanie zdarma • 
v hlavnej sezóne animácie

UBYTOVANIE
hotel: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
(rozkladacie lôžko) • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
Wi-Fi v priestore hotela zdarma • malá chladnička • telefón 
• balkón orientovaný na morskú stranu 
apartmány: pre 4 osoby • klimatizované • dvojlôžková 
spálňa • obývacia miestnosť s kuchynskou linkou 
(rozkladacie lôžko pre 2 osoby) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón • balkón orientovaný 
na morskú stranu
bungalovy: pre 3 osoby • klimatizované • obývacia 
miestnosť s kuchynskou linkou (dvojlôžko a rozkladacie 
lôžko pre 1 osobu) • kúpeľňa • SAT TV • terasa orientovaná 
na morskú stranu • pre 4 osoby má navyše detskú izbu 
s poschodovou posteľou

STRAVOVANIE
all inclusive pre všetky zariadenia

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie počas sezóny

PLÁŽ 
pod celým komplexom • štrková pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy • plážový bar, 
ktorý nespadá do služieb all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78 %

ALL INCLUSIVE privítací drink • raňajky, obedy a večere formou bufetu • miestne čapované 
nápoje (rôzne nealkoholické nápoje a k hlavným jedlám i víno a pivo) • v čase 10:00 – 23:00 h domáce 
čapované nápoje • 16:00 – 17:00 h v dennom bare v hoteli • snack • fi ltrovaná káva • čaj • animácie 
(v sezóne) podľa vypísaného programu

VZOR APARTMÁN

VZOR BUNGALOV

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

1+1 2+2

CENA OD

41
EUR
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MARINA +SOLINE 
179 BRELA178 BRELA

POLOHA
v miernom svahu na severnom 
okraji letoviska • obklopený hustým 
borovicovým lesoparkom • centrum 
mestečka Brela 250 m • rôzne 
obchodíky, reštaurácie kaviarne 
a pizzrie

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
viaceré navzájom spojené pavilóny • 
klimatizácia • v hlavnej časti recepcia 
• Wi-Fi zdarma • reštaurácia • aperitív 
bar • TV miestnosť • lekár • parkovisko 
• šport: tenisové kurty • stolný tenis 
• minigolf • biliard • fi tnes centrum • 
v susednom hoteli Maestral bazén • 
v sezóne hotelové animácie 
vo viacerých jazykoch

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • minibar • 
trezor a Wi-Fi zdarma • väčšina 
s balkónom • orientované na morskú 
stranu, do lesoparku a átria • standard 
jednolôžkové a dvojlôžkové izby • 
superior dvojlôžkové s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko 
130 x 200 cm 1 dospelú osobu 
alebo 1 - 2 deti ) • rodinné (2 izby 
navzájom prepojené)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť doplatenia 
obedov v reštaurácii Punta Rata

PRE DETI
postieľka • bazén v susednom hoteli 
Maestral • miniklub • animácie

PLÁŽ
priamo pod hotelom jemno štrková 
pláž • oddelená skalami na menšie 
časti a lemovaná borovicami a píniami 
poskytujúcimi tieň • tiahne sa až 
po okraj mestečka Brela • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
a atrakcie • požičovňa športových 
potrieb

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
priamo nad plážou • obkolesený 
mediteránskym parkom 
a borovicovým porastom • neďaleko 
centra 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
hotel pozostáva z viacerých navzájom 
prepojených krídel • recepcia • Wi-Fi 
zdarma • klimatizovaná reštaurácia • 
kaviareň • aperitív bar • snack bar • 
na terase bazén so sladkou vodou • 
detský bazén (ležadlá v obmedzenom 
počte zdarma) • vnútorný bazén 
so sladkou vodou • wellness centrum 
(za poplatok sauna, masáže) • šport: 
2 tenisové kurty (betón) • fi tness • 
biliard • stolný tenis • v okolí trate pre 
pešiu turistiku • parkovanie pri hoteli 
zdarma (obmedzený počet miest) • 
v mestečku Brela rôzne obchodíky, 
reštaurácie, kaviarne, pizzerie a letné 
terasy s posedením

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • 
SAT TV • sušič na vlasy • telefón • 
minibar • Wi-Fi a trezor zdarma • 
balkón • orientované do lesoparku 
alebo na morskú stranu • standard 
jednolôžkové • superior dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť doplatenia 
obedov v reštaurácii Punta Rata

PRE DETI
postieľka • bazén • miniklub v hoteli 
Marina • animácie

PLÁŽ
jemná štrková pláž a aj pláž upravená 
skalami • priamo pri hoteli • oddelená 
len promenádou a lemovaná 
borovicovým porastom, poskytujúcim 
prírodný tieň • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI    

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

3
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

1+1 2+21
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

1+1 2+2

NOVINKA

CENA OD

46
EUR

CENA OD

35
EUR
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PENZIÓN PUTNIK HORIZONT 
181 BAŠKA VODA180 BAŠKA VODA

POLOHA
neďaleko centra strediska nad 
prímorskou promenádou • obkolesený 
borovicovým porastom a upravenou 
zeleňou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel • recepcia • 
trezor za poplatok • 2 reštaurácie 
• Wi-Fi zdarma na terase, v bare 
a reštauráciách • parkovisko 
(za poplatok) • Spa & Wellness 
centrum na ploche 1 300 m2 (krytý 
bazén s vírivkou • hydro masážny 
bazén so sladkou vodou • sauny • 
masáže • fi tness) • na terase bazén 
s vírivkou so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky v obmedzenom počte 
zdarma • šport: tenisový kurt • stolný 
tenis • biliard

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • trezor 
(zdarma) • telefón • prípojka 
na internet za poplatok • minibar 
(za poplatok): ekonomy (dvojlôžková 
bez balkóna) • standard (dvojlôžková 
s balkónom, orientované na park 
alebo morskú stranu) • superior 
(dvojlôžková s možnosťou prístelky, 
balkón,orientované na park alebo 
morskú stranu) • 

junior suite (dvojlôžková spálňa 
čiastočne oddelená (závesom alebo 
zaťahovacími dverami) od obývacej 
miestnosti s rozťahovacím lôžkom 
pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti, 
orientované na park)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov

PRE DETI
postieľka • bazén

PLÁŽ
jemno štrková pláž • priamo pod 
hotelom • oddelená len borovicovým 
lesíkom a promenádou • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
a aktivity • prenájom športových 
potrieb

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

POLOHA
v miernom svahu • asi 150 m od centra 
strediska a pobrežnej promenády • 
množstvo reštaurácií, kaviarní, cukrární 
ako aj malých obchodíkov v okolí

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
dva prepojené domy • postavené 
v mediteranskom štýle • v hlavnej 
budove: recepcia • terasa • Wi-Fi 
zdarma • reštaurácia • za poplatok 
fi tness • apartmány a štúdia • druhá 
budova s apartmánmi • parkovanie 
zdarma priamo pri dome

UBYTOVANIE
apartmány a štúdiá: klimatizácia • 
obývacia miestnosť s kuchynským 
kútom (malá linka so základným 
riadom • dvojplatnička • chladnička 
kúpeľňa) • SAT TV • Wi-Fi zdarma • 
balkón
štúdio pre 2 až 3 osoby: pozostáva 
z jedného priestoru • pevné dvojlôžko 
a rozkladacie kreslo • kuchynský kút
apartmán pre 4 osoby: spálňa 
s manželskou posteľou • obývacia 
miestnosť s rozkladacím lôžkom 
pre 2 osoby (vhodné najmä pre deti 
do 12 rokov)

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť doplatenia 

stravovania (raňajky alebo polpenzia) 
• podávané v reštaurácii priamo 
v penzióne

PLÁŽ
jemno štrková pláž • pozvoľný vstup 
do mora • asi 150 m od penziónu 
• vodné športy • vodné atrakcie 
• prenájom športových potrieb • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI    

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

WIFI

2+2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

1+1 2+2

CENA OD

54
EUR

CENA OD

48
EUR
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VILA VISKOVIČ 
182 BRATUŠ

POLOHA
postavená v tichom a príjemnom prostredí • 20 m od mora 
• asi 80 m od pláže v letovisku Bratuš • nachádza sa medzi 
známymi strediskami Baška Voda a Makarska (asi 4 km 
severne od mesta Makarska)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
vila má 4 apartmány a 2 štúdiá • pri vile nestrážené 
neplatené parkovisko (1 auto na apartmán) • možnosť 
parkovania v obmedzenom počte i v garáži • v prístavisku 
možnosť zakotvenia lode • neďaleko vily reštaurácia

UBYTOVANIE
klimatizované apartmány a štúdiá • obývacia miestnosť 
s vybaveným kuchynským kútom (malá linka s riadom, 
chladnička, dvojplatnička) • kúpeľňa • balkón alebo terasa • 
SAT TV • telefón • Wi-Fi za jednorazový doplatok 
APARTMÁNY: 
A 4+2 • 2 dvojlôžkové spálne • 2 kúpeľne • otvorená galéria 
(rozkladacie lôžko pre 2 osoby) • obývacia miestnosť • 
2 kúpeľne • veľká terasa
A 4+1 • 2 dvojlôžkové spálne v dvojpodlažnom priestore 
riešenom spôsobom otvorenej galérie • obývacia miestnosť 
(1 prístelka – rozkladacie lôžko) • 2 kúpeľne • terasa
A 2+2 • dvojlôžková spálňa • obývacia miestnosť 
(rozkladacie lôžko pre 2 osoby) • kúpeľňa • balkón 
A 2+1 • dvojlôžková spálňa • obývacia miestnosť 
(rozkladacie lôžko pre 1 osobu) • balkón • kúpeľňa
ŠTÚDIÁ: 
S 2+1 • riešené formou galérie • v hornej časti 2-lôžková 
spálňa (neuzavretá) • v spodnej obývacia miestnosť 
s kuchynským kútom a prístelkou (rozkladacie lôžko) 
vhodnou pre menšie dieťa (do 12 rokov) • kúpeľňa • balkón • 
štúdio S 2+1 a A 2+2 je možné prepojiť 

S 2 • obývacia miestnosť, v ktorej sa nachádza dvojlôžko 
a malá kuchynská linka • kúpeľňa • balkón

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
štrková, pri vstupe do mora jemno štrková • od vily asi 80 m 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • priamo pod vilou skalnatá 
pláž • vodné športy s možnosťou prenajatia športových 
potrieb

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

4+2
  

CENA OD

148
EUR
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DALMACIJA METEOR 
184 MAKARSKA183 MAKARSKA

POLOHA
v jednom z najznámejších 
a najobľúbenejších letovísk Dalmácie • 
na úpätí pohoria Biokovo • čisté more 
a štrkové pláže lemované píniami • 
centrum strediska asi 500 m

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
dvojkrídlová terasovitá budova • 
spoločenské priestory sú klimatizované 
• recepcia • trezor a Wi-Fi zdarma • 
zmenáreň • dve reštaurácie • lobby 
bar s terasou • kasíno • disko bar • 
kaderníctvo • na slnečnej terase pred 
hotelom otvorený bazén s morskou 
vodou • ležadlá a slnečníky zdarma 
• krytý bazén so sladkou vodou • 
fi tnescentrum • malé wellness (sauna, 
jakuzzi a masáže za poplatok) • 
neďaleko tenisové kurty a minigolf • 
parkovisko zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby, 
niektoré s možnosťou prístelky 
(rozkladacie lôžko) • kúpeľňa • SAT TV 
• minibar • trezor • Wi-Fi za poplatok • 
balkón • orientované bočne na morskú 
stranu alebo na okolie a parkovisko

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia večerí

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
priamo pri hoteli • hotelová štrková 
pláž • lemovaná borovicovým 
porastom poskytujúcim prírodný 
tieň • ležadlá za poplatok • od hotela 
oddelená prímorskou promenádou • 
vodné športy s možnosťou prenajatia 
športových potrieb na pláži

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

POLOHA
v západnej časti strediska • na úpätí 
horského masívu Biokovo • centrum 
Makarskej asi 800 m • dostupné 
prechádzkou alebo turistickým 
vláčikom po prímorskej promenáde, 
lemovanej borovicovým porastom, 
poskytujúcim príjemný tieň • pozdĺž 
promenády rôzne stánky so suvenírmi 
a reštauračné zariadenia s posedením 
a občerstvením

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
klimatizovaný hotel • recepcia • 
trezor a Wi-Fi zdarma • zmenáreň 
• reštaurácia • kaviareň s barom • 
aperitív bar • predajňa suvenírov • 
kadernícky salón • na slnečnej terase 
otvorený bazén, detský bazén • 
letný bar • ležadlá a slnečníky zdarma 
• šport: neďaleké tenisové kurty • 
stolný tenis • minigolf • bowling • 
v sezóne animačné programy

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • 
niektoré s možnosťou prístelky • 
kúpeľňa • SAT TV • Wi-Fi za poplatok 
• minibar • balkón • orientované sú 
bočne na morskú stranu

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatenia večerí

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie • tobogan 
na pláži

PLÁŽ
vlastná štrková hotelová pláž • 
ležadlá za poplatok • priamo pri 
hoteli • dostupná aj podchodom pod 
prímorskou promenádou, ktorou je 
od hotela oddelená • vodné športy 
s možnosťou zapožičania športových 
potrieb • potápačské centrum

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
DO 8 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI POTÁPANIE

1+11
DO 8 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI
  

WELLNESS

1+1

NOVINKA

CENA OD

37
EUR

CENA OD

52
EUR
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PARK +
185 MAKARSKA

POLOHA
na najkrajšej časti jadranského pobrežia • na úpätí horského 
masívu Biokovo • centrum Makarskej asi 400 m • dostupné 
prechádzkou alebo turistickým vláčikom po prímorskej 
promenáde, lemovanej borovicovým porastom, poskytujúcim 
príjemný tieň • pozdĺž promenády rôzne stánky so suvenírmi 
a reštaurácie s posedením a občerstvením

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
moderne zariadený, luxusný klimatizovaný hotel • recepcia 
• trezor • lobby s Wi-Fi zdarma • panoramatický výťah • 
2 reštaurácie (Lavanda a Bosiljak) • plážový bar • aperitív 
bar • kongresové centrum • na slnečnej terase otvorený 
bazén so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky • uteráky 
k bazénu za vratnú kauciu • krytý bazén so sladkou vodou • 
za poplatok fi tness centrum a wellness (sauna, parný kúpeľ, 
jakuzzi, masáže, solárium a rôzne beauty služby) • šport: 
neďaleké tenisové kurty • stolný tenis • minigolf • bowling 
• v sezóne animačné programy • detský klub • parkovanie 
na hotelovom parkovisku alebo v garáži za poplatok 7 EUR/
noc – platba na mieste

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • kúpeľňa • SAT TV • 
Wi-Fi zdarma • trezor • minibar • rádio budík • balkón • 
orientované na park alebo na morskú stranu : standard 
izba – dvojlôžková s prístelkou (rozkladacie lôžko) niektoré 
s balkónom alebo terasou • superior izba -dvojlôžková 
s prístelkou (rozkladacie lôžko) s balkónom alebo terasou 
orientované na morskú stranu  • family izba - dve spojené 
superior izby

STRAVOVANIE
raňajky • formou bufetu • možnosť doobjednania večere 
formou bufetu

PRE DETI
postieľka • bazén • detský klub • tobogan na pláži

PLÁŽ
štrková hotelová pláž • ležadlá za poplatok • priamo pri hoteli 
• dostupná aj podchodom pod prímorskou promenádou, 
ktorou je od hotela oddelená • vodné športy s možnosťou 
zapožičania športových potrieb • potápačské centrum

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESS
  

2+2
  

NOVINKA

CENA OD

50
EUR
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PAVILÓNY RIVIJERA 
186 MAKARSKA

POLOHA
v miernom zalesnenom svahu • na okraji mesta Makarska 
• centrum letoviska vzdialené asi 1,5 km • dosiahnuteľné 
prechádzkou alebo turistickým vláčikom po prímorskej 
promenáde lemovanej obchodíkmi, stánkami s rôznymi 
suvenírmi

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z hlavnej budovy, ktorá sa nachádza v dolnej 
časti areálu a nad ňou otvorené pavilóny s pavlačovým 
vstupom postavené v radovej zástavbe a uzatvorené 
pavilóny s jedným vchodom • v hlavnej budove na 
poschodí reštaurácia • na prízemí recepcia • trezor zdarma 
• internetový kútik (za poplatok) • aperitív bar s letnou 
terasou – Wi-Fi v celom objekte zdarma • TV sála • obchodík 
so zmenárňou a rôznym drobným tovarom, suvenírmi 
a plážovými potrebami • šport: tenisové kurty • ihriská 
na loptové hry • stolný tenis • minigolf • kolky • v hlavnej 
sezóne animácie a na terase hráva hudba

UBYTOVANIE
kúpeľňa • ventilátor • SAT TV • Wi-Fi zdarma • chladnička 
• orientované do parkovo upravenej mediteránskej zelene 
• väčšina izieb má balkón • izba standard: jednolôžkové 
• dvojlôžkové • dvojlôžkové s možnosťou 1 prístelky 
(rozkladacie lôžko) • dvojlôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek (rozkladacie lôžko) • izba superior • 
v uzatvorených pavilónoch • dvojlôžkové s možnosťou 
prístelky • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových stolov • večere - 
hlavné jedlo (vrátane 2 dcl čapovaného alko alebo nealko 
nápoja) servírované podľa výberu z menu • predjedlo, 
polievka, šalát a dezert formou bufetových stolov • 
1x týždenne tematická večera

PRE DETI
postieľka • animácie • ihrisko

PLÁŽ
rozsiahla, pozvoľne sa zvažujúca štrková pláž • vhodná aj 
pre malé deti a neplavcov • pod komplexom asi 150 – 500 m 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné športy a atrakcie 
s možnosťou prenajatia športových potrieb

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2

CENA OD

28
EUR
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APARTMÁN MARIO AFRODITA 
188 TUČEPI187 TUČEPI

POLOHA
komplex situovaný v miernom 
svahu • obkolesený upravovanou 
mediteránskou zeleňou • asi 400 m 
od centra letoviska Tučepi • dostupné 
prímorskou promenádou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
komplex pozostáva z hlavnej budovy 
a viacerých dvojposchodových 
domčekov • postavené v radovej 
zástavbe • v hlavnej budove je 
recepcia • trezor a Wi-Fi zdarma • 
aperitív bar • reštaurácia • kongresová 
sála • TV salónik • na slnečnej terase 
bazén a detký bazénik so sladkou 
vodou • jacuzzi • ležadlá a slnečníky 
zdarma • relax za doplatok: 
wellness • vírivka • sauna • masáže 
• v neďalekom športovom centre 
tenisové kurty • animácie pre deti 
aj dospelých • večer na terase živá 
hudba

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón 
Wi-Fi zdarma • minibar • trezor • 
balkón • orientované na morskú 
stranu alebo do upraveného okolia: 
standard dvojlôžkové izby • superior 
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko) • rodinné 
izby • pozostávajú z 2 miestností bez 

uzavretia (2 základné lôžka a 3 prístelky 
vhodné najmä pre deti do 14 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetových stolov • možnosť doplatenia 
obedov

PRE DETI
postieľka • bazén • animácie

PLÁŽ
jemná štrková pláž • priamo pod 
komplexom • oddeľuje len pešia 
prímorská promenáda • vodné športy 
s možnosťou zapožičania potrieb • 
ležadlá za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

POLOHA
v stredisku Tučepi • v tichom prostredí 
• v miernom svahu, nad hotelom Alga 
• asi 650 m od centra s prístavom

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
jednoposchodový apartmánový 
dom • pozostáva z 1 apartmánu 
na prenájom, ktorý je na poschodí 
• apartmánu na prízemí, ktorý 
obývajú domáci • parkovanie pre 
1 auto možné priamo pri apartmáne 
zdarma • v stredisku sú obchody 
a reštauračné zariadenia • šport: 
tenisové kurty v športovom centre 
pri hoteloch • rôzne ihriská pre 
loptové hry • do centra strediska 
vedie prímorská promenáda • 
lemovaná rôznymi obchodíkmi, 
reštauráciami, pizzeriami, 
cukrárňami a kaviarničkami 
s posedením

UBYTOVANIE
apartmán A 5+1 • vo vstupnej chodbe 
apartmánu je kúpeľňa • má jednu 
dvojlôžkovú a jednu trojlôžkovú 
spálňu • pri jednej zo spální 
sprchový kút • veľkú obývaciu 
miestnosť s kompletne vybaveným 
kuchynským kútom a rozkladacím 
lôžkom pre 1 dospelú osobu, resp. 
2 deti do 12 rokov • Wi-Fi zdarma 
• apartmán má 2 terasy • z toho 

1 veľká s grilom • v apartmáne 
je možné doplatiť si priamo na 
mieste u prenajímateľa klimatizáciu 
za 15 EUR/týždeň

STRAVOVANIE
individuálne

PLÁŽ
jemno štrková pláž • vzdialená približne 
350 m od apartmánu • vodné športy 
a vodné atrakcie • požičiavanie 
športových potrieb • slnečníky a ležadlá 
za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI    

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

WIFI

5+13
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+3

CENA OD

85
EUR

CENA OD

38
EUR
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HOTEL NEPTUN + A DEPANDANSE MASLINIK +
189 TUČEPI

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

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

UBYTOVANIE
hotel: klimatizované izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• Wi-Fi zdarma • telefón • balkón • orientované na morskú 
stranu alebo do parku • standard dvojlôžkové izby • 
superior dvojlôžkové izby s prístelkou (rozkladacie lôžko)
depandanse Maslinik: klimatizované izby • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • LCD SAT TV • Wi-Fi zdarma • telefón 
• balkón • orientované do parkovo upravenej zelene • 
standard • dvojlôžkové izby • superior • dvojlôžkové izby 
s prístelkou (rozkladacie lôžko) • rodinné izby • pozostávajú 
z 2 miestností (2 základné lôžka a 3 prístelky - rozkladacie 
lôžka)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • bazén • ihrisko • animácie • upravená časť 
reštaurácie

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

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

3
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

1+1 2+3

CENA OD

50
EUR
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ALGA +
190 TUČEPI

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

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

UBYTOVANIE
klimatizované izby • moderne a vkusne zariadené • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • LCD SAT TV • trezor • telefón • Wi-Fi 
zdarma • minibar balkón • orientované na parkovisko, 
okolie, resp.na morskú stranu • standard • jedno 
a dvojlôžkové • Family superior • dvojlôžkové s možnosťou 
jednej až dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko vhodné 
pre 1 dospelého resp. 2 deti)

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

PRE DETI
postieľka • bazén • ihrisko • miniklub • animácie

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2

CENA OD

40
EUR

CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA

12 Kat LETO 2015 CHORVATSKO_94-149.indd   141 18.11.2014   17:38



142

HOTEL PODGORKA / PAVILÓNY LOVOR  
191 PODGORA

POLOHA
v centre strediska • priamo na promenáde pri pláži • 
obkolesené borovicami, píniami a inou stredomorskou 
vegetáciou

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
rozsiahly hotel pozostáva z viacerých navzájom 
prepojených traktov postavených do tvaru L • vnútro vypĺňa 
záhrada s mediteránskou zeleňou • nad hotelom vo svahu 
sú pavilóny Lovor • dostupné po schodoch • všetky 
spoločenské priestory sú v hoteli a sú k dispozícii klientom 
oboch zariadení • recepcia • trezor za poplatok • zmenáreň 
• klimatizovaná reštauráciu s terasou • tanečná terasa • 
kaviareň • TV miestnosť • internetový kútik za poplatok 
• bowling • biliard • snack bar na plážovej terase • 
parkovanie v blízkosti hotela za poplatok (10 – 12 EUR/deň) 
• na promenáde vedúcej celým strediskom sú obchodíky 
a množstvo reštauračných zariadení s  posedením priamo 
na pláži

UBYTOVANIE
hotel Podgorka 2*: standard dvojlôžkové izby, niektoré 
s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) • kúpeľňa • 
SAT TV • telefón • balkón alebo krytá lodžia s posedením 
• orientované do hotelovej záhrady alebo na horský masív 
Biokovo
pavilóny Lovor 2*: standard • dvojlôžkové izby s balkónom • 
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) 
bez balkóna • kúpeľňa • telefón • balkón • orientované 
do hotelovej záhrady

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov

PRE DETI
postieľka

PLÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená prímorskou promenádou • dlhá 
a úzka jemná štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy s možnosťou prenajatia športových potrieb 
priamo na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★ / ★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 73 %

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

1+1
  

CENA OD

25
EUR
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HOTEL MINERVA 
192 PODGORA

POLOHA
v centre strediska • priamo na promenáde pri pláži • 
obkolesené borovicami, píniami a inou stredomorskou 
vegetáciou • plážová promenáda s malými obchodíkmi, 
kaviarňami a pohostinstvami • centrum mesta 300 m

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
klimatizovaný hotel s recepciou • trezor za poplatok • lobby 
s internetovým kútikom (za poplatok) • Wi-Fi (za poplatok) 
• aperitív bar • spoločenské miestnosti • SAT TV miestnosť 
• reštaurácia • výťah na pláž • parkovanie pri hoteli mimo 
sezóny zdarma, v hlavnej sezóne cca 4 EUR/deň • vnútorný 
bazén so sladkou vodou • detský bazén • terasa s ležadlami 
a slnečníkmi  v obmedzenom počte zdarma • za poplatok: 
wellness centrum s posilňovňou • sauna • jacuzzi • solárium 
• masáže • šport a relax: v blízkosti tenis • basketbal • 
halový futbal

UBYTOVANIE
klimatizované izby • standard dvojlôžkové s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko) • kúpeľňa • telefón • SAT TV • 
Wi-Fi za poplatok • balkón • orientované na okolie, morskú 
stranu alebo more 

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu

PRE DETI
detský bazén • postieľka 

PLÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená prímorskou promenádou • dlhá 
a úzka jemná štrková pláž • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• vodné športy s možnosťou prenajatia športových potrieb 
priamo na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WELLNESS
  

WIFI

NOVINKA

CENA OD

31
EUR

CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA

12 Kat LETO 2015 CHORVATSKO_94-149.indd   143 18.11.2014   17:38



144

ADRIATIC BEACH 
194 ŽIVOGOŠČE193 PODGORA

POLOHA
na miernej vyvýšenine • komplex 
postavený vo svahu • pod pohorím 
Biokovo • pozostáva z hlavnej budovy 
a viacerých pavilónov • na okraji 
strediska • obkolesený mediteranskou 
zeleňou • 85 km od letiska v Splite • 
20 km od Makarskej

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
kompletne zrekonštruovaný pôvodný 
hotel Nimfa • prerobený na hotel 
iba pre dospelých • klimatizovaný 
• moderne vybavený • v hlavnej 
budove recepcia • Wi-Fi zdarma • 
hlavná reštaurácia so show-cooking 
(služby all inclusive) • reštaurácia 
s dalmatinskými špecialitami (za 
poplatok) • Mojito Chill bar • denný 
bar • kaviareň • na slnečnej terase 
bazén s morskou vodou a barom 
• ležadlá zdarma • spa a wellness 
(sauna, jakuzzi, masáže) • parkovisko 
zdarma • šport: viacúčelové ihrisko pre 
loptové hry • stolný tenis • boccie

UBYTOVANIE
kompletne zrenovované klimatizované 
izby a suity • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• plochá obrazovka so SAT TV • Wi-Fi 
za poplatok • trezor • kanvica na vodu 
(káva a čaj) • minibar • balkón alebo 
terasa: standard a superior izby, suite 
a superior suite – niektoré prízemné 
s bazénikom

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
jemnoštrková pláž je priamo pod 
ubytovacím zariadením • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
• prenájom športových potrieb 

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

MIESTO POBYTU    

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
priamo na promenáde pri pláži • 
obkolesené borovicami, píniami a inou 
stredomorskou vegetáciou • v centre 
strediska • plážová promenáda 
s malými obchodíkmi, kaviarňami 
a pohostinstvami • centrum mesta 
300 m

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
novo zrekonštruovaný komplex 
• pozostáva zo 4 pavilónov  
pomenovaných po mediteránskych 
stromoch (Oliva, Agava, Mimosa 
a Caluna) • poskytuje ubytovanie 
v izbách, štúdiách a apartmánoch • 
centrálna recepcia • Wi-Fi zdarma • 
klimatizovaná reštaurácia • na slnečnej 
terase bazény so sladkou vodou 
parkovisko za poplatok možnosť 
športu: tenis • basketbal • halový 
futbal

UBYTOVANIE
nové, priestranné moderne zariadené 
izby, štúdiá a apartmány • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • telefón • SAT TV 
• Wi-Fi zdarma • minibar • trezor 
• balkón • orientované na morskú 
stranu • standard • dvojlôžková izba 
s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) • family izba • dve prepojené 
izby • štúdio apartmán • spálňa 
a obývacia miestnosť s rokladacím 

lôžkom • apartmán – 1 alebo 
2 spálne • obývacia miestnosť s malou 
kuchynskou linkou a rozkladacím 
lôžkom

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doplatenia obedov

PRE DETI
postieľka

PLÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená 
prímorskou promenádou • dlhá 
a úzka jemná štrková pláž • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
s možnosťou prenajatia športových 
potrieb priamo na pláži

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI   

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
miestne čapované nealko nápoje, pivo a víno k hlavnému jedlu • počas dňa v all 
bare v čase 10:00 až 24:00 h aj vybrané miestne alkoholické nápoje

MEDITERAN  

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS BEZ DETÍ
  

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

1+1

NOVINKA

CENA OD

107
EUR

NOVINKA

CENA OD

43
EUR
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KOMPLEX SUNCE 
195 GRADAC

POLOHA
nachádza sa na južnom okraji strediska • priamo pri 
mori • oddelený prímorskou promenádou tiahnucou sa 
až do centra letoviska vzdialeného asi 500 m

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
klimatizovaný komplex • pozostáva z 3 samostatných 
budov (A, B a C) • v strednej budove je na prízemí 
spoločná recepcia • internetový kútik zdarma • aperitív 
bar • reštaurácia • na poschodí a v ďalších 2 pavilónoch sú 
izby • pri budove s recepciou sa rozprestiera veľká slnečná 
terasa s príjemným posedením • novo vybudovaný gril pre 
špeciality podávané na terase • pred jedným z pavilónov 
sú dva bazény so sladkou vodou • väčší s oddelenou časťou 
pre deti a menší bazén • ležadlá v obmedzenom počte 
zdarma • parkovanie v areáli zdarma v sezóne večer 
na terase niekoľko krát do týždňa živá hudba • 
WIFI na terase pred reštauráciou zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • malá chladnička • 
SAT TV • niektoré majú balkón • orientované prevažne 
na morskú stranu • alebo do okolia • ekonomy prízemné 
dvojlôžkové izby bez balkónu • standard dvojlôžkové 
izby bez balkónu na poschodí • superior dvojlôžkové 
izby možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (rozkladacie 
lôžko vhodné najmä pre deti do 12 rokov) • 
rodinné izby pozostávajú z dvojlôžkovej spálne 
a dennej izby s rozkladacím lôžkom pre 1 dospelého, 
resp. 2 deti

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových stolov • 
večere - predjedlo, polievka a šalát formou bufetových 
stolov, hlavné jedlo s obsluhou, výber z 3 menu

PRE DETI
bazén

PLÁŽ
priamo pri hoteli • oddelená len prímorskou promenádou • 
široká a dlhá štrková pláž • tiahne sa na obe strany letoviska 
• ežadlá za poplatok • vodné športy s možnosťou prenajatia 
potrieb

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

2
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

2+2

CENA OD

25
EUR
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LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • miestne čapované nealko nápoje, pivo a víno k hlavnému 
jedlu • animačný program

GRANDHOTEL OREBIČ LUKAS 
197 POLOSTROV PELJEŠAC – OREBIČ196 GRADAC

POLOHA
priamo pri pláži • v tichom zálive 
• obkolesený lesom so storočnými 
borovicami a cypruškami • v západnej 
časti Orebiču • centrum vzdialené asi 
800 m • dostupné pešou promenádou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
luxusný klimatizovaný hotel • recepcia 
• Wi-Fi zdarma v celom hoteli • 
reštaurácia pre služby all inclusive • 
á la cate reštaurácia a bar Lungomare 
• aperitív bar s terasou • na slnečnej 
terase bazén so sladkou vodou • 
detský bazén (ležadlá a slnečníky 
v obmedzenom počte zdarma) • šport: 
tenisové centru v blízkosti • stolný 
tenis • plážový volejbal • ihrisko pre 
basketbal a malý futbal • boccie • 
detské ihrisko • počas sezóny animačný 
program • parkovanie pri hoteli zdarma 
(obmedzený počet miest)

UBYTOVANIE
klimatizované izby • kúpeľňa • SAT 
TV • sušič na vlasy • telefón • TV • 
minibar • Wi-Fi a trezor zdarma • 
standard dvojlôžková izba bez alebo 

s balkónom, orientované na park • 
superior dvojlôžková izba s možnosťou 
prístelky (rozkladacie lôžko) bez 
balkóna, orientová na morskú stranu  
• family izba prepojená dvojlôžková 
a jednolôžková (max. 3 osoby), balkón 
s orientáciou na morskú stranu

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
postieľka • bazén • ihrisko • animácie

PLÁŽ
jemná štrková pláž a aj pláž upravená 
skalami • priamo pri hoteli • oddelená 
len promenádou • lemovaná 
borovicovým porastom • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
na južnom okraji strediska 
Gradac • obkolesený borovicami 
a stredomorskou vegetáciou • pozdĺž 
celého strediska vedie prímorská 
promenáda s obchodíkmi, stánkami so 
suvenírmi a reštauračnými zariadeniami 
s posedením priamo pri mori

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
novopostavený trojposchodový hotel • 
plne klimatizovaný • recepcia • trezor 
za poplatok • reštaurácia • aparitív 
bar • na slnečnej terase bazén so 
sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
v obmedzenom počte zdarma • malé 
detské ihrisko • parkovanie je možné 
priamo pri hoteli zdarma • vo všetkých 
priestoroch je Wi-Fi zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky • trojlôžková 
izba s možnosťou prístelky • kúpeľňa 
• malá chladnička • SAT TV • telefón • 
Wi-Fi zdarma • balkón • orientované 
priamo alebo bočne na morskú stranu 
resp. do okolia

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetu 
• večer vyber z 3 menu s obsluhou 
vrátane dezertu • polievka a šalát 
formou bufetu

PRE DETI
postieľka • ihrisko

PLÁŽ
dlhá jemno štrková pláž • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • od hotela 
asi 350 m • dostupná z terasy pod 
hotelom cez miestne parkovisko • 
vodné športy s možnosťou prenajatia 
športových potrieb priamo na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI   

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI
  

1+12
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI

2+2
  

NOVINKA

CENA OD

49
EUR

CENA OD

34
EUR
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VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT 
198 DUBROVNIK

POLOHA
situovaný v mediteránskej zeleni • v atraktívnej lokácii 
• priamo na úpätí polostrova Babin Kuk • asi 6 km od 
historického centra Dubrovníka • premáva mestská 
hromadná doprava • 22 km od letiska

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
renovovaný rozsiahly klimatizovaný hotel • recepcia 
• internetový kútik • Wi-Fi zdarma • hlavná hotelová 
reštauráciu so show cooking • plážová reštaurácia • aperitív 
bar • kaviareň • piano bar • terasa s výhľadom na more • 
zmenáreň • obchodík so suvenírmi • viaceré konferenčné 
miestnosti až pre 400 osôb • na slnečnej terase nový 
bazén – aj detský so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • vnútorný bazén so sladkou vodou • wellness 
(rôzne druhy sáun a relaxačná zóna zdarma) • fi tness (aj 
kardio) • pri hoteli je parkovanie zdarma • v sezóne podľa 
vopred vypísaného programu pripravujú hoteloví animátori 
športové a rekreačné programy • v okolí hotela široká 
možnosť športových aktivít: tenisové kurty • minigolf • 
stolný tenis • petang • ihriská pre loptové hry

UBYTOVANIE
klimatizované zrenovované izby • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • telefón • Wi-Fi zdarma • trezor zdarma • mini 
bar • balkón alebo terasa s výhľadom na more • clasic, 
superior, premium a deluxe • rozdielne v rozlohe a vybavení 
– zariadení izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bohatých bufetových 
stolov

PRE DETI
postieľka • bazén • v sezóne animácie • mini klub Maro 
v rámci rezortu

PLÁŽ
hotelová štrková pláž • priamo pod hotelom • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • na pláži a´ la carte reštaurácia 
a bar • vodné športy s možnosťou zapožičania potrieb • 
potápačské a vodné centrum • v blízkosti Copacabana pláž

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

1+1

CENA OD

73
EUR
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199 CAVTAT
CROATIA 

POLOHA
na úpätí malého polostrova Sustjepan • obkolesený 
mediteránskou zeleňou • výhľad na otvorené more 
z južnej strany • Cavtatský záliv a hradby Dubrovníka 
zo severozápadnej strany • centrum Cavtatu vzdialené 
10 min. prechádzkou • letisko Čilipi 8 km • Dubrovník 18 km 
• dostupný je miestnou autobusovou dopravou (30 min) 
alebo loďou (45 min)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
plne klimatizovaný hotel • recepcia • Wi-Fi zdarma v celom 
hoteli • viacero reštaurácií (Cavtat Buff et, Alverde Restaurant 
& Bar, Spinaker Beach Restaurant & Bar, Steak House) 
• 2 bary (Piano Bar and Sirocco beach bar) • kaviareň • 
banketové a kongresové miestnosti • obchodík • internetový 
kútik • na slnečnej terase sú 2 bazény s morskou vodou 
(jeden pre deti) • ležadlá a slnečníky zdarma • vnútorný 
bazén s morskou vodou • wellness centrum • masáže • 
aromaterapia • fi tness (zdarma) • stolný tenis • v blízkosti 
hotela upravené chodníky na prechádzky a jogging

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• telefón • Wi-Fi zdarma • LCD SAT TV • minibar • trezor • 
balkón • orientované na morskú stranu alebo do lesoparku • 
clasic - dvojlôžková do lesoparku • superior: dvojlôžková do 
lesoparku, s  možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) aj na 
morskú stranu • deluxe: s možnosťou prístelky (rozkladacie 
lôžko) na morskú stranu • family izba: – dve prepojené izby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bohatých 
bufetových stolov

PRE DETI
v sezóne organizuje miniklub zábavné a výchovné aktivity pre 
deti 4 – 12 rokov • bazén • postieľka 

PLÁŽ
priamo pod hotelom • z jednej strany skalnatá pláž na 
otvorené more • z druhej strany betónová pláž s upravenými 
plochami na slnenie • pre klientov hotela ležadlá a slnečníky 
zdarma • vodné športy s možnosťou prenajatia potrieb

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESS

CENA OD

73
EUR
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CHORVÁTSKO

202 BRELA
HOTEL BERULIA  ****
DIEŤA DO 7 ROKOV ZDARMA  |  PRIAMO NA PLAZI  |  ANIMACIE  |  WI-FI

206 ZADAR
DIKLO APARTMÁNOVÝ DOM TINA ***
2+2  |  PSÍK

207 DUBROVNIK
HOTEL SPLENDID ***
PRIAMO NA PLÁŽI  |  WI-FI

203 MAKARSKA
HOTEL BIOKOVKA***
DIEŤA DO 7 ROKOV ZDARMA  |  PRIAMO NA PLÁŽI  |  WI-FI  |  BEZBARIÉROVÝ

200 PETRČANE
FALKERNSTEINER APARTMÁNY PETRČANE ****
PRIAMO NA PLÁŽI  |  2+2

204 DUBROVNIK
VALAMAR CLUB DUBROVNIK  *****
2 DETI DO 12 R. ZDARMA  |  PRIAMO NA PLÁŽI  |  LIGHT ALL INCLUSIVE  |  ANIMÁCIE

201 TROGIR
SEGET DONJI APARTMÁNY MEDENA ***
PRI PLÁŽI  |  WI-FI  |  2+2

205 ZADAR
DIKLO APARTMÁNOVÝ DOM MIRANDA ***
2+2+  |  PSÍK

od 40 €

od 44 € od 44 €

od 35 €

NE ****

od 92 €

od 53 €

od 43 €

od 44 €

TIETO A ĎALŠIE HOTELY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK
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Durres
Tirana

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 28 30 31 28 23
VODA (°C) 23 25 25 24 20

I napriek mnohým predsudkom z minulosti Albánsko 
je dnes bezpečnou a bezproblémovou destináciou, 
ktorá otvorila dvere Európe a svetu. Albánci, hrdí na 
svoju „krajinu orlov“ - Shqipërisë, sú milí a priateľskí 
hostitelia, ktorí s úsmevom na tvári vítajú všetkých 
hostí. Vďaka rôznym kultúrnym a náboženským 
vplyvom sú kozmopolitní a plynulou angličtinou 
sa radi porozprávajú alebo poradia. A nezabudnite 
ochutnať miestne špeciality a nápoje, za mimoriadne 
výhodné ceny, aké asi inde v Európe už nenájdete. 
Neváhajte a objavte s nami čaro a zaujímavosti tejto 
tajomnej krajiny. A urobte tak čím skôr, kým jej krásy 
neobjavia aj tisíce ďalších turistov, pred ktorými ich 
ešte dobre skrýva. Let z Bratislavy trvá asi 1 hodinu 
15 min a transfer z letiska pri Tirane do Durres cca 1 
hodinu.

DURRES – druhé najväčšie mesto ležiace na severe 
krajiny na pobreží Jadranu a jedno z najstarších 
miest Albánska. Vzdialené je len 30 km od letiska 
v Tirane. Dlhé stáročia bol najväčším prístavom 
Jadranu, hlavným mesto a východiskom pre 
spojenie s Konstantinopolom. V meste sa zachovali 
svedectvá jeho 2700-ročnej histórie – starorímsky 
amfi teáter, najväčší na Balkáne, archeologické 
múzeum s vynikajúcimi zbierkami, rímske kúpele z 2.
storočia pred n. l., byzantské mestské hradby, divadlo 
Aleksandra Moisiu a palác kráľa Zoga. V súčasnosti je 
mesto najväčším prímorským letoviskom Albánska. 
Od centra mesta smerom na juh sa tiahne široká, 
piesočnatá pláž Golem dlhá cca 30 km. Pozdĺž celej 
pláže je množstvo moderných hotelov, rekreačných víl, 
reštaurácií, barov, nočných klubov, ktoré počas letných 
mesiacov ponúkajú rušný nočný život.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
BERAT – výlet do mesta 1001 okien (pamiatka 
na zozname UNESCO). Návšteva pevnosti postavenej 

symbolom mesta. Návšteva Ethem Begovej mešity, 
ktorá sa nachádza vo veži a je široká 2,25 m x 2 m, 
vysoká 9 m a je postavená z 37 druhov kameňa.

POGRADEC / SVETI NAUM / OHRID - užite si perly 
Balkánu. Cesta do mesta Pogradec, ktoré leží pri 
Ochridskom jazere a je obkolesené malebnými horami. 
Návšteva kláštora Svätého Nauma, postavenom 
na skalnatom výbežku nad jazerom, v ktorom sa 
nachádzajú fresky. Sv. Naum bol liečiteľ a „divotvorca“ 
z 10. storočia. Kaplnka zasvätená archanjelom 
Michalovi a Gabrielovi. V meste Ohrid môžete 
vidieť napr. sochu Sv. Cyrila a Metoda, Dolnú bránu 
Národného múzea Ohrid, kostol Sv. Sofi e, Rímsky 
amfi teáter, kostol Sv. Klementa, galériu ikon v pevnosti 
cára Samuela a prejdete sa obchodným centrom 
Ochridu

BALKÁNSKE POKLADY
Poznávací zájazd z katalógu Poznávame svet, str. 137 
(okrem spodnej časti – od cena zahŕňa a cenníkovej 
tabuľky)

na skalnatom kopci po ľavej strane rieky Osum. 
Beratská pevnosť, napriek tomu, že je v dnešnom stave 
dosť poškodená, ostáva veľmi významná. Obyvatelia 
pevnosti boli kresťania, mala okolo 20 kostolov (väčšina 
z 13. storočia) a iba 1 mešitu, ktorá slúžila pre tureckého 
správcu (ostala z nej len zrúcanina). Návšteva chrámu 
sv. Mikuláša, ktorá slúži ako múzeum. Nachádzajú sa tu 
diela Onufrija (najväčší maliar Albánska v 16. storočí), 
jeho syna Nikolu a iných maliarov. Takisto ikony, stojany 
na ikony, cirkevný súd, knihy evanjelia, striebro, vlnené 
koberce a rôzne drevené predmety. Návšteva mešity 
Kralj (Mbret) a Mešity Olova (postavenej v r. 1417 počas 
nadvlády Turkov ).

SKADAR – kolíska “Albánskej kultúry”
Návšteva archeologického a etnografi ckého múzea, 
kde sa nachádza starý typický dom s tradičnými 
motívmi, návšteva katolíckej katedrály Sv. Štefana 
(v 19. stor. bola najväčšou katedrálou na Balkáne), 
prehliadka mesta, návšteva pevnosti Rozafa (z 3. 
storočia pred n. l.), postavená na kamennom vrchu, 
ktorý obopínajú 3 rieky Drima, Kira a Bojana.

KRUJA / TIRANA – hlavné mestá minulosti 
a súčasnosti. Cesta do Kruje, rodného mesta 
národného albánskeho hrdinu Georga Kastrioti 
Skenderbega, ktoré sa nachádza v nadmorskej výške 
600 m. Návšteva pevnosti postavenej v 5. a 6. storočí, 
s oblúkom elipsovitého tvaru, s celkovou rozlohou 
2,25 ha. Návšteva atraktívneho stredovekého bazáru 
v meste, ktorý má všetky obchodíky postavené 
z dreva a kde si turisti môžu kúpiť tradičné ručne 
vyrobené suveníry z alabastru, striebra, dreva 
a koberce z vlny. V Tirane návšteva Národného 
historického múzea, kde sa nachádzajú historické 
predmety z doby neolitu, bronzu a železa – 4000 
predmetov, ktoré hovoria o histórii Albánska. Návšteva 
veže, ktorá sa počas svojej 200 ročnej existencie stala 

ALBÁNSKO

ALBÁNSKO ALEBO AJ REPUBLIKA SHQIPËRIA – V PREKLADE, KRAJINA ORLOV JE NOVÁ, RÝCHLYM TEMPOM ROZVÍJAJÚCA SA TURISTICKÁ DESTINÁCIA, 
KTORÁ PONÚKA ŠIROKÚ ŠKÁLU ZAUJÍMAVOSTÍ CESTOVNÉHO RUCHU – BOHATÉ HISTORICKÉ PAMIATKY OD ANTICKÝCH , ILÝRSKYCH, GRÉCKYCH, RO-
MÁNSKYCH PO OTOMANSKÉ (MNOHÉ Z NICH NA ZOZNAME UNESCO), CEZ NÁDHERNÉ, PANENSKÉ PLÁŽE AŽ PO HORSKÉ OBLASTI.

ODLETY Z BRATISLAVY

ALBÁNSKO
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Berat

Ohrid
Tirana

Budva

Albánsko

M
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ed
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sk
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KrujëDurrës
31.8. – 10.9. tam letecky,
späť autobusom

19.6. – 29.6. tam autobusom,
späť letecky

Čierna Hora

Dubrovník Kotor

Skadar

Srbsko

Bosna 
a Hercegovina

BALKÁNSKE POKLADY

11–DŇOVÝ KOMBINOVANÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy cca 19:00 hod.).

2. DEŇ
Príchod do Dubrovníka (UNESCO). 
Prehliadka mesta s miestnym sprievod-
com. Fakultatívne možnosť návštevy 
pamiatok ako Dubrovnícke hradby, 
Františkánsky kláštor, Sponzov palác, 
Kniežací palác, morské akvárium. Prí-
padne fakultatívne výlet lanovkou na 
Dubrovnícku horu Ďalšou alternatívou 
je deň strávený kúpaním na meststkej 
pláži. Vo včerných hodinách odchod 
na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod do Boki Kotor-
skej, najväčšieho prírodného zálivu 
na juhu Jadranského mora. Prehliadku 
začneme v historickom meste Kotor. Je 
jedným z najlepšie zachovaných stredo-
vekých miest v juhovýchodnej Európe 
s bohatstvom historických budov. Ako 
uznanie jeho výnimočnej historickej 
hodnoty bolo staré mesto Kotor v roku 
1979 zapísané na zoznam svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Prej-
deme sa starým mestom, prezrieme si 
katedrálu sv. Tripuna, Pevnosť sv. Ivana, 
mestské brány a gotický palác Drago. 

Po prehliadke Kotoru pokračujeme do 
starobylého mesta Budva, oproti kto-
rému sa z mora týči ostrov sv. Nikoly. 
Atmosféru starobylého historického 
mesta Budve dodáva mestské opev-
nenie zo 14. a 15. storočia, navštívime 
Kostoly sv. Trojice, sv. Ivana a sv. Sávu. 
Odchod na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách prejazd do Albánska, kde 
bude našou prvou zastávkou mesto 
Skadar. Mesto Skadar a jeho okolie 
je bohaté na množstvo prírodných 
a kultúrnych zaujímavostí. Leží pri 
rovnomennom jazere Skadar, ktoré 
je najväčším na Balkáne. V historickej 
časti si mesto zachovalo charakteris-
tický vzhľad úzkych uličiek s vysokými 
kamennými múrmi po oboch stranách 
a s veľkými bránami. Navštívime Pev-
nosť Rozafa, ktorá sa vypína na vstupe 
do mesta, je to jedna z najväčších 
a najslávnejších pevností v Albánsku. 
Pokračujeme do stredovekého mesta 
Kruje, vybudovaného na svahoch 
pohoria Sari – Saltiku. Je rodným 
mestom albánskeho národného hrdinu 
Skanderbega pod vedením ktorého 
mesto odolalo viackrát tureckému 
obliehaniu. Návšteva múzea, stredo-
vekej pevnosti a tradičného bazáru 
s produktami rôznych remesiel, ako 
sú výrobky z drôtu, alabastra, striebra, 

medi, drevené výrobky, vlnené koberce, 
atď. Jeho najväčšou zvláštnosťou je, že 
všetky obchody sú postavené z dreva. 
Odchod na ubytovanie do prímorského 
strediska Durres, večera.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka starého centra 
mesta Durres: monumentálny amfi teá-
ter pochádzajúci z 2. stor. n. l., mestské 
hradby z dôb Byzantskej ríše, rímske 
termálne kúpele, Benátska veža. Poo-
bede sa vyberieme do hlavného mesta 
Albánska – Tirany. Prehliadka mesta: 
Národné historické múzeum, Skan-
derbegove námestie s jeho sochou, 
mešita Ethem bay, ktorá je považovaná 
za jednu z najkrajších mešít v Albánsku, 
Palác kultúry, Námestie Matky Terezy. 
Návrat na ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká prehliadka 
jedného z najkrajších albánskych miest 
– Berat. Mesto je zapísané na zozname 
svetového kultúrneho dedičstva UNE-
SCO vďaka jeho prirovnaniu „mesto 
tisícich okien“ – ide o nezvyčajné okná 
vsadené do fasád červenostrechých 
domov. Prehliadneme si pevnosť týčia-
cu sa nad mestom, chrámy a mešity 
ako dôkaz vzájomného nažívania 
kresťanov a moslimov. Návrat na uby-
tovanie, večera.

7. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do mesta 
Ohrid v Macedónsku, história ktorého 
je úzko spätá so zakladateľmi slovan-
skej kultúry sv. Klimentom 
a sv. Naumom – nasledovníkmi slovan-
ských vierozvestcov Cyrila a Metóda. 
Návšteva kláštorného komplexu Sv. 
Nauma na brehu Ohridského jazera, 
a pevnosti cára Samuila. Návrat na 
ubytovanie, večera.

8. – 10. DEŇ
Pobyt pri mori v Durres, individuálne 
voľno.

11. DEŇ
Po raňajkách transfer na letisko 
do Tirany a odlet do Bratislavy.

208 ČIERNA HORA A ALBÁNSKO

ROZMANITOSŤ ČIERNEJ HORY JE MOCNÝM LÁK ADLOM. DLHÉ PIESOČNÉ  PLÁŽE, NO NA DRUHEJ S TRANE VYSOKÉ HORY A PRIEZRAČNÉ JAZERÁ. 
POZÝVAME VÁS NA NÁVŠTEVU KRAJINY ORL OV, OBDARENÚ PRÍRODNÝMI KRÁ SAMI, HORAMI A NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI. O TOM, ČI JE ALBÁNSK O 
NEOBJAVENÝ RAJ EURÓPY, SA POĎTE PRESVEDČIŤ S NAMI.

NOVINKA  |  LETECKY A AUTOBUSOM  |  S POBYTOM PRI MORI  |  UNESCO  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  POLPENZIA V CENE

NOVINKA

CENA OD

548
EUR

ALBÁNSKO
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HOTEL VIVAS 

POLOHA
v rekreačnej oblasti Dráčskej riviéry • centrum mesta Durres 
(Drač) vzdialené 3 km • dostupné miestnou dopravou 
(zastávka autobusu pred hotelom) • pred hotelom plážová 
promenáda s reštauráciami, obchodmi a kaviarňami • letisko 
v Tirane vzdialené 32 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • zmenáreň • reštaurácia s vlastnou pekárňou 
• bar s výhľadom na promenádu • nočný bar • fi tness • 
bazén s terasou • ležadlá a slnečníky zdarma • konferenčná 
miestnosť • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • trezor • stolný 
tenis • večery so živou hudbou

UBYTOVANIE
moderne zariadené izby • dvojlôžkové izby • dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • kúpeľňa s WC 
• sušič na vlasy • SAT TV • Wi-Fi zdarma • chladnička • 
telefón • dvojlôžkové izby sú s balkónom

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov 
• v okolí hotela je veľa cenovo dostupných reštaurácií 
a rýchlych občerstvení vhodných na obedy

PRE DETI
bazén • stolička • ihrisko

PLÁŽ
vlastná hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora je oddelená od hotela len plážovou promenádou 
• ležadlá a slnečníky na pláži zdarma • ponuka vodných 
športov na pláži za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

209 DURRËS

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

NOVINKA

CENA OD

378
EUR

ALBÁNSKO
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HOTEL AS 

POLOHA
na Dračskej riviére • v rekreačnej časti Golem • centrum 
mesta Durres (Drač) s historickými pamiatkami je vzdialené 
12 km • dostupné miestnou dopravou alebo taxíkom • 
v okolí hotela sú reštaurácie, kaviarničky, obchodíky a nočné 
zábavné bary • letisko v Tirane vzdialené 40 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • plne klimatizovaný hotel • 
nová reštaurácia • bar s terasou a nádherným výhľadom 
na panorámu celého Dračského zálivu • fi tness zdarma 
• trezor zdarma • slnečná terasa s novovybudovaným 
bazénom so sladkou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma 
• masáže a kozmetické procedúry za poplatok • trezor • 
konferenčná miestnosť • Wi-Fi v spoločných priestoroch 
zdarma • požičovňa bicyklov • parkovisko pre hotelových 
hostí zdarma

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
minibar • SAT TV • Wi-Fi zdarma • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetových stolov • 
k večeri sa podáva voda

PRE DETI
postieľka • stolička • ihrisko • herňa

PLÁŽ
vlastná hotelová udržiavaná krásna piesočnatá pláž 
s jemným zlatistým pieskom s pozvoľným vstupom do mora 

je priamo pred hotelom • ležadlá a slnečníky na pláži zdarma 
• štýlové kóje s baldachýnmi za poplatok • ponuka vodných 
športov na pláži za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

210 DURRËS

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

NOVINKA

CENA OD

448
EUR

ALBÁNSKO
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HOTEL OAZ +

POLOHA
v pokojnom prostredí na Dračskej riviére • historické 
centrum mesta Durres (Drač) vzdialené 11 km, dostupné 
miestnou dopravou • zastávka miestnych autobusov 
150 m od hotela • od hotela vedie promenáda pri mori 
s množstvom reštaurácií, obchodíkov kaviarničiek • letisko 
v Tirane vzdialené 36 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
menší rodinne vedený hotel • recepcia • reštaurácia 
s medzinárodnou kuchyňou • bar • konferenčná miestnosť 
• trezor • vonkajší bazénom so sladkou vodou • ležadlá 
a slnečníky zdarma • Wi-Fi v priestoroch lobby zdarma • 
zmenáreň • parkovisko pre hotelových hostí zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia 
• kúpeľňa so sprchou a WC • sušič na vlasy • SAT TV • 
chladnička • trezor • Wi-Fi zdarma • balkón

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
ihrisko • bazén

PLÁŽ
vlastná hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora je priamo pred hotelom • ležadlá a slnečníky na pláži 
zdarma • ponuka vodných športov za poplatok 200 m od 
hotela

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

211 DURRËS

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky a obedy formou bufetových stolov • večere formou 
3-chodového menu • k obedu a večeri voda, miestne čapované nealkoholické nápoje, pohár piva alebo vína

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI

NOVINKA

CENA OD

418
EUR

ALBÁNSKO
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BEL CONTI 
213 DURRËS

VILA LULE 
212 DURRËS

POLOHA
na Dračskej riviére pri známej pláži 
Illyria • historické centrum mesta 
Durres (Drač) vzdialené 6 km • priamo 
na pláži • letisko v Tirane vzdialené 
35 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
menší útulný hotel • recepcia • 
reštaurácia • bar • konferenčná 
miestnosť • výťah • trezor • Wi-Fi 
v priestoroch lobby • fi tness • stolný 
tenis • biliard

UBYTOVANIE
dvojlôžkové, s možnosťou prístelky 
(rozťahovacie lôžko) • klimatizácia 
• kúpeľňa so sprchou a WC • sušič 
na vlasy • SAT TV • chladnička • Wi-Fi 
zdarma • trezor • balkón

STRAVOVANIE
raňajky • možnosť doplatenia 
polpenzie formou 3-chodového menu

PLÁŽ
vlastná hotelová piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora 
je priamo pred hotelom • ležadlá 
a slnečníky na pláži zdarma • ponuka 
vodných športov na pláži za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
moderný hotel je situovaný 
na Dračskej riviére • centrum mesta 
Durres (Drač) je vzdialené 11 km • len 
pár krokov od súkromnej piesočnatej 
pláže • letisko v Tirane vzdialené 
38 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • 2 reštaurácie • 2 bary • 
výťah • Wi-Fi v priestoroch lobby 
zdarma • zmenáreň • internetový kútik 
za poplatok • trezor • v blízkosti hotela 
sú možnosti nočného vyžitia

UBYTOVANIE
priestranné 2 lôžkové izby 
s možnosťou prístelky • klimatizácia 
• chladnička • kúpeľňa s WC • sušič 
na vlasy • LCD SAT TV • trezor • Wi-Fi 
zdarma • telefón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky formou bufetových 
stolov • večere formou 3-chodového 
menu

PRE DETI
postieľka • stolička • ihrisko

PLÁŽ
vlastná hotelová piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora je od 
hotela len 20 m • ležadlá a slnečníky 
na pláži zdarma • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

NOVINKA

CENA OD

408
EUR

NOVINKA

CENA OD

388
EUR

ALBÁNSKO
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Varna

Slnečné Pobrežie
Ravda

Burgas

Sveti Vlas
Elenite

Nesebar
Pomorie

Sozopol

Primorsko
Kiten

BULHARSKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 30 30 27
VODA (°C) 24 26 27 26

Vychutnajte si typickú balkánsku pohostinnosť, 
tradičnú gastronómiu so zábavou pri živej hudbe, 
vyberte si z ponuky kultúrnych podujatí horúcej 
turistickej sezóny. Výhodou sú veľmi priaznivé 
ceny (s domácimi si tiež rýchlo porozumiete) 
a časová dostupnosť, ktorú ocenia rodiny s deťmi: 
let z Bratislavy, Popradu a Sliača do Burgasu trvá 
približne 1 hod. a 30 min., z Košíc do Burgasu 1 hod. 
a 15 min. 

SLNEČNÉ POBREŽIE 
Tradičným magnetom sú more, slnko, pláže 
a samotné letovisko. Najväčší bulharský rekreačný 
komplex právom patrí k  najpopulárnejším 
letoviskám. Leží 40�km severne od Burgasu. Miestami 
až 200�m širokú, príjemne do mora sa zvažujúcu pláž, 
ktorá sa tiahne až do dĺžky 8�km, spestrujú prírodné 
zákutia a duny, pre zábavu a pohodlie slúžia plážové 
bary, taverny, kĺzačky, sprchy, ležadlá a slnečníky. 
V stredisku je viac ako 200 hotelov, rozličné druhy 
reštaurácií, hlavná oblasť hotelov pri pláži sa tiahne 
v dĺžke niekoľko kilometrov 
a rozprestiera sa v zálive medzi mestami Nesebar 
a Sveti Vlas. V ponuke je množstvo atrakcií, dva nové 
aquaparky a amfi teáter, miesto konania mnohých 
medzinárodných festivalov. Milovníci športu si 
môžu prenajať vodné lyže a bicykle, windsurfi ng, 
jachty, vodné skútre, banán, využiť tenisové kurty, 
minigolfové ihriská či bowlingové haly. Dopravu 
v letovisku zabezpečuje minivláčik. Pravidelné 
autobusy a privátne minibusy spájajú stredisko 
s letoviskami Varna a Sveti Vlas, s Nesebarom 
a Burgasom aj vodnou dopravou. Transfer z letiska 
v Burgase trvá asi 45 minút.

SVETI VLAS 
Sveti Vlas je ideál  príťažlivého, rýchlo sa 
rozvíjajúceho prímorského letoviska, vybudovaného 
na úpätí balkánskych hôr. Vynikajúce klimatické 
podmienky priaznivo pôsobia aj na dýchacie cesty. 
Pokojnejšie letovisko vyhovuje predovšetkým 
rodinám s deťmi a tým, čo chcú uniknúť hluku 

a kaviarňami. Pláž s jemným žltým pieskom pozvoľne 
klesajúcu do mora lemuje prírodná zeleň. Na konci 
severnej pláže je nudistická časť, v južnej časti 
tobogan. Primorsko je známym cieľom slovenských 
dovolenkárov a ideálnym miestom pre mladých ľudí. 
Transfer z letiska v Burgase trvá asi 45 min.

KITEN
Kitenský záliv (Atliman), známy svojimi dlhými 
piesočnatými plážami a skalnatými útesmi, je jedným 
z najkrajších miest južného Bulharska a stredisko 
Kiten mimoriadne obľúbeným letoviskom obyvateľov 
Sofi e. Ponúka bohaté možností zábavy – kokteil 
bary a moderné diskotéky, príjemné reštaurácie 
a kaviarne, nafukovacie hrady a  atrakcie pre deti. 
Spojenie s  Primorskom a Burgasom zabezpečuje 
pravidelná autobusová linka, aj súkromné minibusy. 
Transfer z letiska trvá cca 1 hodinu.

veľkomesta. Rušný nočný život, štýlové bary, 
diskotéky a taverny však temperamentní klienti nájdu 
aj v centre letoviska alebo na neďalekom Slnečnom 
pobreží. Najväčším lákadlom sú priľahlé pieskové 
pláže a nový jachtársky prístav. Výlet loďou alebo 
vrtuľníkom, obed v prístave alebo krátka prechádzka, 
neopakovateľný výhľad na šíre more a celé Slnečné 
pobrežie až po unikátny starý Nesebar – to všetko 
patrí k vyhľadávaným zážitkom. Vyznávači jachtingu 
si prídu na svoje v novom prístave Marina. Transfer 
z letiska v Burgase trvá asi 45 minút.

ELENITE
Elenite je luxusný hotelový komplex vzdialený 
40�km od Burgasu s 800�m dlhou plážou a ponukou 
služieb all inclusive. Toto rozlohou neveľké 
stredisko patrí, pokiaľ ide o kvalitu služieb, medzi 
najlepšie na Balkáne. Komplex tvoria hotely 
a vily v bulharskom štýle uprostred parkovej 
zelene. Centrom strediska je zábavné centrum, 
ktoré rozdeľuje komplex na dve časti. Pre deti je 
k dispozícii aquapark, detský klub, bazén i pláž. 
Komplex je vhodný pre rodiny s malými deťmi 
a na pokojnú dovolenku s využitím služieb vyššieho 
štandardu a výbornej kvality.

NESEBAR
Nesebar sa nachádza 35�km severne od Burgasu 
a 5�km od centra Slnečného pobrežia. Patrí medzi 
pamiatkovo chránené územia zapísané do zoznamu 
UNESCO. Stará časť Nesebaru s prístavom je 
na polostrove. Typické malebné balkánske domy 
a kostolíky pripomínajú bohatú históriu tohto 
mestečka. Nová časť mesta s rodinnými vilkami 
vyrastá na pevnine, asi 2�km od centra mesta 
a lemovaná je piesočnatou plážou. Transfer z letiska 
v Burgase trvá asi 30 minút.

PRIMORSKO
Primorsko leží 60�km južne od Burgasu a patrí medzi 
najnavštevovanejšie strediská. Polostrov obmývaný 
priehľadným morom láka príjemnými reštauráciami 

KRAJINA NA KRIŽOVATKE MEDZI EURÓPOU A ORIENTOM, PRÍŤAŽLIVÁ BOHATOU HISTÓRIOU A ZAUJÍMAVOU SLOVANSKO-BALKÁNSKOU KULTÚROU, 
V POSLEDNÝCH ROKOCH ZVYŠUJE SVOJ TURISTICKÝ POTENCIÁL A DOKAZUJE, ŽE MÁ ČO PONÚKNUŤ:  STOVKY HOTELOV, ÚTULNÉ RODINNÉ REŠTAU-
RÁCIE SA STRIEDAJÚ S RUŠNÝMI BARMI I DISKOTÉKAMI A SPOLOČENSKÝ RUCH MÔ ŽETE KEDYKOĽVEK VYMENIŤ ZA ROMANTICKÚ PRECHÁDZKU V 
ULIČKÁCH DÝCHAJÚCICH ATMOSFÉROU MINULÝCH STOROČÍ.

ODLETY 
Z BRATISLAVY, KOŠÍC, POPRADU A SLIAČA

BULHARSKO
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214 ELENITE

POLOHA
v čarovnej zátoke v tichšej časti letoviska Elenite • 
v udržiavanom areáli so záhradou • 10 km od rušného 
Slnečného pobrežia • len pár km od strediska Sveti Vlas • 
45 km od letiska v Burgase • pozostáva zo 4 samostatných 
budov (Royal Park, Royal Bay, Atrium, Andalusia Villas) 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala so spoločnou recepciou pre všetky hotely 
• reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (raz za pobyt, 
potrebná rezervácia vopred) • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
(za poplatok) • niekoľko barov • nočný klub • konferenčná 
miestnosť • viaceré obchodíky • SPA centrum • aquapark • 
bowling (za poplatok) • fi tness • tenisové kurty • vonkajší 
bazén • ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • animačné 
programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(rozkladacie lôžka) • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • trezor (za poplatok) • balkón 
s posedením • izby s výhľadom na more (za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub 4 - 12 rokov • bazén • ihrisko • stolička • postieľka 
(zdarma) • detský bufet • animačné programy

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pred hotelom • pozvoľný vstup 
do mora • patrí k najkrajším v celej oblasti • ležadlá a 
slnečníky zdarma • uteráky na kauciu

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

ROYAL CLUB VICTORIA 

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých švédskych stolov vrátane nápojov • 
možnosť rezervácie večere v troch à la carte reštauráciách (bulharská, mediteránska a európska) • počas 
dňa sú podávané vybrané miestne alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje a teplé nápoje • rôzne snacky 
(hot dog, kebab, koláčiky)

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI WELLNESS

2+2

CENA OD

624
EUR

BULHARSKO  |  ELENITE
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216 SVETI VLAS215 SVETI VLAS

POLOHA
v kľudnom prostredí • centrum 
letoviska Sveti Vlas 1 km • Slnečné 
pobrežie 4 km • Nesebar 8 km • 
letisko Burgas 35 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotelový komplex s rodinnou 
atmosférou • vstupná hala s recepciou 
• Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma 
• reštaurácia • looby bar • cukráreň • 
bazén • slnečníky a ležadlá pri bazéne 
zdarma • bar pri bazéne • snack bar 
• za poplatok: kaderníctvo, masáže, 
sauna, parný kúpeľ, jacuzzi • športové 
možnosti (fi tness, stolný tenis, šípky, 
biliard za poplatok, minigolf) • denné 
i večerné zábavné programy

UBYTOVANIE
priestranné, moderne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 
prísteliek (rozkladacie lôžko) • 

klimatizácia • kúpeľňa • telefón • 
SAT TV • chladnička • rýchlovarná 
kanvica • balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub • bazén • animácie • 
diskotéka • ihrisko • detská postieľka • 
stolička v reštaurácii

PLÁŹ
priamo na piesočnatej pláži • slnečníky 
a ležadlá za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
neskoré kontinentálne raňajky • popoludňajšie malé občerstvenie (cestoviny, 
šaláty, polievky, káva, čaj, koláče, ovocie, zmrzlina ) • miestne nealkoholické a 
alkoholické nápoje, káva, čaj v čase od 10:00 – 23:00 h • raz za pobyt (1 hodina) 
voľný vstup do wellness centra (sauna, parný kúpeľ, jacuzzi) • posilňovňa • 
minigolf • stolný tenis

POLOHA
rodinný hotel pozostáva z 2 budov • 
v novovybudovanej časti letoviska • 
v blízkosti hotela Sineva Park 
a prístavu Marina • za pár minút 
sa dá dostať autobusom na Slnečné 
pobrežie • historický Nesebar 
je vzdialený asi 13 km • letisko 
v Burgase 35 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• denný bar s kaviarňou • obchod 
so suvenírmi • trezor na recepcii 
(za poplatok) • Wi-Fi v celom areáli 
zdarma • vonkajší bazén s časťou aj 
pre deti • slnečná terasa so slnečníkmi 
a ležadlami (zdarma) • bar s príjemnou 
terasou priamo pri pláži 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek (rozkladacie 
lôžka) • klimatizácia • kúpeľňa • 
SAT TV • minibar alebo chladnička • 
Wi-Fi (zdarma) • telefón • 
balkón s orientáciou do okolia alebo 
na morskú stranu (za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • detská postieľka • stolička

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • pozvoľný 
vstup do mora • niekoľko minút 
chôdze od prístavu Marina (možnosť 
prenajať si jachtu alebo vyhliadkové 
lety vrtuľníkom) • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 77 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie podávané od 
11:00 - 23:00 h • koláče • zmrzlina • ľahké občerstvenie • čaj • káva

MOONLIGHT IRIS BEACH +

2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+22
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI
 

1+1 2+2

NOVINKA

CENA OD

568
EUR

CENA OD

448
EUR

BULHARSKO  |  SVETI VLAS
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217 SLNEČNÉ POBREŽIE

POLOHA
v centre Slnečného pobrežia • letisko v Burgase 29 km • 
prístav Sveti Vlas 7 km • starobylé mesto Nessebar 7 km • 
vodný park asi 700 m od hotela • transfer z letiska 
cca 45 min

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, sauna, fi tness, za poplatok 
solárium, masáže a kozmetické procedúry) • 2 vonkajšie 
bazény  • ležadlá a slnečníky pri bazéne (zdarma) • nákupná 
pasáž s rôznymi butikmi a obchodmi • animačné programy

UBYTOVANIE
komfortne zariadené priestranné dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky • klimatizácia • kúpeľňa •  sušič 
na vlasy • SAT TV • pripojenie na internet (zdarma) • 
minibar (za poplatok) • trezor (zdarma) • balkón • rodinné 
izby – apartmány s jednou spálňou (65 m2, spálňa, obývacia 
miestnosť, kuchynský kút, rozkladacie lôžko pre deti, 
kúpeľňa)

STRAVOVANIE
polpenzia formou bufetu, možnosť doplatiť all inclusive 

PRE DETI
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén • detské diskotéky • herňa • 
ihrisko • detská postieľka • stolička v reštaurácii • opatrovanie 
detí za poplatok • vodný a zábavný park asi 
700 m od hotela (za poplatok) 

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

BARCELO ROYAL BEACH 

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 • 
športové aktivity (aerobic, zumba) • posilňovňa • sauna • parný kúpeľ

2
ZDARMA ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI WELLNESS

2+2

NOVINKA

CENA OD

628
EUR

BULHARSKO  |  SLNEČNÉ POBREŽIE
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218 SVETI VLAS
PARADISE BEACH +

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén so šmýkačkami • detské 
diskotéky • kútik pre deti • ihrisko • detská postieľka • 
stolička v reštaurácii • trampolíny na pláži

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

POLOHA
uprostred panenskej prírody • v tichom zálive strediska 
Sveti Vlas • centrum letoviska Sveti Vlas vzdialené 3 km • 
Slnečné pobrežie 10 km • letisko Burgas 45 km • transfer 
z letiska z Burgasu trvá 50 min

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z niekoľkých budov • 4 panoramatické 
výťahy (umožňujúce prístup na pláž a k amfi teátru) • 
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • lobby bar • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie zdarma • vonkajší bazén • slnečníky 
a ležadlá pri bazéne zdarma • bar pri bazéne • bar na pláži 
• amfi teáter • večerné zábavné programy • stolný tenis • 
za poplatok: salón krásy a relaxu • sauna • masáže • tenis • 
biliard • posilňovňa • elektronické hry

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • balkón 
• chladnička • trezor (za poplatok) • morská strana 
(za poplatok) • rodinné izby pozostávajú z 3 miestností 
(samostatná spálňa s dvomi lôžkami, obývacia miestnosť 
s rozkladacím lôžkom, ktorá je prepojená – bez dverí - 
s menšou spálňou s dvomi pevnými alebo rozkladacími 
lôžkami)

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 dopoludňajšie a popoludňajšie 
občerstvenie v určenom čase (sendviče, čaj, káva, zákusky) • vybrané športové aktivity – stolný tenis, šípky, 
vodná gymnastika, boccia, šach

CENA OD

528
EUR

3
ZDARMA ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI

1+1 1+2 2+3
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220 SLNEČNÉ POBREŽIE219 SLNEČNÉ POBREŽIE

POLOHA
v centre najobľúbenejšieho 
bulharského letoviska • od letiska 
Burgas 30 km • v okolí je množstvo 
barov, reštaurácií a kaviarní

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
s medzinárodnou kuchyňou • letná 
záhrada s posedením • denný bar • 
Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma 
• internetová miestnosť (za poplatok) 
• výťah • trezor za poplatok • 
batožinová miestnosť • biliard • joga 
a ajurvédske centrum (za poplatok) • 
vonkajší bazén pre dospelých a deti • 
ležadlá a slnečníky zdarma • možnosť 
posedenia na terase alebo cvičenia 
jogy či aqua aerobiku

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky (rozkladacie lôžko) • kúpeľňa 
• SAT TV • sušič na vlasy • minibar • 
centrálne riadená klimatizácia • telefón 
• internet (za poplatok) • balkón 
s výhľadom na bazén alebo do okolia

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere podávané 
formou bufetových stolov • možnosť 
doplatku za obedy (formou bufetu)

PRE DETI
bazén • ihrisko • stolička • postieľka 
(za poplatok) • detský kútik

PLÁŽ
od piesočnatej pláže je hotel vzdialený 
asi 150 m • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky a ležadlá za poplatok • 
prechádzkou sa dá dostať (za 10 min) 
do najväčšieho aquaparku na Slnečnom 
pobreží • šport: plážový volejbal • 
futbal • za poplatok: vodné lyže, jachty, 
vodný banán

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     + 

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84 %

POLOHA
v severnej časti strediska • priamo 
pri pobrežnej promenáde a širokej 
pláži • v blízkosti množstvo barov, 
reštaurácií a obchodíkov • pravidelné 
autobusové spojenie s Nesebarom 
(7 km) a letoviskom Sveti Vlas

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• tri reštaurácie (bulharská, írska 
a talianska) • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie zdarma • výťah • lobby 
bar • trezor (za poplatok) • biliard 
za poplatok • internetová miestnosť 
• SPA centrum s ponukou rôznych 
procedúr a masáží • kaderníctvo • 
turecké kúpele • sauna • jacuzzi • 
fi tness • vnútorný a vonkajší bazén 
so slnečnou terasou • slnečníky 
a ležadlá zdarma

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• telefón • SAT TV • minibar • izby 

s orientáciou na morskú stranu 
(za poplatok)

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere sú 
podávané formou bufetu • možnosť 
doplatku na all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka • miniklub • 
animácie

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • od hotela ju 
oddeľuje iba pobrežná promenáda • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie • ľahké 
občerstvenie - čaj, káva, pizza, zákusky a zmrzlina

VICTORIA PALACE KARLOVO +

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS

2+2
  

1
DO 12 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI
  

1+1
  

CENA OD

578
EUR

CENA OD

368
EUR
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221 SLNEČNÉ POBREŽIE

POLOHA
v pokojnej novovybudovanej severnej časti strediska • 
priamo pri pobrežnej promenáde vedúcej do rušného 
centra Slnečného pobrežia (množstvo reštaurácií, barov 
a obchodíkov) • vedľa hotela známy hotel Victoria Palace

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotelový komplex sa skladá z dvoch častí Fiesta M a Fiesta 
Beach • vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v dennom bare 
zdarma • zmenáreň • salón krásy • k obom hotelom patrí 
spoločné parkovisko • za poplatok masáže a biliard • 
v areáli vonkajší bazén pre oba hotely s barom a s časťou 
pre deti • ležadlá a slnečníky (zdarma)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(rozkladacie lôžko vhodné pre jednu dospelú osobu 
alebo dve deti do 12 rokov) • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi • balkón s orientáciou 
do parku alebo na morskú stranu (za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • stolička • postieľka (za doplatok) • šmýkačky 
za poplatok 

PLÁŽ
piesočnatá pláž priamo pred hotelom • pozvoľný vstup 
do mora • oddelená pobrežnou promenádou lemovanou 
obchodíkmi • ležadlá a slnečníky (za poplatok) • vodné 
športy za poplatok (bicykel, potápanie, paragliding)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • nealkoholické nápoje 
a vybrané alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 11:00 – 22:00 h v lobby bare prípadne na terase• 
v určenom čase ľahké občerstvenie • čaj • káva • zmrzlina • zákusky

FIESTA M 

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2
  

CENA OD

498
EUR
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223 NESEBAR222 SLNEČNÉ POBREŽIE

POLOHA
v južnej, tichšej časti strediska asi 
500 m od centra • v blízkosti 
množstvo barov, reštaurácií 
a obchodíkov

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z niekoľkých 
budov • vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia • lobby bar • bar pri 
bazéne • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
a pri bazéne zdarma • zmenáreň • 
za poplatok: trezor, internetový kútik 
a masáže • posilňovňa • vzájomne 
prepojený vnútorný a vonkajší bazén 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • viacúčelové ihrisko (volejbal, 
basketbal) • za poplatok: stolný tenis 
a biliard • bohaté animačné a večerné 
zábavné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko 
vhodné pre 1 dospelú osobu alebo 
2 deti do 12 rokov) • kúpeľňa • sušič 

na vlasy • telefón • SAT TV • centrálna 
klimatizácia • balkón 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub • animačné programy 
• ihrisko • bazén • postieľka 
(za poplatok) • stolička • detský kútik 

PLÁŽ
približne 200 m od hotela • piesočnatá 
pláž • dostupná cez piesočnaté duny • 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

POLOHA
v blízkosti hlavnej promenády 
v novej časti letoviska Nesebar • 
vokolí množstvo diskoték, kaviarní, 
vinární, reštaurácií v bulharskom štýle 
s typickou balkánskou atmosférou 
a kuchyňou • starobylé mestečko 
Nesebar, súčasť UNESCO • množstvo 
domov z 19. storočia, kostoly a hradby 
z byzantskej éry • transfer z letiska 
trvá asi 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
rodinná vila • recepcia s internetovým 
kútikom • letná terasa • v blízkosti 
mnohé obchody, reštaurácie, bary 
a diskotéky 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 
jednej prístelky (rozkladacie lôžko) 
• klimatizácia • kúpeľňa • TV • 
rýchlovarná kanvica • chladnička • 
balkón s možnosťou posedenia

STRAVOVANIE
servírované raňajky podávané 
v susednej reštaurácii Biela Roza

PRE DETI
detská postieľka (len pre deti do 
2 rokov) • v blízkosti ihrisko, tobogan • 
aquapark v Nesebare alebo v Elenite 

PLÁŽ
piesočnatá pláž • od vily vzdialené 
krátkou, asi 10-minútovou prechádzkou 
• slnečníky a ležadlá za poplatok • 
vodné športy (za poplatok): vodné 
bicykle • skútre • vodné lyže • banán

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• vo vybraných hodinách počas dňa sú podávané nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie od 10:00 – 23:00 h • od 16:00 – 17:00 h ľahké 
občerstvenie (sendviče, pizza, čaj, káva, zákusky, zmrzlina)

NIRVANA LONGOZA 

1
DO 12 R.
ZDARMA

POTÁPANIE

1+12
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

2+2

CENA OD

248
EUR

CENA OD

528
EUR
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224 NESEBAR, RAVDA

POLOHA
v pokojnejšej novej štvrti pobrežného komplexu Aurelia 
• medzi letoviskami Nesebar a Ravda • historické mesto 
Nesebar s možnosťami zábavy, poznania a spoločenského 
vyžitia 2 km • v okolí hotela viaceré možnosti stravovania 
(pizzérie, reštaurácie) • v blízkosti zastávka autobusu • 
možnosť parkovania

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
novovybudovaný 3 poschodový hotel (bez výťahu) • 
vstupná hala s recepciou • salónik • Wi-Fi zdarma • vonkajší 
bazén • bar pri bazéne • ležadlá a slnečníky zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové a trojlôžkové izby, niektoré izby s možnosťou 
jednej prístelky (rozkladacie lôžko) • centrálna klimatizácia 
• kúpeľňa • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor (za poplatok 
na mieste) • chladnička • balkón s možnosťou posedenia

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu podávané v susednej reštaurácii • 
možnosť doobjednať obedy a večere (formou bufetu)

PRE DETI
postieľka • ihrisko v záhrade

PLÁŽ
piesočnatá pláž • vzdialená pár minút pešej chôdze 
od hotela (asi 60 m) • ležadlá a slnečníky (za poplatok) 
• vodné športy (za poplatok): paragliding, vodné bicykle, 
vodné lyže, windsurfi ng

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

VIENNA 

1
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI

CENA OD

248
EUR
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225 NESEBAR

POLOHA
v novej časti letoviska Nesebar • ľahko dostupné staré 
mesto známe úzkymi kamennými uličkami s obchodíkmi 
• viacero múzeí • reštaurácie s rybacími špecialitami 
• kaviarničky • starobylé mestečko zapísané v zozname 
pamiatok UNESCO 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • trezor za poplatok 
• reštaurácia à la carte • lobby bar • nočný klub • karaoke 
bar • SPA wellness centrum s bohatou ponukou masáží 
(za poplatok) • fi tness • volejbalové ihrisko • vonkajší bazén 
s pool barom • ležadlá a slnečníky zdarma • animácie 
a zábavné programy pre deti i dospelých

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie lôžko 
vhodné pre 1 dospelú osobu alebo pre 2 deti) • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • SAT TV • telefón • Wi-Fi pripojenie 
(za poplatok) • balkón (oriantácia na morskú stranu za 
poplatok) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • stolička • postieľka (za poplatok a na vyžiadanie) • 
animácie

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • približne 150 m 
od hotela • neďaleko Cacao Beach so svojimi atraktívnymi 
hosťami a hudobným programom • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 – 22:00 h) • ľahké popoludňajšie občerstvenie • rôzne 
koktaily • čaj • káva

FESTA PANORAMA +

2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

WELLNESS

2+2

CENA OD

528
EUR
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226 PRIMORSKO

POLOHA
priamo v centre letoviska na hlavnej promenáde • 
v susedstve s Aquaparkom • v priamej blízkosti hotela 
sú viaceré možnosti zábavy a rozptýlenia • nočný klub • 
diskotéky • reštaurácie s dennou ponukou v slovenskom
jazyku • rôzne obchody

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia s letnou terasou • 
výťah • Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma • za poplatok: 
sauna a solárium • fi tness zdarma • obchod so šperkami • 
na každom poschodí k dispozícií žehliaca doska

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej, alebo dvoch prísteliek  
(rozkladacie lôžko) • centrálna klimatizácia • kúpeľňa • 
minibar alebo chladnička • SAT TV • Wi-Fi zdarma • trezor 
zdarma • balkón 

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetu • možnosť doobjednať si večere

PRE DETI
postieľka • stolička • v blízkosti hotela je aquapark 
(za poplatok) 

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • vzdialená 
niekoľko minút pešej chôdze (pokojnejšia južná pláž je 
vzdialená približne 200 m a severná 600 m) • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • bohatá ponuka vodných športov 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

IMPERIAL 

2
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI

2+2
  

CENA OD

288
EUR
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227 PRIMORSKO

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž (jemný piesok) • pozvoľný vstup 
do mora • vzdialená približne 200 m od hotela • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy (za poplatok): vodné 
lyže, parasailing, vodný banán, prenájom skútrov

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

POLOHA
v pokojnejšej severnej časti známeho strediska Primorsko 
• oproti hotelu Grand Primorsko • centrum mesta 5 minút 
chôdze • reštaurácie • obchodíky • bary • aquapark Aqua 
planet Primorsko kúsok od hotela 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • klimatizácia • výťah • 
spoločenská miestnosť • v areáli a pri bazéne Wi-Fi zdarma 
• internetový kútik (za poplatok) • štýlová reštaurácia 
• fi tness • trezor (za poplatok) • menšie parkovisko • 
vonkajší bazén pre dospelých a deti s pool barom • ležadlá 
a slnečníky zdarma • tematické večery

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie 
lôžko vhodné pre dieťa do 12 rokov) • kúpeľňa • telefón • 
SAT TV • centrálna klimatizácia • minibar alebo chladnička 
• balkón

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • stolička v jedálni • postieľka

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • od 11:00 – 12:00 h malé 
občerstvenie (sendviče, sladkosti, ovocie, nealkoholické a teplé nápoje • od 15:00 – 16:00 h ľahké 
popoludňajšie občerstvenie (pizza, sendviče, zákusky, dezerty, káva, čaj) • vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 – 22:00 h)

QUEEN NELLY 

1
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

CENA OD

448
EUR
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229 KITEN228 KITEN

POLOHA
na konci centrálnej ulice letoviska 
vedúcej k pláži • v bezprostrednom 
okolí je mnoho obchodíkov, barov, 
reštaurácií a zábavných podnikov

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • trezor 
(za poplatok) • Wi-Fi v priestoroch 
recepcie zdarma • vonkajší bazén 
a letná terasa 

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 
jednej prístelky • klimatizácia • kúpeľňa 
• TV • chladnička • balkón

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
ihrisko • postieľka

PLÁŽ
pláž s jemným pieskom • pozvoľný 
vstup do mora • asi 250 m od hotela 
• slnečníky a ležadlá (za poplatok) 
• vodné športy (za poplatok): 
potápanie, vodné bicykle, skútre, 
vodné lyže, banán

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

POLOHA
situovaný neďaleko hlavnej promenády 
tiahnucej sa cez celé letovisko • 
v centre sa nachádza niekoľko 
reštaurácií, obchodov a kaviarní • Kiten 
je ideálnym mestom pre milovníkov 
spoločenského života

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
centrálna klimatizácia • recepcia 
• reštaurácia s terasou a ponukou 
bulharskej kuchyne • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie zdarma 
• bazén so slnečníkmi a ležadlami 
(zdarma) • za poplatok: masáže • 
fi tness • biliard • stolný tenis vírivka 
a sauna • pred hotelom upravený park 
s fontánou

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky • kúpeľňa • SAT TV 
• chladnička • balkón • centrálna 
klimatizácia

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatiť servírované večere 
(pozostávajú z predjedla, hlavného 
jedla a dezertu)

PRE DETI
vodné športy a tobogan na pláži • 
stolička • postieľka

PLÁŽ
piesočnaté pláže (južná Morski je 
vzdialená približne 300 m a severná 
Atliman 600 m) patria k najkrajším 
plážam južného pobrežia • pozvoľný 
vstup do mora • slnečníky a ležadlá 
za poplatok • vodné športy 
(za poplatok): vodné bicykle, skútre, 
windsurfi ng, banán, potápanie

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 80 %

LOTOS ONYX +

1
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI POTÁPANIE
  

1
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI POTÁPANIE
  

CENA OD

268
EUR

CENA OD

268
EUR
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Limenaria

Potos

Skala 
PanagiaSkala Prinos

Kavala

Thassos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 29 29 27
VODA (°C) 22 24 24 23

História ostrova siaha až do staroveku, kedy 
bol Thassos známy svojimi baňami na zlato 
a mramor. Do dnešného dňa môžete vidieť mnoho 
archeologických nálezov a tiež obrovské mramorové 
továrne, ktoré vyvážali mramor do celého sveta. 
Navštíviť môžete horské dedinky, baziliky postavené 
na ruinách starovekých chrámov, staré kostoly 
a desiatky malých svätýň, roztrúsených po celej 
krajine. Hlavné mesto Thassos (Limenas) ponúka 
okrem širokých možností kultúrneho vyžitia, nákupov 
a posedení v miestnych tavernách a baroch, aj 
možnosť navštíviť významné historické pamiatky – 
trhovisko Agora, antické kamenné divadlo, Apollonov 
chrám alebo Akropolis. Let do Kavaly trvá asi 1,5 hod.

LIMENARIA
Je to veľké a živé turistické stredisko, druhé najväčšie 
mesto ostrova. Je tu množstvo obchodíkov, reštaurácií, 
barov a taverien, kde môžete ochutnať miestne 
špeciality, ryby alebo dary mora. Môžete navštíviť 
miestne bane, kde sa ťažili nerastné suroviny a dnes sú 
prístupné verejnosti. Na blízkych plážach sú možnosti 
vodných športov – windsurfi ng a vodné lyžovanie. 
Transfer z letiska v Kavale trvá asi 1,5 hod.

SKALA PRINOS
Malé letovisko s pokojnou atmosférou. Je tu niekoľko 
obchodíkov, kaviareň, snack bar a niekoľko taverien, 
kde môžete stráviť príjemný večer. Rušný nočný život 
tu však nenájdete. V stredisku Skala Prinos je prístav 
s pravidelným spojením s pevninou. Príjemnou 
prechádzkou sa môžete dostať do neďalekej 
dedinky Prinos (asi 2 km) a Skala Rachoni (asi 4 km) 
Do hlavného mesta Thassos vzdialeného asi 16 km 
premáva autobus. Transfer z letiska v Kavale trvá asi 
1 h 15 min.

POTOS
Pôvodne rybárska dedinka, dnes jedno z najväčších 
miest na ostrove. Obľúbené rušnejšie letovisko s úzkymi 
uličkami, s množstvom obchodíkov, reštaurácií, taverien 

Thassosu a jeho najtajnejšie zákutia, nepoznáte 
Thassos v plnej kráse.

PLAVBA LOĎOU
Krásny deň na vode. Kúpanie, rybárčenie, relax 
na slnku. Zoznámite sa s krásou Thassoských 
pobreží, navštívite skryté zátoky, zaplávate si 
na najkrajších plážach a sami si môžete nachytať 
ryby na spoločné grilovanie.

THASSOS V NOCI
Počas výletu strávite príjemný večer v meste 
Thassos. Vychutnáte si západ slnka z historického 
divadla a pohľad na hlavné mesto ostrova 
od Akropoly. Môžete si urobiť prechádzku 
na starobylý trh Agora a navštíviť taverny 
s miestnymi špecialitami, bary a obchodíky.

BEACH SAFARI
Prejsť celý ostrov dookola na jeepoch, vidieť 
najkrajšie pláže a kúpať sa na každej z nich 
v azúrovom mori, je jedinečný zážitok.
Prvá zastávka je populárny prírodný bazén, tiež 
nazývaný „oko Thassosu“ – Giola. Môžete si skočiť 
z 10 metrov vysokej skaly do priezračnej vody. 
Ďalšou plážou je preslávená Paradise Beach, ktorá 
je hodná svojho mena, ukrytá pred zrakmi turistov 
borovicami. Môžete si zaplávať, blázniť sa vo vlnách 
s pocitom exotiky vôkol. Posilníte sa tradičným 
gréckym jedlom v taverne s dych vyrážajúcim 
výhľadom. Ďalšou zastávkou je Marble Beach 
s bielučkým mramorom a tyrkysovou vodou.

a barov s bohatým nočným životom, kde sa dá zabaviť 
až do skorých ranných hodín. Transfer z letiska v Kavale 
trvá asi 1,5 hod.

SKALA PANAGIA
Jedna z najobľúbenejších destinácií pre návštevníkov 
ostrova Thassos. Rozprestiera sa pozdĺž brehov 
Golden Beach. Pláž je známa svojim bielym až 
svetložltým pieskom s pozvoľným vstupom do mora 
a je vhodná najmä pre rodiny s malými deťmi. 
Navštíviť môžete tradičnú grécku dedinku Panagia 
s úzkymi uličkami a bielymi domčekmi, ktorá leží 
priamo pod najvyššou horou Ypsarion, známu 
prírodným prameňom a kostolom zasväteným Panne 
Márii. Nájdete tu niekoľko obchodíkov, taverien 
a reštaurácií, kde môžete ochutnať niečo z miestnej 
kuchyne. Skúsiť jazdu na vodných lyžiach alebo sa 
previezť na loďke môžete v blízkom stredisku Skala 
Potamias.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
OKRUH OSTROVOM
Celodenný výlet autobusom s profesionálnym 
sprievodcom, počas ktorého navštívite: krásnu 
horskú dedinku Panagia s úzkymi uličkami pod 
najvyšším vrchom Ypsarion, známe pramene lásky 
a kostolík zasvätený Panne Márii, továrne na olivový 
olej, Byzantský kláštor Archangelos s nádherným 
výhľadom na Egejské more a horu Athos, Alyki 
– s romantickým zálivom, kde môžete obdivovať 
chrámy s grafi tmi, staroveký lom na biely mramor, 
baziliky a rímske cintoríny. Je to najlepší spôsob ako 
spoznať najkrajšie miesta ostrova a zamilovať si ho.

JEEP SAFARI
Nezabudnuteľný zážitok pri objavovaní vnútrozemia 
ostrova na terénnych autách, kam by ste sa inak 
nedostali. Navštívite mramorovým lom, Ypsarion – 
najvyšší vrch ostrova, opustenú dedinku Kastro, kde 
si dáte kávu v jedinej taverne v dedine, vodopády 
Kastro a jazierko Maries. Ak nepoznáte vnútrozemie 

THASSOS

OSTROV THASSOS, NAJSEVERNEJŠÍ ZO VŠETKÝCH GRÉCKYCH OSTROVOV, NAZÝVANÝ VĎAKA SVOJEJ BOHATEJ FLÓRE A FAUNE AJ „ZELENÝ 
SMARAGD EGEJSKÉHO MORA“, JE ZNÁMY SVOJIMI ČISTÝMI PLÁŽAMI, KRYŠTÁLOVO PRIEZRAČNÝM MOROM, SVOJOU POHOSTINNOSŤOU, VYNI-
KAJÚCIM VÍNOM, LAHODNÝM MEDOM A OLIVOVÝM OLEJOM.

ODLETY Z BRATISLAVY

GRÉCKO  |  THASSOS
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BLUE DREAM PALACE +

POLOHA
v najkrajšej oblasti ostrova Thassos • na pláži Tripiti • 
v blízkosti mestečka Limenaria (asi 30 min) • vzdialený 
asi 40 km od hlavného mesta Thassos (Limenas) • 25 km 
od Alykes • transfer z letiska v Kavale trvá asi 1 hodinu 
a 30 minút

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • taverna • dva 
bary • konferenčná miestnosť • Wi-Fi zdarma • krytý 
vyhrievaný bazén s vírivkou (za poplatok) • vonkajší bazén 
so slnečníkmi a ležadlami zdarma, uteráky za poplatok • 
za poplatok: turecké kúpele • sauna • masáže • športové 
možnosti: fi tnes (zdarma) • za poplatok: biliard, stolný tenis, 
tenis • hotel organizuje tématické večery so živou hudbou

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • individuálna klimatizácia • telefón • SAT TV 
• chladnička • trezor (za poplatok) • balkón • za doplatok: 
suity s vírivkou • suity s vlastným bazénom

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • detský kútik • postieľka

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • priamo pri hoteli • ležadlá 
a slnečníky zdarma • plážové osušky za poplatok • 
šport: plážový volejbal • vodné športy – za poplatok 
vo vzdialenosti asi 4 km

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

230 LIMENARIA

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky, obedy (podávané v taverne na pláži) a večere formou bufetu • 
1 nápoj počas obedov a večerí (pivo alebo pohár vína, nealkoholický nápoj pre deti)

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2

CENA OD

668
EUR
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ALEA 

POLOHA
leží na západnom pobreží ostrova Thassos • asi 850 m 
od centra strediska Skala Prinos • od hlavného mesta 
Thassos 12 km • transfer z letiska trvá asi 1 hodinu a 15 min 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
pozostáva z viacerých budov • vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia s terasou • reštaurácia na pláži •
à la carte reštaurácia • tri bary • minimarket • 
Wi-Fi (35 h/pobyt zdarma) • herňa • konferenčná miestnosť 
• vnútorný bazén s oddelenou vírivkou (vírivka za poplatok) 
• vonkajšie bazény (jeden s vírivkou) • slnečná terasa 
so slnečníkmi a ležadlami zdarma • uteráky za depozit 
• relax za poplatok (sauna, turecké kúpele, masáže, 
antistresové a relaxačné procedúry, salón krásy, manikúra, 
pedikúra) • športové aktivity: fi tnes, stolný tenis, aerobik, 
vodné pólo • animačné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • individuálna klimatizácia • 
telefón • SAT TV • malá chladnička • trezor zdarma • balkón 
alebo terasa • Junior suity (jedna miestnosť) s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek majú rovnaké vybavenie, sú 
priestrannejšie

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén • ihrisko • opatrovateľská 
služba (za poplatok) • detské stoličky • detské postieľky • 
detský bufet počas večere • detská párty

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá a slnečníky zdarma • plážové osušky za depozit • 
ponuka vodných športov za poplatok: vodný banán, vodné 
lyže, bicykle • volejbal • futbal

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

231 SKALA PRINOS

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • snacky (11:00 – 12:00 h 
a 15:30 – 17:30 h) • popoludní od 16:00 – 17:00 h káva, čaj, koláčiky • zmrzlina počas obeda a večere 
a od 16:00 - 17:00 h • po celý deň (10:00 - 24:00 h) vybrané miestne a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje • ovocné šťavy • teplé nápoje (káva, čaj) • športy: posilňovňa • stolný tenis • šípky • 
plážový volejbal • plážový futbal • aerobik • vodná gymnastika • vodné pólo

2
DO 12 R.
ZDARMA

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2 2+3

CENA OD

768
EUR
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ILIO MARE 
233 SKALA PRINOS

PRINCESS GOLDEN BEACH 
232 SKALA PANAGIA

POLOHA
nachádza sa na východnom pobreží 
pri pláži Golden Beach (jedna z troch 
najkrajších pláží na Thassose) • 
15 minút jazdy od mesta Thassos • 
taverny a obchodíky sa nachádzajú 
v blízkosti • centrum letoviska Skala 
Potamia s mnohými zábavnými 
podnikmi je vzdialené asi 2 km 
(autobusové spojenie) • transfer 
z letiska v Kavale trvá asi 1 h a 50 min

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
elegantná vstupná hala s recepciou • 
Wi-Fi pripojenie zdarma • reštaurácia 
• lobby bar • konferenčná miestnosť • 
bar pri bazéne • kaderníctvo • bazén • 
slnečníky, ležadlá a uteráky pri bazéne 
zdarma • posilňovňa • stolný tenis • 
animačné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
• superior izby s možnosťou 2 prísteliek 
(jedna miestnosť, vybavenie ako 
štandardné izby, sú priestrannejšie) • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 

• SAT TV • Wi-Fi pripojenie zdarma • 
chladnička • trezor (zdarma)

STRAVOVANIE
all inclusive  

PRE DETI
mini klub • bazén • ihrisko • postieľka 
• stolička v reštaurácii • menu • 
opatrovanie detí (za poplatok) • 
animácie

PLÁŽ
piesočnatá pláž Golden Beach sa 
nachádza asi 150 m od hotela • ležadlá, 
slnečníky a uteráky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
leží na severozápadnom pobreží 
ostrova Thassos • uprostred exotickej 
záhrady • v stredisku Dassilio v Skala 
Prinos • 1 km od centra • 17 km 
od hlavného mesta Thassos • 20 km 
od letiska v Kavale

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi
pripojenie (za poplatok) • 3 reštaurácie 
• 4 bary • konferenčná miestnosť • 
obchodík so suvenírmi • minimarket • 
kino • kaderníctvo • bazén s vodopádmi 
• slnečníky a ležadlá (zdarma) • uteráky 
za depozit • za poplatok: masáže, 
kozmetika, fi tness, tenisový kurt • 
večery so živou hudbou

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• klimatizácia • telefón • SAT TV • 
pripojenie na internet za poplatok • 
minibar (za poplatok) • trezor zdarma 
• balkón

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bufetu • možnosť doplatku na obedy 
(menu)

PRE DETI
detský klub (4 - 11 rokov) • bazén 
• ihrisko • opatrovateľská služba 
(za poplatok) • postieľka (za poplatok) 
• stolička v reštaurácii • detské menu

PLÁŽ
priamo na krásnej piesočnatej 
pláži • pozvoľný vstup do mora • 
medzinárodné ocenenia a modrá vlajka 
za ekologické prostredie a čistotu vody 
• ležadlá a slnečníky za poplatok • 
uteráky za depozit • plážový volejbal • 
šnorchľovanie • potápanie (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • ľahké 
občerstvenie - snacky, koláče, zmrzlina (11:00 - 13:00 h a 15:30 - 18:00 h) • 
vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej produkcie (od 11:00 - 
23:00 h) • športy: posilňovňa, stolný tenis

2
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI WELLNESS
  

2+21
DO 6 R.

ZDARMA
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

698
EUR

NOVINKA

CENA OD

978
EUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 28 31 32 28 23
VODA (°C) 21 23 24 23 21

Smaragdový hornatý ostrov s cyprusmi, 
pomarančovníkmi, citrónovníkmi a olivovými hájmi 
ponúka mnoho príležitostí aj na objavovanie: rušnejšie 
kozmopolitné strediská na juhu, romantické zákutia, až 
po životom pulzujúce letoviská na severe. Najstaršie 
zmienky o ostrove pochádzajú z Homérovej Odyssey. 
Ostrov preslávila hlavne cisarovná Sissi, neďaleko 
hlavného mesta Kerkyra, pri dedinke Gastouri, nechala 
postaviť zámoček Achillion, často a rada sa prechádzala 
v parku, ktorý ho obklopuje. Po návšteve múzea, ktoré 
je dnes v zámku a po prechádzke v udržiavaných 
záhradách sa vrátime o pár storočí do minulosti. 
Návšteva Kerkyry, postavenej v benátskom štýle, 
prechádzka úzkymi uličkami s hlavnou dominantou 
– benátskou pevnosťou – patrí k nezabudnuteľným 
zážitkom. Nádherný výhľad na Myší ostrovček – 
Pontikonissi – pri šálke kávy je príjemným zakončením 
výletu do týchto miest. Let z Bratislavy alebo z Košíc na 
Korfu trvá cca 1 hod a 50 min.

PELEKAS
Horská dedinka s bielymi domami, obklopená 
olivovými hájmi, stojí na kopci pri západnom 
pobreží. Napriek rozvíjajúcemu sa turizmu si 
zachovala svoj pôvodný charakter. Nájdete tu 
obchodíky, v tavernách ochutnáte tradičné jedlá 
a nápoje. Očarí vás vyhliadka Cisársky trón, 
obľúbené miesto cisára Wilhelma II., kde rád trávil 
večery so svojou družinou a kochal sa pohľadom na 
zapadajúce slnko. Transfer z letiska trvá cca 45 min.

AGIOS GORDIOS
Tí, ktorí milujú vôňu píniových lesov, vedia si 
vychutnať príjemnú pláž, pokoj a šumenie mora, si 
tu určite prídu na svoje. Letovisko je na západnom 
pobreží ostrova a cestou na pláž sa nachádza malá 
promenáda s obchodíkmi, tavernami a kaviarničkami 
s vôňou typických gréckych špecialít, okorenené 
známou pohostinnosťou domácich. Transfer z letiska 
trvá asi 30 min.

vyhliadku Kanoni, odkiaľ je výhľad na symbol ostrova 
– Pontikonissi – i na letiskovú dráhu, v hlavnom meste 
Kerkyra, letné sídlo cisárovnej Sissi – palác Achilleon. 
Atrakciou je návšteva výrobne likérov z čínskeho 
pomarančovníka (koum-kouat), spojená s ochutnávkou. 
Celodenný výlet pokračuje návštevou ortodoxného 
kláštora v Paleokastritse a prírodných krás v okolí. 
Parga a Paxos – celodenný výlet loďou na susediaci 
Paxos a na grécku pevninu – letovisko Parga – 
s dovolenkovou atmosférou a krásnou prírodnou 
scenériou.
Paxos a Antipaxos – celodenný výlet loďou 
k ostrovom Paxos a Antipaxos spojený s kúpaním 
a plavbou okolo Modrých jaskýň. V mestečku Gaios 
na ostrove Paxos možnosť obeda, počas ktorého 
ochutnáte miestne špeciality.
Albánsko – celodenný výlet loďou, navštívime 
bránu južného Albánska, mesto Saranda, možnosť 
obeda a návštevy UNESCO pamiatky - významného 
archeologického náleziska Butrint.
Okruh loďou spojený s barbeque – atraktívny 
výlet loďou za krásami podmorského sveta v okolí 
Paleokastritse, s možnosťou kúpania, návšteva 
Rajskej pláže, obed, vhodný aj pre rodiny s deťmi.
Nočná Kerkyra – príjemne strávené popoludnie 
a večer v hlavnom meste, s dostatkom času na 
prechádzky a nákupy. Možnosť výletu loďou spojený 
s pozorovaním podmorského sveta. 
Modrá lagúna – celodenný výlet loďou spojený 
s návštevou gréckej pevniny, tradičnej gréckej 
dedinky Sivota, kúpaním a obedom. 

ACHARAVI
Stredisko, ktoré vyrástlo pri severných brehoch 
ostrova, lemujú zaujímavé pláže, promenády plné 
obchodíkov, kaviarne, reštaurácie a nočný život. 
Acharavi spája zábavu i relax, je vhodné pre všetky 
vekové kategórie. Pláže s pozvoľným vstupom 
do mora sú ideálne pre rodiny s deťmi, nočný život 
pre všetkých, ktorí sa chcú večer zabaviť. A tí, ktorí 
chcú stráviť pokojnú dovolenku, nemusia mať obavy, 
hotely sú v komfortnom a pokojnom prostredí. 
Transfer z letiska trvá cca 1,5 hod.

AGIOS IOANNIS PERISTERON
Agios Ioannis Peristeron je situované cca 15 km 
od hlavného mesta Korfu. Leží medzi dvoma 
významnými strediskami – Benitses a Moraitika. 
Jeho výnimočnú atmosféru tvoria olivové háje, lesíky 
a na druhej strane tyrkysová morská hladina a pláž 
ocenená Modrou vlajkou. Transfer trvá cca 40 min.

AGIOS SPYRIDONAS
Nachádza sa v severovýchodnej časti ostrova medzi 
mestečkami Acharavi a Kassiopi. Agios Spyridon má 
dve krásne zátoky s výhľadom na Albánsko. Je to 
pokojná oblasť vhodná pre oddych a relax. Transfer 
trvá cca 1 hod.

GOUVIA
Letovisko Gouvia leží na východnom pobreží ostrova 
Korfu v zálive Gouvia. Stredisko leží 10 km severne 
od Kerkyry. Veľký význam tu mal v minulosti tamojší 
prístav vybudovaný Benátčanmi koncom 17. storočia, 
z ktorého sa zachovali celé klenby a ktoré vytvárajú 
nadhernú atmosféru dávnych dôb. V Gouvii nájdete 
aj pozostatky hradu s benátskeho obdobia. Dnes sa 
tu nachádza niekoľko hotelov, penziónov, obchodov, 
reštaurácií, barov a diskoték. Transfer trvá cca 30 min. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Okruh ostrovom – autobusový výlet za najznámejšími 
krásami a pamätihodnosťami ostrova. Navštívite 

KORFU

DRUHÝ NAJVÄČŠÍ OSTROV IÓNSKEHO SÚOSTROVIA SA MÔŽE POCHVÁLIŤ PRÍJEMNOU A PRIAZNIV OU STREDOMORSKOU KLÍMOU, ČISTÝM MOROM A 
NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI, KTORÉ Z KORFU ROBIA JEDNU Z NAJPRÍŤAŽLIVEJŠÍCH DOVOLENKOVÝCH DESTINÁCIÍ. PANENSKÁ PRÍRODA, SKALNATÉ ÚTESY, 
PRIEZRAČNÉ MORE – TO JE KORFU, MIESTO STAROVEKÝCH GRÉCKYCH BÁJÍ, KTORÉ MILOVALA AJ RAKÚSKA CISÁROVNÁ SISSI.

ODLETY  Z BRATISLAVY A KOŠÍC

Iónske more

Pelekas

Agios Gordios

Moraitika

Acharavi

Gouvia

Agios Spiridon

Kerkyra
Agios Ioannis
Peristeron
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Saranda
Butrinti

Kerkira

Gjirokastra

Korça

Ohrid

Elbasan

Tirana    

Albánsko
Macedónsko

Grécko

Durrës

Vlorë
Berat

Kerkyra
Metsoro

Albánsko Grécko

Kalambaka

Termopili

Delfy

Epidavros
NafplioOlympia

Mykines
Korint

Ig
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m
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a Kanallakiou-

Mesopotamou

ALBÁNSKO – GRÉCKO – 
MACEDÓNSKO

235
Z OSTROVA CISÁROVNEJ SISSI 
DO ANTICKÉHO GRÉCKA

234

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy/Košíc na ostrov 
Korfu, transfer do hotela, ubytovanie, 
individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Transfer na trajekt z Kerkyry 
na pevninu do prístavu Igoumenitsa. 
Presunieme sa do dedinky Mesopotamo, 
na ktorého vrchole leží nálezisko – 
Nekromanteion. Trasa pokračuje cez 
mesto Arta až po Rio-Andirio. Prejazd 
na Peloponéz, transfer do Olympie, 
ubytovanie a večera. 

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka starovekej Olympie. 
Navštívime štadión, pozostatky chrámu 
boha Dia a bohyne Héry, archeologické 
múzeum. Presun do starogréckeho 
mesta Mykény (Levia brána, kráľovské 
hrobky, kráľovský palác). Pokračovanie 
do mestečka Nafplio (prvý parlament, 
a gymnázium, vojenské a námorné 
múzeum, hrad Plamidi, väznica Bourzi). 
Ubytovanie a večera v oblasti Nafplio. 

4. DEŇ
Raňajky, odchod do archeologických 
nálezísk v meste Epidavros. Prehliadka 
starovekého divadla a pozostatkov 
chrámu zasväteného Asklépiovi. Presun 
do Korintu. Zastávka pri  Korintskom 
kanáli, ktorý spája Korintský záliv 
s Egejským morom. Presun do Atén, 
ubytovanie, večera. 

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka Atén. Navštívime 
prístav Pireus, Akropolu a grécku 
agoru s Héfaistovým chrámom, ruiny 

rímskej agory, vežu vetrov, ruiny 
Hadriánovej knižnice, Aténsku katedru, 
Panatheánaiský štadión Kalimarmaro 
a veľa iných miest. Transfer do mesta 
Delphi, ubytovanie, večera. 

6. DEŇ
Raňajky. Prehliadka mesta Delphi. 
Prehliadneme si múzeum s ostatkami 
Apollónovho chrámu, mramorové 
sochy, stĺpy s nádhernými hlavami alebo 
obetné dary. Zastávka v priesmyku 
Termopyly. Presun do Kalambaky, 
ubytovanie, večera. 

7. DEŇ
Raňajky. Z Kalambaky vyrazíme 
do „kamenného lesa“. Návšteva 
kláštorov Meteora – jedinečný pohľad 
na skalné útvary a kláštory postavené 
na strmých skalách, so vzácnymi 
freskami, ikonami.  Zastávka 
v mestečku Metsovo (1 200 m n. m.)  
pod priesmykom Katara. Pokračujeme 
až do prístavu Igoumenitsa. Popoludní/
večer trajekt na Korfu, ubytovanie, večera. 

8. DEŇ
V prípade 8-dňového zájazdu 
po raňajkách transfer na letisko a odlet 
do Košíc. V prípade 11-dňového zájazdu 
pokračuje pobytom pri mori.

9.-10. DEŇ
Pobyt na Korfu, Individuálne voľno 
s možnosťou fakultatívnych výletov.

11. DEŇ
Raňajky, odlet do Bratislavy.

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Korfu, ubytovanie, 
individuálne voľno, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách trajekt do Albánska. 
Prejazd do gréckeho mesta Ioannina, 
ležiaceho na brehoch jazera Pamvotida, 
známeho výrobou syra feta a tradičným 
šperkárstvom. Presun do mesta 
Kalambaka, neďaleko ktorého sa 
nachádza legendárna Meteora – 
kláštory postavené na vrcholkoch skál. 
Ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes prekročíme hranice 
Macedónska. Návšteva archeologického 
areálu Heraclea, prehliadka historického 
centra mesta Bitol, druhého najväčšieho 
mesta krajiny. Presun do mesta Ohrid, 
ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, prehliadka historického mesta 
Ohrid (UNESCO). Najvýznamnejšími 
pamiatkami sú pevnosť cára Samuila, 
chrám Sv. Sofi  e a kláštor Sv. Nauma 
na brehu Ohridského jazera. Presun 
od historického mesta Kruja, Prehliadka 
mesta, stredovekej pevnosti a tradičného 
Osmanského bazáru, návšteva 
Skanderbergovho múzea. Ubytovanie, 
večera.

5. DEŇ
Raňajky. Prehliadka hlavného mesta 
Tirana: Národné historické múzeum, 
Skanderbegove námestie s jeho 
sochou, mešita Ethem bay, Palác 
kultúry, Námestie Matky Terezy. Presun 

a návšteva mesta Durres, uvidíme 
amfi teáter pochádzajúci z 2. stor. n. l., 
mestské hradby z dôb Byzantskej ríše, 
rímske termálne kúpele a Benátska 
veža. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Návšteva mesta Berat 
(UNESCO), nazývané tiež „mesto tisícich 
okien“. Prehliadneme si pevnosť týčiacu 
sa nad mestom, chrámy a mešity ako 
dôkaz vzájomného nažívania kresťanov 
a moslimov. Presun k pobrežiu, do mesta 
Vlora, ubytovanie a večera v hoteli.

7. DEŇ
Po raňajkách presun do mesta 
Gjirokaster (UNESCO). Mestu dominuje 
citadela s pevnosťou, kde je národopisné 
múzeum. Presun do mesta Sarande, na 
južnom pobreží Albánska. Je častým 
cieľom návštevníkov, túžiacich vidieť 
toto donedávna neprístupné letovisko. 
Ubytovanie a večera v hoteli.

8. DEŇ
Raňajky, presun do antického mesta 
Butrinti (UNESCO) – archeologický areál, 
patrí medzi najvýznamnejšie v Albánsku. 
Uvidíme zachované zvyšky rímskeho 
divadla, rímske kúpele, druhé najväčšie 
baptistérium. Zastávka v dedinke Ksamil 
s krásnymi plážami a priľahlými ostrovmi. 
Návrat do hotela, večera.

9. DEŇ
Po raňajkách trajet na Korfu, transfer 
na letisko a odlet.

LETECKY Z BA A KE | S POBYTOM PRI MORI | POLPENZIA V CENE LETECKY Z BA  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE

CENA OD

898
EUR

CENA OD

998
EUR
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UBYTOVANIE
klimatizácia (15.6.-15.9.) • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
trezor (za poplatok) • kuchynský kút s varičom • chladnička • balkón 
alebo terasa

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

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 30 minút 

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

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

ALL INCLUSIVE raňajky (americké a kontinentálne), obedy a večere formou bufetu • 
popoludňajšie občerstvenie • káva • čaj • čokoláda • koláčiky • snacky • zmrzlina • polnočný 
snack • miestne nealko a alko nápoje, koktaily (10:00 - 24:00 h) • ležadlá a slnečníky na 
pláži a pri bazéne zdarma • neobmedzený vstup do vodného parku Hydropolis • tenis • 
volejbal • basketbal • minifutbal • stolné hry • stolný tenis • šípky • vodné pólo • aerobik • 
v mesiacoch júl a august v hoteli náš animačný tím Planet Fun

3
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

BABY HOTEL AQUAPARK WIFI

1+1 1+2 2+3

GELLINA VILLAGE 
236 ACHARAVI
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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 hrdi-

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

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, facepain-

ting, modelovanie balónov, maľovanie kamien-

kov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje, plážový volejbal, 

shuffl  e board, vodné polo, badminton, vodný 

basketbal, šípky, tenis, futbal, basketball

   Kúzla a čary - Magic show

  Letné kino, lampióny šťastia a lodičky prianí

  Ihrisko s preliezačkami, kolotoče, mini ZOO

  Detská stolička, detská postieľka

VÝHODY PRE RODINY 
  3 deti do 13 rokov zdarma

  Aquapark v cene

  Možnosť ubytovania v apartmánoch 2+2 a 2+3

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

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

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

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

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

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

CENA OD

548
EUR
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AQUIS AGIOS 
GORDIOS BEACH 

238 AQIOS GORDIOS

POLOHA
hotel situovaný v jednej z najkrajších 
zátok ostrova • stredisko Pelekas 
vzdialené 2 km • letisko 14 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obchody 
• Wi-Fi (zdarma) • hlavná reštaurácia 
• à la carte reštaurácia • bary • 
bazén s terasou • slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • výťah z recepcie na pláž 
• stolný tenis • aerobik • plážový 
volejbal • multifunkčná športová hala • 
lukostreľba • fi tness • masáže a biliard 
za poplatok • animácie počas dňa • 
večer zábavné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • chladnička • trezor 
(za poplatok) • telefón • SAT LCD TV • 
Wi-Fi (zdarma) • balkón • k dispozícii: 
izby s výhľadom na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub (4 – 12 rokov) 
• detské menu • postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž • dostupná po 
schodoch alebo výťahom • ležadlá 
a slnečníky zdarma • plážové uteráky 
za kauciu • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

POLOHA
1 km od hotela centrum strediska 
Agios Gordios s obchodíkmi, 
tavernami a kaviarňami • letisko 
a mesto Kerkyra vzdialené cca 19 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z viacerých 
poschodových budov • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • Wi-Fi 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • à la 
carte reštaurácia • bary • bazén so 
slnečnou terasou • slnečníky a ležadlá 
(zdarma) • wellness centrum: rôzne 
druhy procedúr, masáže, sauna, vírivka, 
kaderníctvo • fi tnes • tenis • stolný 
tenis • ľahšie animácie • zábavné 
programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT LCD TV • Wi-Fi 

(zdarma) • telefón • chladnička • trezor 
(za poplatok) • balkón alebo terasa • 
k dispozícii: bungalovy pre 2 osoby • 
suity pre 3 - 4 osoby

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-štrková pláž • dostupná po 
schodoch • slnečníky a ležadlá na pláži 
zdarma • plážové uteráky za kauciu • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI   

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

AQUIS PELEKAS BEACH 
237 PELEKAS

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) 
a večere (18:30 - 21:00 h) formou bufetu • popoludňajšie občerstvenie - káva, 
čaj, koláčiky • snacky (15:00 - 17:00 h) • zmrzlina • vybrané športové aktivity • 
nealko a alko nápoje miestnej produkcie (10:00 - 23:00 h) • vybrané alkoholické 
nápoje medzinárodnej produkcie

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) 
a večere (18:30 - 21:00 h) formou bufetu • popoludňajšie občerstvenie 
- káva, čaj, koláčiky • snacky (15:00 - 17:00 h) • zmrzlina • nealko a alko 
nápoje miestnej produkcie (10:00 - 23:00 h) • vybrané alkoholické nápoje 
medzinárodnej produkcie • fi tnes • sauna

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ DETÍ

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+2

CENA OD

598
EUR

CENA OD

598
EUR
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MAREBLUE BEACH 

POLOHA
pri dedinke Agios Spyridonas • medzi mestečkami Acharavi 
a Kassiopi • hlavné mesto Kerkyra 35 km
.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a dvojposchodové vilky • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • internetový kútik a Wi-Fi 
(za poplatok) • 2 reštaurácie • bary • vonkajší bazén • 
relaxačný bazén pre dospelých • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • tenis • futbal • volejbal • basketbal • 
badminton • aerobik • stolný tenis • šípky • fi tnes • denný 
a večerný animačný program

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • chladnička • 
trezor (za poplatok) • Wi-Fi (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • k dispozícii: rodinné izby s možnosťou dvoch 
prísteliek • suity pre 2-5 osôb (2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka • stolička • miniklub (4 – 14 
rokov) • animácie

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

239 AGIOS SPYRIDONAS

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

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI

2+2 2+3

CENA OD

598
EUR
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CYPROTEL ALMYROS BEACH 
241 ACHARAVI

POLOHA
v upravenej záhrade • v zátoke Gouvia 
• hlavné mesto Kerkyra 8 km
.
VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko 
poschodových budov • vstupná 
hala s recepciou • minimarket • 
internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) 
• 3 reštaurácie • bary • 2 vonkajšie 
bazény • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • tenis •mini futbal • volejbal • 
minigolf • biliard (za poplatok) • denný 
a večerný animačný program

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
chladnička • trezor (za poplatok) • 
balkón alebo terasa • k dispozícii: 
izby s výhľadom na more • rodinné 
izby s možnosťou dvoch prísteliek 
(oddelené posuvnými dverami) 
• bungalovy s možnosťou dvoch 
prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka • stolička • 
miniklub (5 – 12 rokov) • detský bufet • 
minidisco • animácie

PLÁŽ
piesočnato-kamienková • priamo pred 
hotelom • ležadlá a slnečníky zdarma 
• plážové uteráky za kauciu • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v pokojnom prostredí miestnej časti 
Acharavi • 2 km od centra letoviska 
Acharavi • hlavné mesto Kerkyra 
38 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a priľahlé 
jednoposchodové bungalovy 
• vstupná hala s recepciou • 
minimarket • internetový kútik a Wi-Fi 
(za poplatok) • 2 reštaurácie • bary • 
vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky 
zdarma • tenis • basketbal • volejbal • 
futbal • stolný tenis • fi tness • biliard • 
šípky • za doplatok sauna a masáže • 
počas dňa animačné programy • večer 
zábavné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • chladnička • 
telefón • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa • k dispozícii: rodinné izby 
s možnosťou dvoch prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub (4 – 12 rokov) 
• postieľka • stolička • animácie • 
minidisco

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • pri hoteli 
• pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky za poplatok 
• vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 70 %

LOUIS CORCYRA BEACH +
240 GOUVIA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:30 h), obedy (12:30 - 15:00 h) 
a večere (18:30 - 21:30 h) formou bufetu • neskoré raňajky • ľahké občerstvenie 
počas dňa – snacky • polnočný snack • káva • čaj • koláčiky • zmrzlina • nealko 
a alko nápoje miestnej výroby (10:00 - 24:00 h) • tematické večere

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) 
a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • snacky (10:00 - 12:00 h a 15:00 - 
18:00 h) • popoludňajšie občerstvenie - káva, čaj, koláčiky (17:30 - 18:30 h) • 
zmrzlina • miestne nealko a alko nápoje (10:00 - 23:00 h)

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+22
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

908
EUR

CENA OD

498
EUR
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MARBELLA BEACH 

POLOHA
na východnom pobreží • medzi strediskami Moraitika 
a Benitses • Kerkyra vzdialená cca 17 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko poschodových budov • vstupná 
hala s recepciou • 5 reštaurácií • internetový kútik 
za poplatok • Wi-Fi zdarma • lobby bar • 3 vonkajšie 
bazény (2 s morskou vodou) • slnečníky a ležadlá zdarma 
• bary • wellness centrum - turecké kúpele, sauna, masáže, 
telocvičňa, rôzne procedúry • tenis • minifutbal • basketbal 
• volejbal • vodná gymnastika • stolný tenis • šípky • boccia 
• hodiny pilatesu a jógy • animácie • večerné programy • 
grécky večer

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • chladnička • kávový 
a čajový set • trezor • LCD SAT TV • rádio • Wi-Fi • balkón 
alebo terasa • k dispozícii: izby s výhľadom na more • 
rodinné izby s možnosťou dvoch prísteliek (oddelené 
posuvnými dverami) • suity pre 3-5 osôb

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu • možnosť 
doplatiť si plnú penziu alebo all inclusive

PRE DETI
2 bazény • miniklub (0 – 12 rokov) • ihrisko • postieľka • 
stolička • ohrievače fl iaš • opatrovanie detí za poplatok

PLÁŽ
súkromná piesočnato-kamienková pláž pred hotelom • 
prepojená s hotelom nadchodom • ocenená modrou vlajkou 
• drevené mólo s priamym vstupom do mora • slnečníky, 
ležadlá a plážové uteráky zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

242 AGIOS IOANNIS PERISTERON

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS

2+2

CENA OD

884
EUR
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Kalamaki

TsiliviTragaki

Zakyntos

Laganas
Vassilikos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 26 29 29 27
VODA (°C) 22 24 24 23

Na Zakyntose je všetko na dosah ruky – rozloha 
približne 400 km2 je výhodou – a tak každý deň 
môžete byť na inom mieste či opačnom konci 
malého kúska zázračnej pevniny. A ak nájdete 
v piesku na pláži odtlačky podobné stopám 
po pneumatike, vedzte, že ich zanechali korytnačky 
Caretta caretta, vyskytujúce sa v plytčinách 
na južnom pobreží. Jedinečný prírodný jav – 
samičky počas hniezdenia zahrabú do piesku 
vajíčka a po dvoch mesiacoch sa do vody snažia čo 
najrýchlejšie dostať malé pohybujúce sa guľôčky, 
aby sa nestali korisťou predátorov. Zaujímavé je, 
že všetky vajíčka v hniezde sa prebúdzajú k životu 
v jednom okamihu. Korytnačky sú zákonom 
chránené a neprebádaný spôsob ich života v mori 
doteraz fascinuje vedcov i milovníkov prírody. Let 
na ostrov Zakyntos z Bratislavy trvá približne 
2 hodiny. 

VASSILIKOS 
Polostrov sa nachádza na východnom cípe ostrova, 
vyhľadávané sú najmä nádherné romantické 
pláže s čistým pieskom a priezračným morom. 
Rovnomenné stredisko Vassilikos je ideálne pre 
milovníkov mora, pláží a pokojnejšej dovolenky. 
Turisti zo všetkých kútov ostrova ho radi navštevujú 
kvôli malebným scenériám a celodenným výletom 
za kúpaním. Intimitu podčiarkuje pár obchodíkov 
a taverien, neveľké množstvo menších apartmánov 
a penziónov. Letovisko si uchováva nedotknuté 
prostredie a čoraz vzácnejšiu faunu a fl óru. Ak si 

ktorého spoznáte malebné vnútrozemie. Navštívite 
miestne keramické dielne, obdivovať budete najstarší 
olivovník na ostrove, kláštor Anafonitria, navštívite 
miestne vinárne a budete mať možnosť nakúpiť si aj 
typické grécke suveníry. 
Olympia – celodenný výlet na polostrov Peloponéz, 
spojený s návštevou historickej Olympie – dejiska 
starovekých olympijských hier. 
Kefalonia – celodenný výlet s možnosťou spoznať 
susedný malebný ostrov. Návšteva jaskyne Drogarati, 
jazera Melisani, hlavného mesta Argostoli a vyhliadka 
nad zálivom Myrthos. 
Caretta – putovanie za korytnačkou Caretta caretta, 
ktorá sa vyskytuje v zálive Laganas/Kalamaki.
Grécky večer – večera vo Vile ARESTI pre milovníkov 
kulinárskych špecialít, kde jedlo chutí lepšie a víno 
je lahodnejšie, práve vďaka gréckym tanečníkom 
a hudobníkom. 
Vodný park – výlet do Water Village parku, ktorý 
dáva možnosť vychutnať si slnko a rôzne vodné 
atrakcie alebo občerstvenie.

chcete vychutnať aj nočný život, do rušného 
strediska Argassi vás dopraví mestský autobus 
premávajúci v pravidelných intervaloch alebo taxík. 
Transfer z letiska trvá asi 25 minút.

TSILIVI/TRAGAKI
Severné pobrežie ostrova lemujú kilometre 
pieskových pláží s menšími či väčšími strediskami 
– Tsilivi, Planos, Tragaki, Alykes, Alikanas, ktoré 
turistov dovedú až k nezabudnuteľným morským 
jaskyniam na severozápade ostrova. Tsilivi (5�km 
od hlavného mesta) patrí medzi rušnejšie moderné 
strediská so štyrmi kilometrami organizovaných 
piesočnatých pláží s pozvoľným vstupom do mora 
a bohatou ponukou vodných športov. Návštevníkom 
ponúka množstvo taverien, reštaurácií, obchodov 
a minimarketov. Nočnú zábavu poskytujú bary, 
nechýba dobrá hudba a karaoke. Tragaki je 
pokračovaním zálivu Tsilivi smerom na západ, 
s menšou pokojnejšou atmosférou a užšou 
piesočnato-kamienkovou plážou. Spojenie s hlavným 
mestom Zakynthos (6 �km) zabezpečuje niekoľkokrát 
denne mestský autobus. Transfer z letiska trvá 
približne 25 minút. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Voyage – celodenný výlet loďou okolo ostrova 
so zastávkou na kúpanie na najznámejšej pláži 
ostrova s vrakom lode – Navaggio. Počas ďalších 
zastávok si môžete zaplávať aj na šírom mori.
Island tour – celodenný výlet autobusom, počas 

ZAKYNTOS

OSTROV ZAKYNTOS, ZANTE ALEBO FIORE DE LEVANTE (VÔŇA LEVANDULE ČI KVETINA VÝCHODU), AKO HO S OBĽUBOU OZNAČOVALI STARÍ BENÁTČA-
NIA, JE NAJJUŽNEJŠÍM Z GRÉCKYCH OSTROVOV IÓNSKEHO MORA. ROMANTIKA S VÔŇOU LEVANDULE A PÍNIOVÝCH HÔR, KONTRASTUJE S DIVOKÝMI 
SCENÉRIAMI ZÁPADNÉHO POBREŽIA, PESTROU A SVIEŽOU VEGETÁCIOU, STOVKAMI MORSKÝCH JASKÝŇ A NÁDHERNÝCH PIESKOVÝCH PLÁŽÍ.

ODLETY Z BRATISLAVY
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ATLANTICA ELEON GRAND RESORT & SPA 

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Tragaki • rušné letovisko 
Tsilivi vzdialené asi 5 km • hlavné mesto Zakyntos 10 km • 
transfer z letiska trvá asi 30 minút

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

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • 
telefón • mini chladnička • trezor • Wi-Fi (zdarma) • TV hry 
(za poplatok) • balkón alebo terasa • výhľad do záhrady 
alebo na morskú stranu (za doplatok) • k dispozícii sú aj 
rodinné izby s oddelenou spálňou s dvomi prístelkami 
a suity s privátnym bazénom

STRAVOVANIE
all inclusive • pri večeri je nutné, aby muži mali dlhé 
nohavice

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • vodný park • ihrisko • 
postieľka • stolička v reštaurácii • diskotéka • opatrovanie detí 
(na vyžiadanie, za poplatok)

PLÁŽ
menšia piesočnato-kamienková pláž Tragaki • pozvoľný 
vstup do mora • priamo pred hotelom • od roku 2011 má 
Modrú vlajku za kvalitu a čistotu • ležadlá a slnečníky zdarma
 
OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

243 TRAGAKI

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

2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK
  

WIFI WELLNESS

1+1

CENA OD

848
EUR
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HOTEL VASSILIKOS BEACH 

POLOHA
hotel obklopený olivovými hájmi leží v pokojnej východnej 
časti strediska • menšie centrum (obchodík, minimarket 
a dve taverny) je vzdialené 500 m • najbližšie rušnejšie 
letovisko Argassi s bohatým nočným životom je vzdialené 
10 km • hlavné mesto Zakyntos 16 km (pravidelné 
autobusové spojenie)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel s príjemnou atmosférou • pozostáva z 3 budov • 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • raňajková miestnosť • výťah • zmenáreň • 
požičovňa áut • vonkajší bazén s jacuzzi • bar pri bazéne • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne sú zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie 
lôžko) • kúpeľňa • klimatizácia a trezor za poplatok • 
minibar (za poplatok) • SAT TV • balkón • možnosť 
ubytovania v apartmánoch pre 2 - 4 osoby

STRAVOVANIE
rozšírené kontinentálne raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatiť si večere v neďalekej reštaurácii (výber z menu)

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka (na vyžiadanie)

PLÁŽ
menšia piesočnatá pláž Plaka je len 50 m od hotela • známa 
piesočnatá pláž Agios Nikolaos je vzdialená asi 150 m • 
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok • široká ponuka 
vodných športov za poplatok (paragliding, banán, vodné 
bicykle) • kurzy potápania (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

244 VASSILIKOS

1
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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VILLAS MAMFREDAS 
RESORT                      

246 TSILIVI
APARTMÁNOVÝ DOM 
CHRISTINA                  

245 VASSILIKOS

POLOHA
v pokojnom prostredí na polostrove 
Vassilikos • sú tu najkrajšie pláže 
na ostrove • spojenie s hlavným 
mestom Zakyntos a s rušnejším 
strediskom Argassi zabezpečuje 
pravidelne viackrát denne autobusová 
linka, ktorá má zastávku neďaleko 
Christiny

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
v blízkosti sa nachádza v pešej 
dostupnosti: taverna, supermarket, 
niekoľko typických gréckych 
reštaurácií a obchod so suvenírmi 
• k penziónu patrí taverna Family • 
v prípade konzumácie v blízkom hoteli 
Vassilikos Beach je možnosť používať 
aj bazén s jacuzzi

UBYTOVANIE
štúdiá pre 2 - 3 osoby • jedna 
miestnosť s dvomi lôžkami 
a s prístelkou (rozkladacie lôžko) • 
vybavený kuchynský kút (chladnička, 
elektrická dvojplatnička a kuchynský 
riad) • kúpeľňa • SAT TV • balkón • 
klimatizácia na vyžiadanie za doplatok 
na mieste • možnosť ubytovania 
v apartmánoch pre 4 - 5 osôb

STRAVOVANIE
individuálne • možnosť objednať si 
večere v blízkej taverne Familia 
cca 50 m

PRE DETI
ihrisko pri reštaurácii na pláži • hojdacie 
siete • detská postieľka na vyžiadanie 
zdarma

PLÁŽ
len 100 m od štúdií • menšia piesočnatá 
pláž Plaka • ďalšia piesočnatá pláž 
Agios Nikolaos je vzdialená asi 
250 m • vodné športy za poplatok 
• bary na pláži • ležadlá a slnečníky 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

POLOHA
hotelový komplex je situovaný 
neďaleko rušnejšieho centra strediska 
Tsilivi (množstvo reštaurácií, barov, 
obchodíkov) • nachádza sa uprostred 
atraktívnej záhrady, obklopený 
olivovníkmi a viničom • hlavné mesto 
Zakyntos je vzdialené asi 6 km 
(pravidelné autobusové spojenie) • 
letisko 9 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
rezort pozostáva zo 7 viliek 
pre 6-8 osôb • na prízemí štýlový 
salónik s pohodlnými sedačkami, 
trezor, SAT TV, WI-FI internet • 
jedálenský kút a plne vybavená 
kuchyňa (sporák, chladnička, 
umývačka, práčka, mikrovlnná rúra, 
varná kanvica, kávovar, hriankovač, 
odšťavovač, riad) • každá vilka má 
súkromný bazén • ležadlá a slnečníky 
zdarma

UBYTOVANIE
na prízemí dvojlôžková spálňa • 
na poschodí ďalšie 2 dvojlôžkové izby 
• každá izba má kúpeľňu, SAT TV 
a klimatizáciu • všetky vily majú 
priestranné balkóny s posedením 
• možnosť požičať si notebook 
(za poplatok)

STRAVOVANIE
bez stravy

PRE DETI
bazén • postieľka • ihrisko

PLÁŽ
50 m od dlhej piesočnatej pláže • 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky 
a ležadlá za poplatok • možnosť 
vodných športov za poplatok (kajak, 
vodný bicykel)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI

1
DO 18 R.
ZDARMA

2+3

NOVINKA

CENA OD

678
EUR

CENA OD

298
EUR
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Argostoli

Myrtos 

Fiscardo

Letisko Kefalonia

Assos

Antisamos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 24 27 30 32 28 25
VODA (°C) 20 22 24 25 23 21

Kefalonia je najväčším ostrovom Iónskeho mora. 
Napriek faktu, že ostrov je známy ako ostrov 
vhodný pre rodiny, jeho pláže vďaka ich veľkosti 
nie sú nikdy preplnené. Krásne exotické pláže, 
s dokonale čistou vodou a atmosférou plnou 
oddychu, sú práve tým najväčším dôvodom prečo 
navštíviť ostrov. Myrtos, Antisamos, Lourdas a Skala 
patria medzi najkrajšie pláže ostrova, no okrem 
plávania na týchto exotických plážach, dokáže 
ostrov jeho návštevníkom ponúknuť omnoho viac – 
od malebných dediniek, cez stredoveké hrady až po 
krásne kláštory. Pri návšteve ostrova môžete objaviť 
mnoho čarovných miest, ako napríklad Fiscardo, 
Argostoli a Assos s tradičnou architektúrou, 
kozmopolitnou atmosférou a reštauráciami. 
Z prírodných zaujímavostí je najznámejšia 
a najzaujímavejšia jaskyňa Drogarati. Aj keď je 
Kefalonia známa ako destinácia pre rodiny z deťmi, 
nájde sa tu veľké množstvo romantických zákutí, 
ktoré sú ideálnym prostredím na strávenie úžasnej 
dovolenky aj vo dvojici. Let z Viedne trvá 
cca 2 hodiny.

ARGOSTOLI
Hlavné mesto Kefalonie, ktoré sa nachádza 
na samom konci prírodnej pláže a je obkolesené 
krásnymi zelenými lesmi. Pôvodné tradičné 
a charakteristické domčeky benátskeho štýlu boli 
zničené zemetrasením v roku 1953. V súčasnosti sa 
teda jedná o moderné a kozmopolitné mestečko, 
ktoré vám dokáže ponúknuť obrovské množstvo 
aktivít. Hlavná pobrežná promenáda je lemovaná 
palmami a skalami z mora a hlavné námestie Plateia 
Valianou je zase olemované množstvom reštaurácií, 
kaviarní a barov. Počas večerov sa toto miesto 

ale aj kultúrnych pamiatok. Práve pre jej krásu 
ju každoročne navštívia tisícky turistov, avšak, aj 
napriek tomu si dedinka dokázala zachovať svoje 
pôvodné čaro a krásu.
Assos – čarovná dedinka, ktorá má len okolo sto 
obyvateľov. Tradičná architektúra, pokojná atmosféra 
a kamienkové pláže sú charakteristické črty tohto 
miesta. Aj vy môžete načerpať novú energiu pri 
prechádzkach úzkymi uličkami a olivovými sadmi 
alebo si len tak v kľude vychutnať váš pohár 
studeného frappé v malej miestnej taverničke 
s krásnym výhľadom.
Antisamos – Hollywoodom preslávená pláž 
s nádhernou scenériou, ktorá odzbrojí každého 
svojho návštevníka. V blízkosti sa tiež nachádza 
kláštor Agrillion. Poďte sa aj vy prejsť po pláži, 
po ktorej sa prechádzal aj známy Nicolas Cage 
s Penélope Cruz.
Lourdas – kombinácia kryštálovo čistej vody 
a ohromujúceho pohoria Aenos vytvárajú spolu 
scenériu ako zo sna, ktorá zaujme každého 
návštevníka. Reštaurácie, kaviarničky, taverny 
a miestne obchodíky spríjemnia vašu návštevu 
tohto krásneho miesta.

mení na rušné centrum, kde sa stretávajú veľmi milí 
a priateľskí obyvatelia ostrova. Ulica Lithostroto 
je hlavnou ulicou a nájdete tu tie najrôznejšie 
obchody. Okrem týchto obchodov sa tu nachádza 
aj krásny kostol svätého Spyridona a najkrajšia 
botanická záhrada. V meste nájdete tiež niekoľko 
múzeí, ako napríklad Archeologické múzeum 
Kefalonie s bohatou zbierkou mincí, mečov, sôch 
a keramiky. Ďalším z najnavštevovanejších múzeí je 
múzeum Korgialenios, historické a kultúrne múzeum 
so zbierkou historických fotografi í. Zaujímavosťou 
hlavného mesta je aj knižnica, v ktorej sa nachádza 
okolo 50 000 kníh, medzi ktorými sa nájdu aj 
skutočné rarity. Kúsok od knižnice sa nachádza 
divadlo Kefalos, ktoré sa radí medzi najlepšie divadlá 
celého Grécka. Pár kilometrov od hlavného mesta 
sa nachádza maják svätého Theodora, známy aj ako 
Fanari, ktorý sa považuje tiež za symbol ostrova. 
Argostoli je mesto, kde môžete počas svojej návštevy 
zažiť tradičný spôsob života na ostrove.

TOP 5
Myrtos – svetoznáma pláž, ktorá bola už mnohokrát, 
najznámejšími cestovateľskými časopismi, označená 
ako najkrajšia pláž Grécka, ale aj ako jedna 
z najkrajších pláži sveta. Svieža zelená príroda, 
biele útesy a kryštálovo čistá voda spolu vytvárajú 
ohromujúcu scenériu. Nedotknutá krása tejto pláže 
je jedným zo symbolov ostrova a najfotogenickejším 
miestom Grécka.
Fiscardo – malebná tradičná dedinka, ktorá mala, 
ako jedna z mála, to šťastie, že sa jej v roku 1953 
nedotklo obrovské zemetrasenie. V súčasnosti 
je známa svojou vzrušujúcou atmosférou 
s množstvom obchodov, reštaurácií, kaviarní, barov, 

KEFALONIA

OSTROV PLNÝ KONTRASTOV – NA JEDNEJ STRANE PIESČITÉ A KAMIENKOVÉ PLÁŽE, NO NA STRANE DRUHEJ VYSOKÉ POHORIA, LESY A STRMÉ SVAHY. 
OSTROV JE TAKÝ KRÁSNY, ŽE OČARIL AJ REŽISÉRO V HOLLYWOODOM PRESLÁVENÉHO FILMU MANDOLÍNA K APITÁNA CORELLIHO. STRÁVTE AJ V Y 
NEZABUDNUTEĽNÉ CHVÍLE NA TOMTO ZNÁMOM A PREKRÁSNOM OSTROVE.

ODLETY Z VIEDNE

GRÉCKO  |  KEFALONIA
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MEDITERRANEE 

POLOHA
situovaný priamo na piesočnatej pláži Lassi • hotel je 
vzdialený cca 2 km od centra hlavného mesta Argostoli, 
s množstvom nákupných možností, reštaurácií, taverien, 
barov a nočných klubov • reštaurácie a taverny sa 
nachádzajú aj v tesnej blízkosti hotela (cca 100 m) • 
medzinárodné letisko je vzdialené cca 7 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
4 poschodová budova • vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • Volto bar • 2 výťahy • Wi-Fi (zdarma) • 
zmenáreň • minimarket • klenotníctvo • parkovisko • 
vonkajší bazén • pool bar • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • šport: stolný tenis • tenisové kurty • raz do týždňa 
sa konajú tradičné večery so živou hudbou

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • rádio • Wi-Fi 
(zdarma) • klimatizácia • telefón • trezor (zdarma) • varná 
kanvica • chladnička • balkón • izby s výhľadom na more 
alebo do záhrady

STRAVOVANIE
polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka • detská stolička

PLÁŽ
hotel priamo na piesočnatej pláži • mierny vstup do mora 
• ležadlá a slnečníky na pláži (za poplatok) • plážový bar 
a reštaurácia

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

247 LASSI

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

NOVINKA

CENA OD

878
EUR
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VARDIOLA VILLAS 
249 SVORONATA

POLOHA
2 km od centra hlavného mesta 
Argostoli • dostupné príjemnou 
pešou prechádzkou • s množstvom 
nákupných možností, reštaurácií, 
tavern, barov a nočných klubov • 
zástavka autobusu sa nachádza
cca 2 km od hotela • medzinárodné 
letisko je vzdialené cca 12 km 

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
2 poschodová budova • vstupná hala 
s recepciou • spoločenská miestnosť • 
hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia prevažne s gréckou 
kuchyňou • hlavný bar • výťah • 
Wi-Fi (vo všetkých priestoroch 
zdarma) • bazén (oddelená časť 
určená pre deti) • záhrada • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma 
• uteráky (za poplatok) • za poplatok: 
masáže

UBYTOVANIE
vkusne a účelne zariadené dvojlôžkové 
izby • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • individuálna klimatizácia • 
telefón • trezor (za poplatok 
2 EUR/deň) • minibar (za poplatok) • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka • detský bazén • 
detské ihrisko

PLÁŽ
piesočnatá pláž 150 m od hotela 
• ležadlá a slnečníky sú na pláži 
sú zdarma • plážové uteráky sú 
za poplatok • v blízkosti hotelovej 
pláže široká ponuka vodných športov 
(za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
luxusné vily sa nachádzajú v oblasti 
Svoronata • centrum hlavného mesta 
Argostoli sa nachádza cca 12 km 
od hotela • v okolí hotela sa 
nachádzajú aj nákupné možnosti 
a minimarkety • medzinárodné 
letisko je vzdialené cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY 
concierge • lobby bar • obchod • 
šport: turistika • horolezectvo • jazda 
na koni (za poplatok) • požičovňa 
horských bicyklov (za poplatok) • 
joga a aerobik so súkromným 
inštruktorom (za poplatok) • 
za poplatok: manikúra • pedikúra • 
masáže • ochutnávky vína 

UBYTOVANIE
3 luxusné vily s možnosťou ubytovania 
až 8 osôb • každá vila má obývaciu 
miestnosť • plne vybavenú kuchyňu 
• kúpeľňu • sušič na vlasy • SAT TV • 
Wi-Fi • trezor • klimatizáciu • záhradu 
• bazén • parkovisko • balkón a 
terasu s výhľadom na more a bazén 
• Villa Quarda: 2 spálne s vlastnými 
kúpeľňami • možnosť ubytovania 
8 osôb • Villa Marco: 80 m2 • DVD 
prehrávač • možnosť ubytovania 
6 osôb • Villa Angelo: 180 m2 • DVD 
prehrávač • Playstation • možnosť 
ubytovania 4 osôb

STRAVOVANIE
bez stravy • v blízkosti sa nachádza 
niekoľko taverien

PRE DETI
k dispozícii opatrovateľská služba

PLÁŽ
priamo pri krásnej piesočnatej pláži • 
pláž dostupná chodníkom • plážové 
uteráky sú k dispozícii zdarma • ponuka 
nemotorizovaných vodných športov 
(za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI   

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

HOTEL LIMANAKI 
248 LASSI

2
ZDARMA PRI PLÁŽI WIFI

  
POTÁPANIE PSÍK

4+2
PRI PLÁŽI WIFI

NOVINKA

CENA OD

1 054
EUR

NOVINKA

CENA OD

757
EUR
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EMELISSE HOTEL +
251 FISCARDO

PRINCESS HOTEL 
250 LASSI

POLOHA
1,5 km od centra hlavného mesta 
Argostoli, s množstvom nákupných 
možností, reštaurácií, taverien, 
barov a nočných klubov • najbližšie 
nákupné možnosti a taverny 
sa nachádzajú aj cca 50 m 
od hotela • zastávka autobusu sa 
nachádza cca 20 m od hotela • 
medzinárodné letisko je vzdialené 
cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
spoločenská miestnosť • reštaurácia 
• à la carte reštaurácia s gréckou 
a medzinárodnou kuchyňou • 
pool bar • snack bar • záhrada • 
zmenáreň • Wi-Fi (v spoločných 
priestoroch zdarma) • bazén • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • plážové uteráky za poplatok 
(5 EUR/kus) • živá hudba • 
raz do týždňa sa koná tradičný 
grécky večer • za poplatok: masáže • 
kaderníctvo • tenisové kurty
(100 m od hotela)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • klimatizácia • telefón • 
trezor (zdarma) • chladnička (zdarma) 
• izby s balkónom alebo terasou

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detská postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž 80 m od hotela • jedna 
z najznámejších pláží ostrova ocenená 
modrou vlajkou • k dispozícii ležadlá 
a slnečníky za poplatok • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných 
vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
2 km od centra Fiscarda • dostupné 
príjemnou prechádzkou • množstvo 
nákupných možností, reštaurácií, 
taverien a barov • medzi hotelom 
a Fiscardom premáva pravidelne 
zdarma shuttle bus • medzinárodné 
letisko je vzdialené cca 56 km • 
transfer z letiska trvá cca 1 h a 15 min

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia Votsalo • snack bar • 
lobby bar • Wi-Fi (v spoločných 
priestoroch zdarma) • zmenáreň 
• obchod so suvenírmi • práčovňa 
• business centrum • konferenčná 
miestnosť • DVD požičovňa • 
knižnica • amfi teáter • parkovisko • 
2 bazény (jeden vyhrievaný) • 
pool bar • ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne zdarma • 
za poplatok: squash • procedúry 
v Elemis Spa centre • šport: fi tness • 
tenisové kurty (vybavenie k dispozícii 
na recepcii) • biliard (zdarma) • 
raz do týždňa sa konajú
tematické večery

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové izby 
• room servis • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • DVD/CD prehrávač • 

klimatizácia • telefón • trezor • minibar 
• kávovar • balkón alebo terasa • 
k dispozícii priestrannejšie suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detská stolička • detská postieľka • 
detský bazén • detské ihrisko • kino • 
k disozícii opatrovateľská služba

PLÁŽ
kamenná pláž 100 m od hotela • 
vstup do mora cez mólo • plážové 
uteráky zdarma • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných 
vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
ZDARMA PRI PLÁŽI WIFI

  
WELLNESSPRI PLÁŽI WIFI PSÍK

  
POTÁPANIE

NOVINKA

CENA OD

1 278
EUR

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 25 30 32 33 29
VODA (°C) 19 23 25 26 25

Okrem nádhernej prírody sa tu nachádzajú 
najvýznamnejšie archeologické náleziská na svete 
(Mykény, Olympia alebo Epidaurus). Peloponéz 
odporúčame pre všetkých, ktorí radi spájajú oddych 
na pláži s poznávaním kultúry a histórie.
Let trvá cca 2 hodiny. 

KALAMATA
Prístavné mesto sa nachádza v regióne Messina 
a je druhým najväčším mestom na Peloponéze. 
Je dôležitým centrom gréckej kultúry. Obľúbené 
turistické mesto ponúka svojim návštevníkom 
množstvo  pamiatok,  historické centrum, stredoveký  
hrad alebo symbol mesta  byzantský Kostol
sv. Apoštolov, ktorý pochádza z 13. storočia. Hneď 
pod historickým centrom sa nachádza obchodné 
centrum s množstvom obchodíkov, barov, nočných 
klubov, kaviarní a tradičných gréckych taverien.  

ERMINONI
Malé prímorské mestečko na východnom pobreží 
Peloponézu v oblasti Argolis, postavené na svahoch 
okolo krásneho prístavu, odkiaľ sa môžete dostať 
trajektom do mestečka Pireus alebo na ostrov 
Hydra. Nájdete tu múzeum histórie krajiny, dva 
kostoly, knižnicu a môžete sa poprechádzať 
po promenáde  s obchodíkmi a reštauráciami, 
kde pri príjemnom posedení, môžete ochutnať 
miestne špeciality.
 
COSTA NAVARINO
Nová luxusná moderná lokalita, ktorá vyrástla len 
nedávno na úplne pustom pobreží, na juhozápadnom 

ARGOLIS: (Mykény, Epidauros, Nafplio)
Celodenný výlet. V mestečku Epidauros môžete 
obdivovať zachovalé antické divadlo – amfi teáter 
a ruiny Askeplionu. Nafplio - jedno z najkrajších 
miest oblasti Argolis. Starobylé hradby, stredoveké 
hrady, pamiatky a sochy, fontány a neoklasicistické 
budovy očaria návštevníkov svojou jedinečnou 
architektúrou a krásou. Mykény – kedysi vojenská 
pevnosť – dominovala veľkej časti južného Grécka 
a bola hlavným centrom gréckej civilizácie.
ITHOMI / MESSINI: Poldenný výlet autobusom. 
Jedno z najväčších archeologických nálezísk 
v Grécku – ruiny starobylého mesta. V areáli 
môžete obdivovať amfi teáter, vodný systém, 
askeplion, chrám a množstvo ďalších budov a jednu 
s najpôsobivejších pamiatok – štadión. 
JASKYNE DYROS: Jaskyne sa nachádzajú na 
brehu mora. Prehliadka prebieha na malých člnoch. 
Cestou môžte obdivovať divokú, cestovným ruchom 
nedotknutú prírodu a malebné dedinky.

Peloponéze, asi 50 km od mesta Kalamata. Hlavnou 
fi lozofi ou letoviska Costa Navarino, je vybudovanie 
pokojného turistického komplexu v súlade s okolitou 
krajinou a snaha o zachovanie miestnych prírodných 
krás a prírodného bohatstva. Areál je situovaný okolo 
zálivu s takmer 1 km dlhou nádhernou piesočnatou 
plážou, pozdĺž členitého pobrežia s malými zálivmi. 
Nájdete tu nákupné a zábavné centrum, kde je 
množstvo reštaurácií, barov, amfi teáter, knižnica, 
požičovňa áut, obchodíky, wellness centrum. 
Areál ponúka aj bohaté športové možnosti 
a golfové ihrisko. Na pláži si prídu na svoje 
milovníci vodných  športov (windsurfi ng, jachting, 
potápanie, plážový volejbal). V krajine, kde sa 
odjakživa pestovali olivy a víno, sa zachoval aj celý 
rad pozostatkov z mykénskeho obdobia – ruiny 
hradov, mestských hradieb, starovekých chrámov 
a byzantské kostoly.  

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
KALAMATA - SHOPPING: Štvorhodinový výlet 
do Kalamaty s možnosťou prehliadky starého mesta 
s historickými pamiatkami, nákupov a posedenia 
v nespočetných tavernách, reštauráciách a baroch.
OLYMPIA: Celodenný výlet do mesta – kde vznikli 
novodobé olympijské hry, kde sa nachádza chrám 
boha Dia,  kde stála jeho socha – jeden  z dávnych 
7 divov sveta a kde svieti večný plameň  novodobých 
olympijských hier.
MYSTRAS: Celodenný výlet, do Mystras, mesta,
ktoré bolo kedysi hlavným mestom byzantskej ríše. 
Môžete tu obdivovať  skvosty byzantskej architektúry 
– hrad, palác, kostoly, kláštor, pánske sídla a domy. 

PELOPONÉZ

ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE

Ermioni

Costa Navarino
Kalamata

Peloponéz

Atény

NAJJUŽNEJŠIA ČASŤ GRÉCKEJ PEVNINY, S KTOROU JU SPÁJA LEN ÚZK A ŠIJA – KORINTSKÝ PRIEPLAV. NÁZOV POCHÁDZA UŽ OD S TAROVEKU AKO 
PELOPOV OSTROV.  PEL OPÓZ BOL S YNOM TANTALA, JEDNÉHO Z DIOVÝCH SYNOV, KTORÉHO VLASTNÝ OTEC PREDHODIL AK O POTRAVU BOHOM.  
PELOPONÉZ PONÚKA HORNATÚ ZALESNENÚ KRAJINU, PIESOČNATÉ PLÁŽE, MALÉ PRÍSTAVY,  CITRUSOVÉ PLANTÁŽE, FIGOVNÍKY, CYPRUSY A OLIVY. 
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Pelopio
Mykény

Nafpio

Korintský prieplav

Ermióni    

Grécko

Delfy

Epidauros

Atény

Monemvasia

Areopoli

Korintský prieplav

Nafplio

Grécko Mykény

Atény

Mystras

Olympia

PO STOPÁCH NAJVÄČŠÍCH 
PAMIATOK GRÉCKA

253 PELOPONÉZ
GRÉCKA ALFABETA A SYR FETA
252 PELOPONÉZ

1. DEŇ
Odlet do Atén a transfer na ubytovanie, 
večera.

2. DEŇ
A (Alfa) – Antika.
Raňajky. Presun k starobylému mestu 
Mykény, ktoré bolo jedným z hlavných 
stredísk gréckej civilizácie. Pokračova-
nie do mesta Nafplio, prvého hlavného 
mesta v modernej histórii Grécka. 
Po obede sa vydáme k jednému z naj-
väčších klenotov Peloponézu – divadlu 
Epidauros. Jeho unikátna akustika 
dodnes uchvacuje a pravidelné hudob-
né koncerty, či stvárnenie antických ko-
médií a drám. Návrat do hotela, večera.

3. DEŇ
B (Beta) – Byzancia – bájne hrady.
Raňajky. Hrad Koroni, bol postavený 
v 6. storočí. Dnes jedna z jeho častí je 
obývaná mníškami. Pod benátskou pev-
nosťou Methoni už v antických dobách 
stávala pevnosť, ktorú údajne ponúkol 
kráľ Agamemnon slávnemu Achileovi 
za službu pod jeho velením. Hrad Pilos, 
ktorý sa nachádza na strmom útese 
nad morom, stráži už od 13. storočia 
Navarínsku zátoku. Na záver navštívime 
antické mesto Mesini, v ktorom sa na-
chádza zachovaný štadión, Asklepsion, 
divadlo a chrámy. Návrat do hotela, 
večera.

4. DEŇ
D (Delta) – Divoký Peloponéz.
Jedinečnú atmosféru nasajeme v meste 
Aeropoli s jeho hradom Mani a keď prej-

deme zvyšok cesty dorazíme na úplný 
koniec Grécka – do Momenvasie. Skalna-
tý ostrov prepojený mostom je jedným 
z najzaujímavejších miest Peloponézu. 
Z Monemvasie sa vyberieme do Mystras 
(UNESCO). Návrat do hotela, večera.

5. DEŇ
O (Omega) – „ Olympia, rodisko 
Olympijských hier“
Po raňajkách sa vyberieme na prehliadku 
Olympie. Počas prehliadky navštívime 
štadión, kde sa dodnes zapaľuje olympij-
ský oheň. Pozostatky chrámu boha Dia 
a bohyne Héry, archeologické múzeum. 
V popoludnajších hodinách návrat 
do hotela, večera.

6. DEŇ
Z (Zíta) – „ za slavou Grécka“
Raňajky. Presun do Korintu, kde na nás 
čaká archeologické nálezisko staroveký 
Korint a archeologické múzeum. Presun 
na prehliadku Atén: prístave Pireus, 
Akropola a grécka agora s Héfaistovým 
chrámom, štvrť Plaka. Vo večerných 
hodinách návrat do hotela, večera.

7. DEŇ
H (éta) – Hovieť si pri mori.
Pobyt v hoteli pri mori s polpenziou.

8. DEŇ
O (omega) alfa a omega.
Čiže začiatok a koniec. Po raňajkách,
transfer na letisko a odlet do Viedne 
Transfer do Bratislavy.

1. DEŇ
Odlet do Atén, transfer do hotela, 
ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách návšteva hlavného 
mesta. Atény. Najskôr sa zastavíme 
v najväčšom Gréckom prístave Pireus, 
následne vystúpime na Akropolu, 
kde stoji klenot kultúrneho dedičstva 
ľudstva – Partenon zasvätený bohyni 
Aténe. Pri prechádzke štvrťou Plaka 
budeme môcť obdivovať ruiny rímskej 
agory, vežu vetrov, ruiny Hadriánovej 
knižnice, Aténsku katedru a veľa iných 
miest. Zastávíme sa aj pred budovou 
parlamentu, bývalého kráľovského 
paláca. Nevynecháme Panatheánaiský 
štadión Kalimarmaro, ktorý bol 
miestom konania prvých novodobých 
Olympijských hier. Po skončení 
prehliadky sa presunieme do blízkosti 
Délf. Ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Raňajky a odchod na prehliadku Délf. 
Na úpätí Parnasu sa nachádza slávna 
delfská veštiareň. Toto duchovné 
centrum gréckeho sveta ponúka 
návštevníkom na obdiv Apolónov 
chrám s „delfskou veštiarňou“, 
divadlo, Kastalsky prameň, gymnasion 
a svätyňu Atény Pronaios. Po skončení 
prehliadky presun autobusom do 
blízkosti Olympie, ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme do Olympie 
– rodiska Olympijských hier. Počas 

prehliadky navštívime štadión, kde 
sa dodnes zapaľuje olympijský oheň, 
pozostatky chrámu boha Dia a bohyne 
Héry, archeologické múzeum. Po 
prehliadke sa presunieme do Nafplia 
prvého hlavného mesta v modernej 
histórii Grécka. Čaká nás: prvý parlament 
a gymnázium, vojenské a námorné 
múzeum, hrad Plamidi a väznica Bourzi. 
Odchod na ubytovanie a večera.

5. DEŇ
Po raňajkách presun k starobylému 
mestu Mykény. Prehliadka ruín 
a svetoznámej Levej brány. Po prehliadke 
pokračovanie k jednému z najväčších 
klenotov Peloponézu – divadlu 
Epidauros. Po skončení prehliadky, 
pokračovanie do prímorského strediska 
Thermisie (Ermioni), ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Pobyt pri mori s možnosťou 
absolvovania fakultatívneho výletu ako 
napríklad ostrov Hydra, Speches a pod.

7. DEŇ
Po raňajkách presun do Korintu, kde 
na nás čaká archeologické nálezisko 
staroveký Korint a jeho archeologické 
múzeum. Presun do Atén, ubytovanie. 
Večerné Atény – historická a životom 
pulzujúca štvrť Plaka, večera.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet 
do Viedne a transfer do Bratislavy.

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA V CENE LETECKY  |  KULTÚRNE PAMIATKY  |  POLPENZIA V CENE

NOVINKA

CENA OD

998
EUR

CENA OD

998
EUR
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CLUB ERMIONI 

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a bungalovy • recepcia • hlavná reštaurácia 
• televízna miestnosť • bar • bazén • detský bazén (oba 
s morskou vodou) • pool bar • obchodíky • tenisové kurty 
• volejbal • basketbal • minifutbal • minigolf • biliard • 
petanque • potápanie • vodné športy • diskotéka • animácie

UBYTOVANIE
zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky (18 m2) • zrekonštruované dvojlôžkové izby 
s možnosťou dvoch prísteliek (28 m2) • v hlavnej budove
• kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • klimatizácia • TV • telefón 
• chladnička • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
detský bazén s morskou vodou • ihrisko • športové aktivity

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

254 ERMIONI

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

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE POTÁPANIE

2+2

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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THE WESTIN RESORT 

POLOHA
v novej prémiovej lokalite na polostrove Peloponéz • 5 km 
od Navarino Bay • 60 km od letiska v Kalamate • pláž 
Voidokilia 10 km • Nestorov Palác 13 km • Mykény 135 km • 
Olympia 145 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • niekoľko reštaurácií • à la carte reštaurácia • bary 
• salónik • konferenčné miestnosti • spoločenské miestnosti 
• prístup na internet a WIFI v priestoroch lobby zdarma 
• obchodíky so suvenírmi • zlatníctvo • dva vnútorné 
vyhrievané bazény • dve vírivky • tri vonkajšie bazény • 
vodopád • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • 
parný kúpeľ • sauna • za poplatok: služby wellness a SPA 
centra • masáže • šport zdarma: stolný tenis • basketbal • 
volejbal • fi tnes • minifutbal • plážový volejbal • za poplatok: 
tenis • squash • bowling • požičovňa bicyklov • škola 
potápania • v blízkosti 18 jamkové golfové ihrisko

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • individuálna klimatizácia • LCD SAT TV • rádio 
• za poplatok : minibar • trezor • internet • WIFI • balkón 
alebo terasa • k dispozícii aj izby pozostávajúce z dvoch 
oddelených miestností • izby s vlastným bazénom

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatého bufetu • možnosť doobjednať 
večere za doplatok

PRE DETI
detský klub Cocoon (8 - 18 mesiacov a od 18 mesiacov - 
4 rokov • klub Sand Castle (4 - 12 rokov, hrad plný hračiek) 
• bazén so šmýkačkami • opatrovanie detí (za poplatok) • 
postieľka

PLÁŹ
priamo pri hoteli • 1 km dlhá piesočnatá pláž • ležadlá 
a slnečníky zdarma • vodné športy: šnorchlovanie • plážový 
volejbal • za poplatok: windsurfi ng • vodné bicykle • kanoe • 
chytanie rýb

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

255 COSTA NAVARINO

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK
  

WIFI WELLNESS GOLF

CENA OD

1 322
EUR
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BARCELO HYDRA BEACH 

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

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

UBYTOVANIE
Superior (dvojlôžkové izby v dvojpodlažných pavilónoch) 
• Deluxe (dvolôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliekň • 
Superior Bungalow (dvojlôžkové v bungalovoch) • Deluxe 
Bungalow (rodinné s dvomi prepojenými samostatnými 
izbami) • kúpeľňa • sušič na vlasy • individuálna klimatizácia 
• LCD SAT TV • za poplatok trezor • minibar • telefón • 
balkón alebo terasa • všetky izby s výhľadom do záhrady 
alebo na more

STRAVOVANIE
all inclusive • ultra all inclusive za doplatok

PRE DETI
miniklub • bazén • postieľka • stolička v reštaurácii • detské 
menu • ihrisko • predstavenia • diskotéka

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

256 ERMIONI

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • popoludní (15:00 - 17:00 h) 
občerstvenie v bare na pláži (pizza, cestoviny, šaláty, domáce dezerty) • ľahšie občerstvenie (10:30 – 19:00 h) 
v bare pri bazéne • po celý deň do 23:00 h miestne alko a nealko nápoje • raz za pobyt jedna BBQ večera (rezervácia 
vopred je nutná) • fi tness • sauna • parný kúpeľ • ultra all inclusive za doplatok (popis UAI na www.satur.sk)

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2

CENA OD

798
EUR
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AKS HINITSA BAY 
258 PORTO HELI

AKS PORTO HELI 
257 PORTO HELI

POLOHA
výhľad na ostrov Hinitsa a mesto 
Spetses • od centra mestečka Porto 
Heli s nákupnými možnosťami, 
reštauráciami a barmi cca 600 m • 
hotelový autobus do sesterského 
hotela Hinitsa Bay štyrikrát denne 
(zdarma) letisko v Aténach cca 180 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • hlavná reštaurácia • strešná 
záhradná gourmet reštaurácia (júl 
– august) • bar • plážový bar • bar 
pri bazéne • Wi-Fi za poplatok • 
obchodíky • vonkajší bazén s terasou 
• detský bazén • posilňovňa • tenisové 
kurty • futbalové ihrisko • televízna 
miestnosť • kadernícky salón • 
potápačské centum a vodné športy • 
nafukovacie šmýkačky v mori

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby • suity • kúpelňa 
• sušič na vlasy • individuálna 
klimatizácia • TV • chladnička • balkón 
• všetky izby majú výhľad na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub • stolný tenis 
• futbalové ihrisko • herňa • opatrovanie 
detí (za poplatok) • postieľka (zdarma) 
• stolička v reštaurácii

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • od hotela 
oddelená cestou • slnečníky a ležadlá 
zdarma • plážové osušky zdarma • 
plážový bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v jednej z najkrajších oblastí 
Peloponézu • výhľad na ostrov Hinitsa 
a mesto Spetses • od centra mestečka 
Porto Heli cca 3,5 km • hotelový 
autobus do Porto Heli dvakrát denne 
zdarma • letisko v Aténach cca 180 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia (júl – august) 
• bar • plážový bar • bar pri bazéne 
• obchodíky • vonkajší bazén so 
slnečnou terasou • detský bazén • 
posilňovňa • tenisové kurty • futbalové 
ihrisko • televízna miestnosť • 
kadernícky salón • potápačské centum 
a vodné športy v hoteli Porto Heli

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
alebo dvoch prísteliek • k dispozícii 
sú aj prepojené izby • kúpelňa • sušič 
na vlasy • individuálna klimatizácia 
• TV • chladnička • balkón • výhľad 
na hory alebo na more

STRAVOVANIE
light all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub • stolný tenis 
• futbalové ihrisko • herňa • stolička 
v reštaurácii • detská postieľka

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • slnečníky 
a ležadlá zdarma • plážový bar • 
plážové osušky zdarma (za depozit)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky(07:30 - 10:30 h), obedy (13:00 - 15:00 h) 
a večere (19:30 - 21:30 h) formou bohatých bufetových stolov • počas dňa voda, 
čaj, káva, pivo, víno, zmrzlina v bare pri bazéne (10:00 – 18:00 h), v plážovom 
bare (10:30 – 20:00 h) a v hlavnom bare (18:00 – 23:00 h) • studené a teplé 
snacky v plážovom bare (10:30 – 12:00 h, 15:00 – 18:00 h)

LIGHT ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 – 10:30 h), obedy (13:00 – 
15:00 h) a večere (19:30 – 21:30 h) formou bufetu • počas jedál nápoje • hlavná 
reštaurácia s panoramatickým výhľadom

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI BEZ BARIÉR

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI BEZ BARIÉR

NOVINKA

CENA OD

738
EUR

NOVINKA

CENA OD

768
EUR
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Najväčší grécky ostrov je mimoriadne obľúbenou 
a vyhľadávanou turistickou destináciou. Kréta je 
v gréckej mytológii považovaná za rodisko otca 
bohov Dia. Nájdeme tu počiatky jednej z prvých 
európskych civilizácií – minojskej, s typickou 
architektúrou, ktorú je dodnes možné obdivovať 
na miestach, kde stáli labyrintové paláce – 
Knossos, Faistos či Zakros. Nie je náhoda, že sú 
opradené množstvom bájnych eposov a mýtov, 
ktoré čerpajú námet z bohatej histórie ostrova 
a života jeho hrdých a pohostinných obyvateľov. 
Let z Bratislavy a Košíc na letisko v Heraklione 
trvá približne 2 hodiny 20 minút.

CHANIA
Jedno z najkrajších miest celého ostrova leží 
na severozápade Kréty. Turistov očaria typické 
benátske a turecké stavby, zákutia úzkych 
uličiek, ktoré vás prenesú do čias stredoveku. 
Nezabudnite sa zastaviť v starom benátskom 
prístave s kotviacimi lodičkami, s typickými 
kaviarničkami a reštauráciami ponúkajúcimi 
špeciality domácej kuchyne. Poseďte si pri pohári 
domáceho vína a vychutnajte si romantický západ 
slnka nad starým mestom.

AGHIA MARINA
Pôvodne malá rybárska dedinka, vzdialená 12 km 
na západ od Chanie, patrí medzi najobľúbenejšie 
turistické strediská. Nájdete tu všetko, po čom 
zatúžite. Obkolesujú ju plantáže pomarančovníkov 
a olív, siahajúce až k piesočnatým plážam, mierne 
sa zvažujúcim do mora. Oblasť Aghia Marina sa 
pýši aj medzinárodným ocenením – Modrou vlajkou, 
ktorú udeľuje Európska komisia za čistotu mora 

KATO GOUVES
Letovisko Gouves leží v krásnej scenérii v blízkosti 
hlavného mesta Kréty Heraklionu a tesnej blízkosti 
letoviska Hersonissos. Je to pokojnejšie letovisko, 
ktoré má všetko, čo má mať – veľké množstvo 
obchodíkov, reštaurácií a kaviarní. Pobrežie 
strediska tvorí prevažne dlhá piesočnatá pláž 
s výbornými podmienkami pre vodné športy, 
najmä surfovanie. Transfer z letiska trvá cca 25 min.

ANALIPSI
Malé, tiché stredisko na severnom pobreží, 
východne od Heraklionu, s piesočnatými plážami, 
ponúka nerušenú dovolenku s prechádzkami 
pozdĺž pobrežia alebo do malebného centra 
strediska, kde nájdete niekoľko taverien, kaviarní, 
barov, obchodov so suvenírmi a potravinami. 
Transfer z letiska trvá cca 30 min.

HERSONISSOS
Pôvodne rybárska dedinka, vzdialená 26 km 
východne od Heraklionu, sa stala jedným 
z najvyhľadávanejších a najrušnejších turistických 
stredísk. v prístave na miestnej promenáde 
nájdete bohatú ponuku obchodíkov, reštaurácií, 
taverien a nočných barov. Stredisko určite uspokojí 
aj klientov, ktorí hľadajú aktívny a rušný život, 
bohatý na zábavu do neskorých večerných hodín. 
Pokojnejšie prostredie je na okraji letoviska v časti 
Analipsi, v kvalitných hotelových komplexoch, 
ktoré sú rozložené na skalnatom útese nad morom 
s čarovnými plážami a od centra strediska sú 
vzdialené približne 3 km. Transfer z letiska trvá 
cca 40 min.

a pláží. V stredisku nechýbajú taverny, reštaurácie, 
bary, kaviarne a zábavné podniky. Príjemné more 
obmýva kilometre piesočnatých i zmiešaných pláží. 
Miestnou atrakciou pre deti i dospelých je turistický 
vláčik. Transfer z letiska Heraklion do strediska 
Aghia Marina trvá cca 2 hodiny a 30 minút.

RETHYMNO
Tretie najväčšie mesto a jedno z najatraktívnejších 
dovolenkových stredísk na ostrove Kréta. v starom 
centre môžete navštíviť benátsku pevnosť 
Fortezza s prístavom, Rimondiho fontánu, ktorá 
zásobuje už stáročia mesto pitnou vodou, radnicu 
prestavanú na mešitu a množstvo úzkych uličiek 
so starými benátskymi a tureckými stavbami, 
obchodíkmi, kaviarňami a reštauráciami. Od 
prístavu sa pozdĺž dlhej a širokej piesočnatej pláže 
tiahne pobrežná promenáda, ponúkajúca bohaté 
možnosti zábavy a športu. Večer sa Rethymno 
stáva centrom zábavy a rušného nočného života, 
priťahujúce turistov z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia. v okolí mesta je množstvo priľahlých 
menších turistických stredísk, z ktorých je veľmi 
dobré autobusové spojenie do centra mesta. 
Transfer z letiska trvá cca 1 hod. 10 min.

HERAKLION
Hlavné mesto Kréty leží na severnom pobreží. 
Je rušným kozmopolitným mestom, v ktorom sa 
miešajú domáci s turistami a kde nájdete všetko 
typické pre ostrovnú metropolu. V miestnom 
archeologickom múzeu si možno pozrieť 
zaujímavo zdokumentované jednotlivé obdobia 
histórie mesta i celej krétskej kultúry.

KRÉTA

SLNKOM ZALIATE PLÁŽE S PRIEZRAČNE ČISTOU VODOU, ROZDELENÉ ČLENITÝM POBREŽÍM NA MENŠIE ZÁLIVY A ZÁTOKY, TYPICKÁ STREDOMORSKÁ 
KLÍMA, VYSOKÝ HORSKÝ MASÍV TIAHNUCI SA OD ZÁPADU NA VÝCHOD, OLIVOVÉ HÁJE, CENNÉ PAMIATKY A MIESTA DÝCHAJÚCE HISTÓRIOU. K TOMU 
MALEBNÉ PLÁŽE, TYRKYSOVÉ MORE, VÝBORNE VYBAVENÉ LETOVISKÁ S KVALITNÝMI HOTELMI A SLUŽBAMI

An
ali

ps
i

Ka
to

 G
ou

ve
s

Ag
ia 

M
ar

in
a

Ch
an

ia

Re
th

ym
no

He
ra

kli
on

He
rso

ni
ss

os
M

ali
a

Elo
un

da

St
ali

da
 / 

St
ali

s

GRÉCKO  |  KRÉTA

20_Kat_LETO_2015_KRETA_196-205.indd   196 18.11.2014   15:56



197

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 27 30 32 28
VODA (°C) 22 24 25 23

STALIDA
Obľúbené, z roka na rok sa rozrastajúce rušné 
turistické stredisko, sa nachádza 30 km východne 
od Heraklionu. Pláže v Stalide sú piesočnaté, 
s pozvoľným vstupom do mora a s atraktívnymi 
ponukami vodných športov. Pláž lemuje pobrežná 
promenáda s tavernami, kaviarňami, barmi, 
obchodíkmi. Atmosféru gréckeho mestečka 
dopĺňa námestie s kostolíkom. Vodný park 
v Gouves je približne 15 min. Transfer z letiska 
Heraklion trvá cca 50 min.

MALIA
Malia je pokračovaním Stalisu – stredisko sa môže 
pochváliť jednou z najkrajších piesočnatých pláží 
severného pobrežia a množstvom obchodíkov, 
taverien a reštaurácií. Milovníkov nočného života 
nadchne bohatá ponuka diskoték a barov. Nájdete 
tu tiež zvyšky paláca z minojského obdobia. 
Transfer z letiska Heraklion trvá cca 1 hod.

ELOUNDA
Stredisko Elounda leží v severo-východnej časti 
ostrova Kréta, približne 12 km od mestečka 
Agios Nikolaos. Celú oblasť Elounda tvorí 
krásna veľká lagúna. Stredisko Elounda ponúka 
nádhernú prírodu, pokoj ako aj dostatok zábavy 
a športových aktivít. Stredisko je známe luxusným 
ubytovaním a kvalitnými službami. Transfer 
z letiska trvá cca 1 hod. 30 min. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Heraklion-Knossos: Po aténskej Akropole 
najvýznamnejšia pamiatka celého Grécka – 
najstaršie stredisko gréckej civilizácie a celej 
Európy. Do 15 stor. pred Kristom minojská 
civilizácia zabezpečovala Kréte prvenstvo 
v porovnaní s ostatnými gréckymi osídleniami. 
Sčasti zrekonštruovaný kráľovský palác vám 

pomôže vytvoriť si kompletnú predstavu 
o vyspelosti tejto výnimočnej kultúry, navštívite 
archeologické múzeum a hlavné mesto Kréty 
Heraklion.

Ostrov Elafonissi – Karibik Európy: Jedna 
z najkrajších pláží, mys s jemným ružovým 
pieskom, romantické zákutia, rozsiahle plytčiny 
a priezračne čistá voda Líbyjského mora. Zažijeme 
ojedinelé dobrodružstvo divokou cestou cez 
Biele hory a zastavíme sa v malebnom kláštore 
Chrisoskalitisa.

Ostrov Santorini: Celodenná plavba loďou z mesta 
Rethymno na nezabudnuteľný vulkanický ostrov 
Santorini: čierny piesok, blankytné more, strmé 
skaly, typické biele domy s modrými strechami 
a k tomu prekrásny výhľad zo skalnatých útesov 
pri ochutnávke vynikajúceho vína vinsanto.

Ostrov Gramvousa: Odľahlý kút prírodnej 
rezervácie Gramvousa, jej nedobytná pevnosť 
a divoký záliv Balos s nádhernou romantickou 
a tichomorskou plážou, ktorú si za miesto 
medových týždňov vybrali aj princ Charles 
s Dianou.

Spinalonga – Ostrov „malomocných“: Návšteva 
benátskej pevnosti s vynikajúcim výkladom 
o histórii tejto pevnosti, výlet je spojený s kúpaním 
v čarovnej zátoke. Popoludní návšteva mesta 
Agios Nikolaos s možnosťou oddychu pri káve 
alebo nákupoch.

Samarijská roklina: Celodenný výlet s návštevou 
najdlhšej rokliny Európy. Takmer 18 km dlhá 
turistická trasa vedie cez roklinu, obkolesenú 
strmými skaliskami, s chladným horským 
potôčikom a sviežou vnútrozemskou zeleňou. Na 
záver vás čaká osviežujúci kúpeľ v Líbyjskom mori.

Krétsky večer: Spoznáte výbornú národnú 
kuchyňu, víno a pohostinnosť domácich, zažijete 
krétsky večer pri hudbe a rytmickom gréckom 
tanci.

Vodné a zábavné parky: Zábava pre deti 
i dospelých na rôznych vodných a iných atrakciách 
v parkoch Limnoupolis pri Chanii, v Anopolis pri 
Gouves alebo v Aquasplash v Hersonissos (podľa 
miesta pobytu)

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC
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ST. CONSTANTINE +
260 KATO GOUVES

POLOHA
v obľúbenom turistickom stredisku 
Aghia Marina • s množstvom 
obchodíkov, barov, reštaurácií 
a taverien, ponúkajúcich miestne 
i medzinárodné špeciality • 12 km 
od Chanie, kam premáva pravidelná 
autobusová linka • niekoľko kilometrov 
od strediska vodný park Limnoupolis 
s bohatými zábavnými atrakciami pre 
deti i pre dospelých

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
apartmánový komplex • pozostáva 
z viacerých jednoposchodových 
budov • recepcia • bazén v záhrade • 
ležadlá a slnečníky zdarma

UBYTOVANIE
priestranné apartmány pre 2 - 5 osôb 
• kúpeľňa • plne vybavený kuchynský 
kútik • chladnička • SAT TV • telefón 
• rádio • trezor (za poplatok) • 
balkón alebo terasa • apartmány sa 
skladajú z dvoch miestností • spálňa 
s dvomi lôžkami • obývacia miestnosť 
s rozkladacím gaučom pre dve osoby • 
klimatizácia za poplatok na mieste

STRAVOVANIE
individuálne

PRE DETI
postieľka • bazén

PLÁŽ
piesočnatá pláž • dostupná cez 
pobrežnú komunikáciu • vzdialená 
50 m od apartmánov • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

POLOHA
rodinný hotel • v pokojnej časti 
strediska Kato Gouves • 200 m 
od centra strediska • 15 km 
od hlavného mesta Heraklion

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero 
poschodových budov • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru (zdarma) 
• internetový kútik (za poplatok) • 
malá knižnica • hlavná reštaurácia 
• BBQ reštaurácia Asteria • hlavný 
bar • 3 vonkajšie bazény • ležadlá 
a slnečníky zdarma • bar pri bazéne 
• snack bar • vnútorný bazén • 
stolný tenis • biliard • fi tness • sauna 
a masáže (za poplatok) • biliard 
(za poplatok) • denný a večerný 
animačný program

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • SAT TV • rádio 
• telefón • chladnička • trezor 

(za poplatok) • balkón alebo terasa • 
k dispozícii rodinné izby s možnosťou 
2 prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka • stolička • 
detský bufet • animácie • opatrovanie 
detí za poplatok

PLÁŽ
piesočnatá pláž • vzdialená 100 m 
od hotela • ležadlá, slnečníky a plážové 
uteráky za poplatok • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

APARTMÁNY ANNA 2 +
259 AGHIA MARINA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (13:00 - 14:30 h) 
a večere (18:30 - 21:00 h) formou bufetu • ľahké občerstvenie počas dňa • 
káva • čaj • koláčiky • zmrzlina • alko a nealko nápoje miestnej výroby 
(10:30 - 22:45 h) • večera v BBQ reštaurácii Asteria raz za pobyt

2
DO 13 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2 2+33
DO 18 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI

2+3
  

NOVINKA

CENA OD

548
EUR

CENA OD

298
EUR
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LYTTOS BEACH 

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

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

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • chladnička • 
trezor • balkón alebo terasa • k dispozícii: izby s výhľadom 
na more • rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek 
pozostávajúce z 1 miestnosti • rodinné izby superior 
s možnosťou 2 prísteliek (oddelené posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén s toboganmi a vodnými atrakciami • ihrisko • 
postieľka • stolička • miniklub (4 – 12 rokov)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

261 HERSONISSOS

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:00 h) a večere (19:30 - 21:30 h) 
formou bufetových stolov • neskoré raňajky • ľahké občerstvenie počas dňa • káva • čaj • koláče • zmrzlina • 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10:00- 24:00 h) • niektoré importované nápoje

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK WIFI

2+2

CENA OD

798
EUR
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CRETA MARIS BEACH RESORT 

POLOHA
v pokojnom prostredí mestečka Hersonissos • rušnejšie 
centrum s množstvom obchodíkov a reštaurácií je vzdialené 
cca 5 min pešou prechádzkou pozdĺž pláže

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
dve hlavné budovy a jednoposchodové bungalovy • 
vstupná hala s recepciou • obchodná pasáž • kaderníctvo 
• internetový kútik a Wi-Fi zdarma • 2 hlavné reštaurácie • 
4 tematické reštaurácie • 6 barov • 6 vonkajších bazénov 
• ležadlá a slnečníky zdarma • tenis • minigolf • stolný 
tenis • minifutbal • plážový volejbal • biliard (za poplatok) 
• wellness centrum • fi tness • denné a večerné animácie 
programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • SAT TV s hudobným 
kanálom • Wi-Fi • chladnička • kávový a čajový set • trezor • 
balkón alebo terasa • k dispozícii izby s výhľadom na more • 
bungalovy • rodinné izby a suity s dvomi prístelkami

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
7 bazénov (1 bazén so šmýkačkami) • ihrisko • miniklub 
(4 – 11 rokov) • stolička • postieľka • animácie • minidisco • 
tenisová škola (za poplatok) • opatrovanie detí za poplatok

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

262 HERSONISSOS

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) 
formou bohatých bufetových stolov • skoré raňajky (na vyžiadanie) • neskoré raňajky • možnosť večere 
v à la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:30 - 01:00 h) • 
niektoré importované nápoje • studené a teplé snacky • polnočný snack • zmrzlina • káva • čaj

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

1+1 1+2 2+2

CENA OD

868
EUR
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ZEPHIROS BEACH 

POLOHA
v upravenej záhrade • priamo na dlhej piesočnatej pláži 
strediska Stalida • v tesnej blízkosti centra strediska • 
obchodíky, bary, reštaurácie pri areáli hotela • letisko 
Heraklion 30 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
štvorposchodová hlavná budova s niekoľkými krídlami • 
vstupná hala s recepciou • internetový kútik za poplatok 
• minimarket • výťah • menšia reštaurácia s vnútorným 
sedením a otvorenou terasou • taverna na pláži s ponukou 
gréckych špecialít • vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky 
zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • chladnička 
• SAT TV • rádio • telefón • trezor (za poplatok) • balkón 
alebo terasa s letným sedením • izby orientované na more 
alebo do záhrady

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka • stolička

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pred hotelom • pozvoľný vstup 
do mora (vhodný pre malé deti) • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 76 %

263 STALIDA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • pre deti detské menu • ľahké 
občerstvenie počas dňa – snacky, sendviče, zmrzlina • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
v hlavnom bare alebo v bare pri bazéne (10:15 - 22:45 h) • káva • čaj • raz týždenne živá hudba • barbeque

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

1+1 2+2

CENA OD

548
EUR
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HOTEL KATRIN AND BUNGALOWS 

POLOHA
v stredisku Stalida • len 200 m od centra strediska 
s obchodmi, barmi a reštauráciami • letisko v Heraklione 
vzdialené 30 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero dvojposchodových bungalovov 
• vstupná hala s recepciou • lobby bar • internetový kútik 
(za poplatok) • Wi-Fi v priestoroch lobby (za poplatok) • 
SAT TV • reštaurácia • 2 vonkajšie bazény • bar pri bazéne 
• ležadlá a slnečníky zdarma • telocvičňa • stolný tenis • 
šípky • vodné pólo • aqua aerobik • bingo • volejbal • sauna 
a vírivka (za poplatok) • biliard • počas dňa ľahké animácie

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • chladnička • SAT TV • 
trezor (za poplatok) • balkón alebo terasa • k dispozícii: 
rodinné izby pre 4 osoby pozostávajúce z dvoch spální

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazény • ihrisko • mini klub (15.6. – 15.9. ) • postieľka • 
stolička • opatrovanie detí za poplatok

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 200 m od hotela 
• ležadlá, slnečníky na pláži a plážové uteráky za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 75 %

264 STALIDA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (19:00 - 21:30 h) 
formou bufetu • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa – snacky, sendviče • čaj 
• káva • koláče • zmrzlina pre deti (12:00 - 15:30 h) • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00 – 23:00 h)

1
DO 14 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

2+2

CENA OD

548
EUR
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IKAROS BEACH RESORT
AND SPA                          

266 MALIA
KYKNOS BEACH 
265 MALIA

POLOHA
hotel v pokojnom prostredí s rodinnou 
atmosférou • neďaleko centra 
strediska Malia • 3 km od strediska 
Stalida • hlavné mesto Heraklion 
35 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových 
budov • vstupná hala s recepciou 
• lobby bar • internetový kútik 
(za poplatok) • Wi-Fi v priestoroch 
lobby (zdarma) • reštaurácia s terasou 
• 2 vonkajšie bazény • bar pri bazéne 
• ležadlá a slnečníky zdarma • tenis • 
fi tness • minigolf • stolný tenis • biliard 
• šípky • denné animácie • večerný 
program (dvakrát do týždňa)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek (rozkladacie lôžko) • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• telefón • chladnička • SAT TV • rádio 
• trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • k dispozícii: rodinné izby pre 
4 osoby (2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén so šmýkačkou do vody • ihrisko 
• mini klub (3 - 12 rokov) • postieľka • 
stolička • opatrovanie detí za poplatok

PLÁŽ
piesočnatá pláž • 200 m od hotela • 
ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok 
• vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU        

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
hotelová dedinka leží na útese • 
niekoľko minút pešej chôdze od centra 
letoviska Malia • letisko Heraklion 
asi 30 km • neďaleko vodný park 
a 18-jamkové golfové ihrisko

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero pavilónov • 
vstupná hala s recepciou • internetový 
kútik • Wi-Fi v priestoroch lobby 
baru zdarma • hlavná reštaurácia 
• à la carte reštaurácia • ázijská 
reštaurácia • snack bar • nákupná 
pasáž • 4 vonkajšie bazény • ležadlá 
a slnečníky zdarma • bary pri bazéne 
• tenis • volejbal • stolný tenis • biliard 
(za poplatok) • wellness centrum 
za poplatok • animácie počas dňa • 
zábavné večerné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • LCD TV • rádio • trezor • 
telefón • Wi-Fi • minibar (za poplatok) 
• balkón alebo terasa • k dispozícií: 
izby s výhľadom na more • bungalovy 
so spoločným alebo súkromným 
bazénom • rodinné izby • suity

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere 
formou bufetu • možnosť doplatku 
za all inclusive

PRE DETI
bazény so šmýkačkami • ihrisko • 
miniklub • postieľka • stolička

PLÁŽ
priamo pri hoteli • súkromná 
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • plážové párty • ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky zdarma • 
vodné športy a potápanie za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) 
a večere (18:45 - 21:15 h) formou bufetu • tematické večere • ľahké občerstvenie 
počas dňa • čaj • káva • koláče • zmrzlina • ovocie • kokteily • vybrané miestne 
alko a nealko nápoje (10:00 - 23:00 h)

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

GOLF BABY HOTEL

2+22
DO 13 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2

CENA OD

998
EUR

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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AQUILA ELOUNDA VILLAGE 

POLOHA
luxusný hotel v pokojnom prostredí • neďaleko zátoky 
Mirabello • stredisko Elounda vzdialené 3 km • 7 km 
od malebného mestečka Agios Nikolaos • Heraklion 
vzdialený 70 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko bungalovov • vstupná hala 
s recepciou • terasa s výhľadom na záliv • internetový 
kútik • Wi-Fi v priestoroch lobby baru zdarma • hlavná 
reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • taverna • 3 vonkajšie 
bazény s morskou vodou • ležadlá a slnečníky zdarma • 
bar pri bazéne • bar na pláži • tenis • aerobik • jogging 
• stolný tenis • biliard • šípky • hodiny gréckej kuchyne • 
hodiny gréčtiny • hodiny tanca • wellness centrum: sauna 
• telocvičňa • vnútorný bazén • masáže a rôzne procedúry 
(za poplatok) • animačné programy a zábavné večery

UBYTOVANIE
dvojlôžkové bungalovy s možnosťou jednej prístelky • 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • trezor • 
telefón • chladnička • kávový a čajový set • balkón alebo 
terasa • k dispozícií: bungalovy s výhľadom na more • 
bungalovy so spoločným bazénom alebo súkromným 
bazénom • mezonety so súkromným bazénom pre 
4 osoby • junior suity

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou bufetu • možnosť 
doplatku za all inclusive

PLÁŽ
priamo pri hoteli • menšia piesočnatá pláž s kamenným 
mólom • ocenená Modrou vlajkou za čistotu • ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky zdarma • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

267 ELOUNDA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:15 - 10:30 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (19:00 - 21:30 h) formou 
bufetu • skoré raňajky (05:00 - 7:15 h) • neskoré raňajky (10:30 - 11:00 h) • ľahké občerstvenie počas dňa – 
snacky,• polnočný snack • čaj • káva • koláče • zmrzlina • tematické večere • vybrané miestne alko a nealko 
nápoje (10:00 – 01:00 h)

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ DETÍ

NOVINKA

CENA OD

1 025
EUR
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DESSOLE MALIA BEACH +

POLOHA
hotel v tradičnom gréckom štýle • v upravenej záhrade • 
neďaleko centra strediska Malia • hlavné mesto Heraklion 
35 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových blokov • vstupná 
hala s recepciou • Wi-Fi • hlavná reštaurácia • taverna 
• 3 bary • 3 vonkajšie bazény (hlavný bazén s morskou 
vodou) • ležadlá a slnečníky zdarma • tenis • volejbal • 
boccia • gymnastika • hodiny tanca • minigolf • stolný 
tenis • fi tness • wellness centrum za poplatok – sauna, 
vírivka, manikúra, pedikúra, masáže, parná sauna • biliard 
(za poplatok) • šípky • amfi teáter • denné animácie • 
večerné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • 
chladnička • SAT TV • trezor (zdarma) • balkón alebo terasa 
• k dispozícii: izby s výhľadom na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • mini klub (4 - 12 rokov) • postieľka • stolička 
• animácie • minidisco

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

268 MALIA

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 (05:00 - 07:00 h) • neskoré raňajky (10:00 - 11:00 h) • teplé a studené snacky 
počas dňa v hlavnej reštaurácii, taverne a bare pri bazéne • čaj • káva • koláče • zmrzlina • tematické večere 
• vybrané miestne alko a nealko nápoje (10:00 - 00:00 h)

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

1+1 1+2 2+2

NOVINKA

CENA OD

628
EUR
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Kamari

Fira Monolithos

Firostefani

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH (°C) 24 27 30 32 28
VODA (°C) 20 22 24 25 23

Dovolenka na ostrove Santorini je životný sen 
mnohých ľudí. Jedna z najnavštevovanejších 
turistických destinácií je známa hlavne svojou 
impozantnou kalderou, aktívnou sopkou Nea 
Kamini a romantickými západmi slnka. Ostrov bol 
v minulosti dejiskom najväčšej vulkanickej erupcie, 
ktorej výsledkom je typický vulkanický útes. Na okraji 
tohto útesu boli postavené aj dedinky s tradičnou 
architektúrou a čarovným výhľadom na more. Okrem 
krásnych výhľadov si počas vašej dovolenky môžete 
naplno vychutnať nekonečné prechádzky malebnými 
uličkami a vylihovanie na povestných čiernych 
plážach. Určite nezabudnite navštíviť mestečká 
Oia a Fira, v ktorých nájdete zaujímavé historické 
centrá a ktoré ponúkajú tradičné kaviarničky 
a vínne pivnice, kde si môžete vychutnať svoju šálku 
tradičnej kávy alebo pohár dobrého miestneho 
vína. Poďte sa sami presvedčiť, že fotky v našom 
katalógu nie sú len výsledkom práce šikovných 
grafi kov, ale v skutočnosti je Santorini ešte krajšie 
a romantickejšie ako na fotkách. Let z Viedne trvá 
cca 2 hodiny a 15 minút.

FIRA
Hlavné mesto a zároveň aj najdôležitejšie mesto 
ostrova s tradičnou kykladskou architektúrou, 
bielymi domčekmi s modrými okenicami a dverami, 
ktoré sú od seba oddelené vydláždenými uličkami. 

množstvo síry a sú známe svojimi terapeutickými 
účinkami. Nachádza sa tu aj malá zátoka, Agio 
Nikolaos, ktorá je naozajstným zdrojom zdravia.
Červená pláž – najznámejšia a najkrajšia pláž ostrova, 
ktorá sa nachádza len kúsok od archeologického 
náleziska Akrotiri. Malá pláž známa svojou úžasnou 
atmosférou. Miesto, kde jedinečnú krajinu červenej 
a čiernej vulkanickej horniny môžete pozorovať 
všade naokolo.
Archeologické nálezisko Akrotiri – jedna 
z najhlavnejších pamiatok ostrova, ktorú každoročne 
navštívia tisícky turistov. Nachádza sa medzi 
dedinkou Akrotiri a známou červenou plážou. Prvé 
výkopy začali ziačiatkom roku 1870 a od roku 2012 je 
nálezisko znovu prístupné aj verejnosti.
Západ slnka – počas vašej návštevy si určite 
nenechajte ujsť romantický západ slnka za sprievodu 
gréckej hudby, s výborným jedlom a vínom. Aj to 
je spôsob ako stráviť večer na Santorini a obohatiť 
svoje zážitky o jeden naozaj nezabudnuteľný.

Obchodíky, zlatníctva, reštaurácie, kaviarne, bary, 
ale aj nočné kluby lemujú hlavné ulice a každý 
si tam nájde to čo hľadá. Pre tých, ktorí chcú 
lepšie spoznať kultúru ostrova sa tu nachádza 
archeologické múzeum, množstvo kostolíkov 
a kláštorov, ako napríklad Agios Minas, katedrála 
Ipapanti, Kristova katedrála, kláštor Panagia ton 
Dominikanidon, Panagia tou Rodariou a katolícka 
katedrála. Zaujímavým je aj múzeum Megaron 
Gyzi, v ktorom sa nachádza fascinujúca zbierka 
fotografi í, ktoré zachytávajú Firu pred a po ničivom 
zemetrasení v roku 1956. Fira má tiež aj prístav, ktorý 
bol v minulosti najdôležitejším prístavom ostrova 
a v súčasnosti tu môžete nastúpiť na lode, ktoré vás 
zavezú, napríklad aj na aktívnu sopku ostrova.

TOP 5
Oia – najznámejšia a aj najkrajšia dedinka ostrova, 
známa najmä pre svoju kľudnú atmosféru a úžasné 
západy slnka. Dedinka sa nachádza na vrchu 
impozantného útesu a poskytuje pôsobivý výhľad 
na sopku Palia a Nea Kamini a tiež na ostrov 
Thirassia. Jej ulice sú lemované obchodíkmi 
so suvenírmi, tradičnými tavernami a kaviarničkami. 
Veľa umelcov sa zamilovalo do tohto miesta, 
preto tu nájdete mnoho umeleckých galérií.
Nea Kamini – aktívna sopka, ktorej hlavným lákadlom 
sú jej horúce pramene, ktoré obsahujú v sebe veľké 

SANTORINI

PREKRÁSNA BIELA ARCHITEKTÚRA, KOSTOLÍKY S KOPULAMI KRÁSNEJ MODREJ FARBY, DYCH VYRÁŽAJÚCI VÝHĽAD NA MORE, FAREBNÉ ÚTESY, MALEBNÉ 
ULIČKY ZALIATE SLNKOM – A TO JE LEN ČASŤ ZAUJÍMAVOSTÍ OSTROVA. „ČIERNA PERLA EGEJSKÉHO MORA“ JE OZNAČOVANÁ AJ NIEKOĽKÝMI PRÍVLAST-
KAMI ZAČÍNAJÚCIMI „NAJ“ – NAJKRAJŠÍ GRÉCKY OSTROV, NAJROMANTICKEJŠIE MIESTO SVETA, NAJSKVOSTNEJŠIA ATMOSFÉRA – AJ TO JE SANTORINI.

ODLETY Z VIEDNE
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LA MER DELUXE HOTEL SPA RESORT 

POLOHA
novší hotelový komplex • centrum mestečka Kamari 
dostupné príjemnou pešou prechádzkou (cca 750 m) • 
množstvo nákupných možností, reštaurácií, kaviarní, barov 
a tradičných taverničiek • od centra hlavného mesta je hotel 
vzdialený cca 9 km • medzinárodné letisko je vzdialené 
cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • lounge bar • Wi-Fi (v spoločných priestoroch 
zdarma) • obchod so suvenírmi • business centrum • 
konferenčná miestnosť • práčovňa • parkovisko • záhrada • 
vonkajší bazén • pool bar a reštaurácia • ležadlá a slnečníky 
sú pri bazéne zdarma • za poplatok: procedúry v Spa centre 
• vnútorný bazén • jacuzzi • sauna • hammam • kaderníctvo 
• informačná kancelária, ktorá organizuje fakultatívne výlety 
• šport: fi tness centrum • minigolf • stolný tenis • biliard

UBYTOVANIE
moderne a komfortne zariadené dvojlôžkové izby • room 
servis • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • Wi-Fi (zdarma)• 
k dispozícii laptop • klimatizácia • minibar • trezor

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
detský bazén

PLÁŽ
len 50 m od najkozmopolitnejšej pláže Kamari • piesočnatá 
pláž s čiernym vulkanickým pieskom • k dispozícii ležadlá 
a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

269 KAMARI

PRI PLÁŽI WIFI WELLNESS
  

CENA OD

1 107
EUR
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VEGGERA HOTEL 
271 PERISSA

POLOHA
hotel, ktorý v roku 2013 prešiel 
kompletnou rekonštrukciou • 
od centra mestečka Kamari je hotel 
vzdialený cca 500 m • nákupné 
možnosti, reštaurácie, bary a taverny 
sú dostupné príjemnou pešou 
prechádzkou • centrum hlavného 
mesta Fira sa nachádza cca 9 km 
od hotela • medzinárodné letisko 
jevzdialené cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24-hodinovou 
recepciou • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia s mediteránskou 
kuchyňou • snack bar • Wi-Fi (v celom 
areáli zdarma) • vonkajší bazén • pool 
bar • ležadlá a slnečníky sú pri bazéne 
zdarma • šport: fi tness centrum 
(zdarma v hoteli La Mer Deluxe) • 
za poplatok: procedúry v Spa centre 
hotela La Mer Deluxe • informačná 
kancelária, ktorá organizuje súkromné 
plavby a exkurzie na najvýznamnejšie 
pamiatky ostrova

UBYTOVANIE
hotel postavený v tradičnom 
kykladskom štýle • komfortne 
zariadené dvojlôžkové izby • kúpeľňa • 
sušič ma vlasy • SAT TV • klimatizácia 
• trezor (zdarma) • chladnička • Wi-Fi 

(zdarma) • balkón s výhľadom na more 
alebo na pohorie

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detská stolička

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži Kamari 
s čiernym vulkanickým pieskom • 
k dispozícii ležadlá a slnečníky zdarma 
• k dispozícii plážové uteráky

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
hotelový komplex sa nachádza 
približne 3 km od centra mestečka 
Perissa • centrum hlavného mesta, 
s množstvom nákupných možností, 
reštaurácií, kaviarní, barov a tradičných 
taverien sa nachádza cca 15 km 
od hotela • zástavka autobusu je 
cca 100 m od hotela • medzinárodné 
letisko je vzdialené cca 13 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24-hodinovou recepciou 
• spoločenská miestnosť • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • bar 
• lounge bar • kaviareň • internetové 
pripojenie • fax • trezor (za poplatok) 
• zmenáreň • práčovňa • minimarket 
• požičovňa áut • záhrada • vonkajší 
bazén s jacuzzi • pool snack bar • 
ležadlá a slnečníky sú pri bazéne 
zdarma • šport: fi tness centrum • 
za poplatok: sauna • kaderníctvo

UBYTOVANIE
hotelový komplex postavený 
v tradičnom kykladskom štýle 
v kombinácii s modernými prvkami • 
komfortne zariadené dvojlôžkové izby 
• room servis • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • rádio • klimatizácia • 
telefón • chladnička • minibar • balkón 
alebo terasa s výhľadom na more, 

pohorie alebo bazén • k dispozícii 
aj priestrannejšie rodinné izby 
a apartmány

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detské ihrisko • detský bazén • 
k dispozícii detská postieľka • 
opatrovateľská služba

PLÁŽ
na známej 7 km dlhej pláži Perissa 
s čiernym vulkanickým pieskom 
a kryštálovo čistou vodou • k dispozícii 
ležadlá a slnečníky za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

BEACH BOUTIQUE HOTEL 
270 KAMARI

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

NOVINKA

CENA OD

698
EUR

NOVINKA

CENA OD

706
EUR
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CLIFF SIDE SUITES 
273 FIROSTEFANI

ATLAS BOUTIQUE HOTEL 
272 KAMARI

POLOHA
hotel, ktorý prešiel v roku 2013 
kompletnou rekonštrukciou • 
od centra mestečka Kamari je hotel 
vzdialený cca 750 m • nákupné 
možnosti, reštaurácia, kaviarne 
a taverny dostupné príjemnou pešou 
prechádzkou • medzinárodné letisko 
je vzdialené cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24-hodinovou 
recepciou • telefón • fax • reštaurácia, 
v ktorej sa podávajú raňajky • vonkajší 
bazén • pool bar • ležadlá a slnečníky 
sú pri bazéne zdarma • Wi-Fi (v celom 
areáli zdarma)

UBYTOVANIE
jednoducho, ale účelne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • SAT TV • Wi-Fi (zdarma) • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • klimatizácia 
• chladnička • trezor • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetový stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu 
(večere podávané v reštaurácii 
Atmosphere, ktorá je vzdialená 
od hotela cca 750 m, dostupná 
príjemnou 10 minútovou pešou 

prechádzkou a s krásnou terasou 
s výhľadom na more)

PRE DETI
detská postieľka

PLÁŽ
piesočnatá pláž Kamari, s čiernym 
vulkanickým pieskom, sa nachádza 
cca 60 m od hotela • pláž oddelená 
od hotela malou miestnou 
komunikáciou • k dispozícii ležadlá 
a slnečníky (zdarma)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
dizajnový butikový hotel sa nachádza 
500 m od centra hlavného mesta Fira 
s množstvom nákupných možností, 
reštaurácií, barov, kaviarní a tradičných 
taverničiek • medzinárodné letisko je 
vzdialené cca 7 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s 24-hodinovou 
recepciou • hlavná reštaurácia • 
spoločenská miestnosť • internetové 
pripojenie • trezor • zmenáreň • 
práčovňa • doktor (na telefóne) 
• parkovisko • záhrada • vonkajší 
bazén s výhľadom na more • ležadlá 
a slnečníky sú pri bazéne zdarma • 
pool bar • za poplatok: procedúry 
v Lotus Spa centre, ktoré sa nachádza 
v hoteli El Greco Palace vo Fire • 
masáže • telové zábaly • salón krásy • 
fi tness centrum

UBYTOVANIE
zrenovované samostatne stojace 
domčeky postavené v tradičnom 
kykladskom štýle s modernými 
prvkami • komfortne zariadené 
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • internetové pripojenie • 
individuálna klimatizácia • telefón 
• trezor • priestranný balkón alebo 

terasa s výhľadom na more alebo sopku 
• k dispozícii aj priestrannejšie suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov

PRE DETI
detská postieľka • detská stolička • 
k dispozícii opatrovateľská služba

PLÁŽ
piesočnatá pláž s čiernym vulkanickým 
pieskom je vzdialená cca 4 km 
od hotela • k dispozícii sú ležadlá 
a slnečníky (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRI PLÁŽI WIFI WELLNESS

NOVINKA

CENA OD

988
EUR

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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Agios Stefanos

Mikonos
Mykonos letisko

Agios Ioannis

Paranga

Kalafatis

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VII IX X
VZDUCH (°C) 23 26 27 28 26 24
VODA (°C) 18 22 24 24 23 21

Aj keď je Mykonos známy skôr svojim bujarým 
nočným životom, dokáže návštevníkom všetkých 
vekových kategórií ponúknuť omnoho viac - horská 
krajina, čisté more, dlhé piesočnaté pláže, krásne 
kostoly, malebné dedinky a charakteristické veterné 
mlyny, prechádzky úzkymi uličkami, pozorovanie 
krásneho západu slnka a luxusné hotely. Super 
Paradise, Kalo Livadi, Ellia a Panormos sú krásne 
pláže na kúpanie a strávenie dňa pod horúcim 
slnkom. Let z Viedne trvá cca 2,5 hodiny.

MYKONOS
Mesto Mykonos je typická kykladská dedinka 
postavená v štýle amfi teátra. Nachádzajú sa tu 
snehobiele kubické domčeky s plochými strechami, 
modrými dverami a okenicami, malebné uličky, 
ktoré pripomínajú labyrint, krásne kostoly a kaplnky. 
Množstvo kaviarní, butikov, obchodíkov so suvenírmi 
a klenotníctiev umožňuje návštevníkom si naplno 
užiť návštevu hlavného mesta. Známe veterné 
mlyny, symbol ostrova, sa nachádzajú na kopci, 
z ktorého je krásny výhľad na „Malé Benátky“, jednu 
z najkrajších častí hlavného mesta. V hlavnom meste 
sa tiež nachádza niekoľko múzeí, a to archeologické 
múzeum, v ktorom sa nachádzajú sochy, vázy 
a fi guríny z ostrovov Delos a Rhenia, námornícke 
a ľudové múzeum, v ktorom si môžete pozrieť 

na prvý pohľad. Úžasný západ slnka a nonšalantná 
atmosféra „Malých Benátok“ vás úplne odzbrojí.

Veterné mlyny – predstavujú hlavný symbol ostrova. 
Na ostrove sa ich nachádza hneď niekoľko, ale 
väčšina je situovaná v oblasti hlavného mesta. 
Niektoré z týchto mlynov majú až 400 rokov 
a niektoré zasa až do dnešných dní slúžia ako múzeá.

Panagia Paraportiani – najznámejší komplex kostolov 
pozostávajúci zo štyroch malých a jedného hlavného 
kostola, ktorý kedysi stál pri vchode do stredovekého 
hradu, ktorý bol zničený. Panagia Paraportiani 
bol uznaný za kultúrne dedičstvo a je dokonalou 
ukážkou kykladskej architektúry.
    

tradičný nábytok spolu s ľudovými hudobnými 
nástrojmi. Vo večerných hodinách sa hlavné mesto 
Mykonos mení na mesto plné zábavy, kde môžete 
navštíviť veľké množstvo barov a diskoték.

TOP 5
Agios Sostis – jedna z najtichších pláží, ktorá je 
dostatočne vzdialená od rušných južných pláží 
ostrova. Žiadny ruch, iba miestna taverna, v ktorej 
si môžete naplno vychutnať chutné jedlo alebo 
frappé, ktoré vás príjemne osvieži počas horúceho 
dňa. Tyrkysové more, božský kľud a pocit voľnosti sú 
charakteristickými znakmi tejto pláže.

Archeologické múzeum na ostrove Delos – ostrov 
Délos leží približne 2 km juhozápadne od ostrova 
Mykonos. V súčasnosti nie je obývaný, a preto je 
charakteristický svojou tajuplnou atmosférou. Ostrov 
patrí k najdôležitejším archeologickým oblastiam 
a je vyhlásený za národné múzeum. Objavte grécku 
históriu aj vďaka návšteve tohto ostrova.

„Malé Benátky“ – „Malé Benátky“ sú 
najromantickejším miestom na celom Mykonose. 
Elegantné a úchvatné staré domčeky benátskeho 
štýlu postavené na okraji pobrežia sú dôvodom, 
prečo sa každý návštevník do tohto miesta zamiluje 

MYKONOS

JEDEN Z NAJOBĽÚBENEJŠÍCH GRÉCKYCH OSTROVOV. ZNÁMY SVOJOU KOZMOPOLITNOU ATMOSFÉROU, VZRUŠUJÚCIM NOČNÝM ŽIVOTOM, MALEB-
NOU ARCHITEKTÚROU TYPICKOU PRE KYKLADY A NÁDHERNÝMI PLÁŽAMI. OBROVSKÉ MNOŽSTVO BAROV A NOČNÝCH KLUBOV JE DÔKAZOM TOHO, 
ŽE OSTROV JE NAJVÄČŠÍ PARTY OSTROV V EURÓPE, KTORÝ KAŽDOROČNE NAVŠTÍVIA NAJVÄČŠIE SVETOVÉ CELEBRITY.

ODLETY Z VIEDNE

GRÉCKO  |  MYKONOS
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MYKONOS GRAND 

POLOHA
luxusný rezort sa nachádza na krásnej pláži Agios Ioannis 
• s krásnym výhľadom na kryštálovo čisté more • hotel je 
vzdialený cca 5 km od hlavného mesta Mykonos • zastávka 
autobusu sa nachádza cca 50 m od hotela • medzinárodné 
letisko je vzdialené cca 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel postavený v štýle amfi teátra • vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie 
Dolphins of Delos a Aqua e Sole • lobby bar • White bar • 
internetový kútik • DVD požičovňa • zmenáreň • obchod 
so suvenírmi • business centrum • práčovňa • záhrada • 
parkovisko • požičovňa áut • vonkajší bazén so slanou 
vodou • pool bar • ležadlá a slnečníky sú pri bazéne zdarma 
• šport: fi tness centrum • tenisové kurty • squash • stolný 
tenis • za poplatok: procedúry v Althea Spa centre • sauna 
• parný kúpeľ • vonkajšie jacuzzi • kaderníctvo • hotel 
organizuje fakultatívne výlety na ostrov Delos, návštevy 
múzeí a tiež výlety okolo ostrova alebo do hlavného mesta

UBYTOVANIE
hotel postavený v kopci • komfortne a moderne zariadené 
dvojlôžkové izby • room servis • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
župan a papuče • SAT TV • DVD prehrávač • iPod dokovacia 
stanica • Wi-Fi (zdarma) • individuálna klimatizácia • telefón 
• trezor • minibar • balkón alebo terasa s výhľadom na more 
alebo do záhrady • k dispozícii aj priestrannejšie izby a suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bohatých bufetových stolov • možnosť 
doobjednať polpenziu

PRE DETI
detský bazén • k dispozícii opatrovateľská služba

PLÁŽ
priamo na jednej z najkrajších a najznámejších pláží ostrova 
• piesočnato-štrková pláž • k dispozícii ležadlá a slnečníky 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

274 AGIOS IOANNIS

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

NOVINKA

CENA OD

1 327
EUR
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APHRODITE BEACH +
275 KALAFATIS

POLOHA
hotel priamo na jednej 
z najkrajších pláží ostrova Kalafatis • 
hotel sa nachádza cca 12 km 
od hlavného mesta Mykonos • 
z hotela premáva pravidelne 
do centra Mykonosu shuttle bus 
(za poplatok) • medzinárodné 
letisko je vzdialené cca 10 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia Thalassa • Wi-Fi 
(v spoločných priestoroch zdarma) • 
internetový kútik • fax a kopírovanie • 
parkovisko • vonkajší bazén • 
pool bar • šport: fi tness centrum • 
biliard • stolný tenis • joga • 
tenisové kurty • plážový 
volejbal • vodné motorizované 
a nemotorizované športy • 
za poplatok: masáže • sauna • salón 
krásy • prenájom áut

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV •
klimatizácia • telefón • trezor • 
chladnička • balkón alebo terasa • 
k dispozícii aj priestrannejšie 
izby s možnosťou prístelky 
a rodinné izby

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detská postieľka

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži Kalafatis 
s kryštálovo čistou vodou • k dispozícii 
ležadlá a slnečníky • beach bar • široká 
ponuka vodných motorizovaných 
a nemotorizovaných vodných športov 
(za poplatok) • pláž je známa medzi 
milovníkmi vodných športov

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
hotel situovaný na jednej 
z najkrajších pláží • 5 km 
od hlavného mesta Mykonos, 
s množstvom nákupných 
možností, reštaurácií, kaviarní, 
barov a hlavne príležitostí 
na zábavu a nočný život • 
zastávka autobusu sa nachádza 
cca 50 m od hotela • medzinárodné 
letisko sa nachádza cca 3 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel prešiel v roku 2007 
kompletnou rekonštrukciou • 
postavený v tradičnom 
kykladskom štýle • vstupná 
hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
bar • Wi-Fi (v spoločných 
priestoroch zdarma) • parkovisko • 
prenájom áut a motoriek • 
vonkajší bazén • pool bar • 
ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • jaccuzi • sauna • 
šport: fi tness centrum • 
stolný tenis

UBYTOVANIE
účelne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • trezor • klimatizácia • 
telefón • chladnička

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doplatiť si polpenziu

PRE DETI
detské ihrisko

PLÁŽ
krásna piesočnatá pláž 80 m od hotela 
• ležadlá a slnečníky na pláži sú 
za poplatok • taverny a bary • v pešej 
dostupnosti sa nachádzajú aj ďalšie 
krásne pláže Platis Gialos a Paradise

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ       

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ZEPHYROS 
276 PARANGA

1
DO 6 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI WIFI

NOVINKA

CENA OD

917
EUR

NOVINKA

CENA OD

878
EUR
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SAINT JOHN 
278 AGIOS IOANNIS

POLOHA
luxusný hotel cca 6 km od centra 
hlavného mesta Mykonos • 
od hotela premáva pravidelne 
shuttle bus (zdarma) • najbližšie 
nákupné možnosti cca 1 km 
od hotela • zastávka autobusu 
sa nachádza cca 100 m od hotela • 
medzinárodné letisko je vzdialené 
cca 6 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia 
• 3 bary • Wi-Fi (v spoločných 
priestoroch zdarma) • internetový 
kútik • kongresová miestnosť • 
trezor • zmenáreň • práčovňa • 
výťah • obchod so suvenírmi • 
parkovisko • vonkajší a vnútorný 
bazén so slanou vodou • ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky pri 
bazéne zdarma • šport: fi tness 
centrum • tenisové kurty • 
za poplatok : procedúry v Spa centre 
• masáže • sauna • Turecké kúpele 
• jacuzzi • kaderníctvo • prenájom 
bicyklov, motoriek a áut

UBYTOVANIE
komfortne zariadené dvojlôžkové izby 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • individuálna 
klimatizácia • telefón • SAT TV • 
trezor • Wi-Fi (zdarma) • minibar • 

balkón alebo terasa • k dispozícii aj 
priestrannejšie suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov 
• možnosť doobjednať polpenziu • 
k dispozícii aj bezlepková strava

PRE DETI
detský bazén • detská postieľka • 
detská vanička • detská stolička • 
k dispozícii opatrovateľská služba • 
vybavenie pre bábätká

PLÁŽ
priamo na jednej z najkrajších pláží 
ostrova • piesočnato-štrková pláž • 
ležadlá, slnečníky a plážové uteráky sú 
zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRINCESS OF MYKONOS 
277 AGIOS STEFANOS

POLOHA
hotel situovaný na miernom 
kopci s krásnym výhľadom 
na Egejské more • vzdialený 
cca 3 km od centra 
mesta • v blízkosti hotela 
minimarket, taverny, kaviarne, 
bary a požičovne áut (cca 150 m) • 
zastávka autobusu je vzdialená 
cca 150 m od hotela • 
medzinárodné letisko je 
vzdialené cca 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
3 poschodová budova • vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • bar • 
Wi-Fi (v spoločných priestoroch 
zdarma ) • internetový kútik • 
zdravotné stredisko • práčovňa • 
parkovisko • vonkajší bazén • 
ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne sú zdarma • šport: fi tness 
centrum • za poplatok: procedúry 
v Spa centre • masáže • oddychová 
miestnosť • kaderníctvo • prenájom 
bicyklov, motoriek a áut

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej
prístelky • room servis • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • SAT TV • Wi-Fi 
(zdarma) • individuálna klimatizácia 
• telefón • trezor • chladnička • 

balkón alebo terasa • k dispozícii 
aj priestrannejšie suity

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
možnosť doobjednať polpenziu

PRE DETI
detská postieľka • detská stolička • 
k dispozícii opatrovateľská služba

PLÁŽ
piesočnato-štrková pláž sa nachádza 
150 m od hotela • pláž oddelená 
od hotela miestnou komunikáciou 
• k dispozícii ležadlá a slnečníky 
(za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

BABY HOTEL PSÍK

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

PSÍK

NOVINKA

CENA OD

1 314
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 082
EUR
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Rodos

Egejské more

Stre
dozemné more

Kolymbia

Faliraki

Lindos

Stegna

Lardos
Kiotari

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 30 30 33 29 23
VODA (°C) 24 25 26 23 20

„Mesto v meste“, úzke uličky a námestia lemované 
stredovekými hradbami sú plné turistov a najmä 
pri večernom osvetlení znásobenou nádherou 
doslova vyrážajú dych. Vzhľadom na neveľkú rozlohu 
ostrova možno počas dovolenky navštíviť väčšinu 
jeho očarujúcich zákutí, ku ktorým nepochybne 
patrí akropola v Lindose, kamenný hrad – križiacka 
pevnosť v meste Rodos a urobiť si výlet loďou na 
niektorý z neďalekých ostrovov alebo do blízkeho 
Turecka, ktorého brehy sú na dohľad. 
Let z Bratislavy alebo z Košíc na Rodos trvá 
približne 2 hod 20 min.

RODOS
Jedno z najkrajších stredovekých miest na svete je 
chránené monumentálnym opevnením. Jeho hradby 
patria k jedným z najzachovalejších pevnostných 
celkov na svete. Skrýva vzácne architektonické 
pamiatky – starý prístav alebo pevnosť Fort 
Nikólaos z 15. storočia s majákom. Aj moderná časť 
mesta s mnohými tavernami, barmi, kaviarňami, 
diskotékami a obchodíkmi má svoj pôvab 
a nezabudnuteľnú atmosféru.

FALIRAKI
Z pôvodnej rybárskej dedinky sa v posledných 
rokoch stalo najobľúbenejšie turistické stredisko 
Rodosu. Leží pri niekoľko kilometrov dlhej 
piesočnatej pláži cca 15 km od mesta Rodos. 
Pomerne rozľahlé stredisko je pomyselne rozdelené 
na aktívnu časť s barmi, reštauráciami, obchodíkmi 
a na hotelovú časť, v ktorej sa o zábavu starajú 
animačné tímy rodinných a iných hotelov. Faliraki 
ponúka hosťom najrôznejšie formy rozptýlenia, 
športového vyžitia a zábavy. Patrí k nemu okrem 
iného aj vodný park. Transfer z letiska trvá 
cca 30 min.

KOLYMBIA
Pokojnejšie turistické stredisko ocenené Modrou 
vlajkou za čistotu mora a pláže, sa každým 
rokom rozrastá. Leží na polceste medzi hlavným 
mestom Rodos a Lindosom vo vzdialenosti 
25 km. Eukalyptová alej, ktorá je vstupnou 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Prehliadka mesta Rodos – poldenná prehliadka 
zahŕňa akropolu s Apolónovým chrámom, 
divadlom a štadiónom a množstvo iných pamiatok 
stredovekého mesta.

Lindos a Údolie motýľov – autobusový výlet 
do Lindosu, jedného z troch starobylých miest 
na ostrove. Pod mohutnou pevnosťou so zvyškami 
antického chrámu čupia belostné domčeky tradičnej 
gréckej dedinky. Údolie motýľov je prírodná 
rezervácia, kde môžete v letných mesiacoch 
obdivovať tisíce motýľov.

Návšteva ostrova Simi loďou – celodenný výlet loďou 
na jeden z najkrajších ostrovov Egejského mora, 
návšteva prístavu Simi a kláštora Panormitis.

Výlet loďou do Turecka – celodenný výlet 
rýchloloďou do tureckého Marmarisu s možnosťou 
výhodných nákupov, vyhliadka nad mestom.

Plavba loďou po východnom pobreží – celodenný 
výlet loďou so zastávkami v zátoke Anthonyho 
Quina a na plážach Tsambika a Stegna, spojený
s kúpaním a slnením.

Vodný park vo Faliraki – návšteva aquaparku 
vo Faliraki je zábavou s množstvom zážitkov 
na rôznych vodných atrakciách.

bránou do letoviska, je akýmsi poznávacím 
znamením. Pláže v stredisku sú zmiešané z piesku 
a hladkých okrúhlych kamienkov. Stredisko ponúka 
množstvo vodných športov, zábavu a kvalitné 
služby v moderných hoteloch, obchodíky, bary 
a reštaurácie. Transfer z letiska trvá cca 40 min.

LINDOS / LARDOS
Je mekkou južnej časti ostrova, plný historických 
pamiatok a tradičného gréckeho štýlu, v kontraste 
s krásnou plážou priamo pod hradbami. Lindos je 
tretím najstarším mestom Rodosu a spolu s hlavným 
mestom skutočným klenotom ostrova. Očarí vás 
antickou akropolou, bielymi domcami, vápencovými 
skaliskami i piesočnatými plážami. Hotelová zóna 
je od starobylého Lindosu zopár kilometrov – časť 
Lardos, možno sa sem však dostať niekoľkokrát 
za deň miestnym autobusom. Transfer z letiska 
trvá cca 1,5 hod.

KIOTARI
Menšie a pokojné turistické stredisko leží 
cca 2 km od rovnomennej dedinky, 15 km od Lindosu 
a 60 km južne od hlavného mesta Rodos. Turistov 
láka dlhými piesočnato-kamienkovými plážami
s pozvoľným vstupom do mora. Medzi miestne 
zaujímavosti patrí kláštor Metamorfossis, v ktorom 
sa nachádzajú zvyšky antického kostola. Nájdete 
tu aj niekoľko reštaurácií, obchodov a tiež široké 
možnosti vodných športov. Transfer z letiska 
trvá cca 1,5 hod.

STEGNA
Malé letovisko ležiace v pokojnej zátoke chránenej 
vysokými bralami. Pozdĺž letoviska sa tiahne 
promenáda s niekoľkými obchodíkmi so suvenírmi, 
tavernami a kaviarňami. Letovisko si zachovalo svoj 
pôvodný ráz s typickou atmosférou gréckej dediny. 
Stredisko je od hlavného mesta Rodos vzdialené 
asi 35 km. Do najbližšej väčšej dediny Archangelos 
vzdialenej asi 4 km premáva autobus niekoľkokrát 
denne a odtiaľ sa miestnou dopravou dostanete 
do hlavného mesta Rhodos alebo do Lindosu. 
Transfer z letiska trvá cca 60 min.

RODOS

MALEBNÝ GRÉCKY OSTROV RODOS PATRÍ K JEDNÉMU Z NAJVYHĽADÁVANEJŠÍCH DOVOLENKOVÝCH CIEĽOV A ZA SVOJE „MIESTO NA SLNKU“ VĎAČÍ 
NIELEN VIACERÝM DRUHOM NÁDHERNÝCH PLÁŽÍ, DVOM MORIAM S PRIEZRAČNOU VODOU, ZAUJÍMAVEJ VEGETÁCII, ALE AJ JEDINEČNÝM HIS TORIC-
KÝM A KULTÚRNYM PAMIATKAM, POČÍNAJÚC STAROVEKÝMI GRÉCKYMI STAVBAMI A KONČIAC STREDOVEKÝM KOMPLEXOM RODOSKÉHO HRADU.

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

GRÉCKO  |  RODOS

23_Kat_LETO_2015_RODOS_214-225.indd   214 18.11.2014   16:09



215

PRINCESS ANDRIANA RESORT AND SPA 

POLOHA
v pokojnom prostredí letoviska Kiotari • obchodíky 
reštaurácie a bary • 15 km od historického mestečka Lindos 
• 54 km od hlavného mesta Rodos

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero bungalovov • vstupná hala 
s recepciou • minimarket • internetový kútik a Wi-Fi 
v priestoroch lobby (za poplatok) • 2 reštaurácie • bary • 
vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky zdarma • amfi teáter • 
tenis • minifutbal • vodné pólo • plážový volejbal • minigolf 
• aerobik • boccia • stolný tenis • šípky • wellness centrum: 
vnútorný bazén, sauna, telocvičňa, vírivka, turecké kúpele, 
za poplatok masáže • denný a večerný animačný program • 
raz za týždeň grécky večer so živou hudbou a tancom

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• telefón • minibar • Wi-Fi (za poplatok) • trezor • balkón 
alebo terasa • k dispozícii: rodinné izby s dvomi prístelkami 
(oddelené posuvnými dverami) • rodinné izby so zdieľaným 
bazénom • izby so súkromným bazénom • suity

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • postieľka • stolička • miniklub (4 – 12 rokov)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU     +

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

279 KIOTARI

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • skoré a neskoré kontinentálne raňajky • 
káva • čaj • snacky • bufet s bohatým výberom v reštaurácii na pláži • nealko a alko nápoje miestnej výroby 
(07:00 - 24:00 h) • trikrát do týždňa tematické večere • à la carte reštaurácia raz za pobyt (rezervácia vopred)

1
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2+2

CENA OD

868
EUR
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BOUTIQUE 5 

POLOHA
v letovisku Kiotari • množstvo obchodíkov, taverien, 
reštaurácií a barov • 15 km od historického mestečka Lindos 
• 54 km od hlavného mesta Rodos • pre náročných klientov, 
ktorí hľadajú pokojnú a jedinečnú dovolenku

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a viacero poschodových budov • 
vstupná hala s recepciou • minimarket • klenotníctvo • 
konferenčná miestnosť • internetový kútik (za poplatok) • 
Wi-Fi v priestoroch lobby (zdarma) • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • bazén • ležadlá a slnečníky zdarma 
• bar pri bazéne • bar na pláži • tenisový kurt (osvetlenie 
za poplatok) • wellness centrum • vnútorný bazén • 
fi tnes • sauna • vírivka • turecké kúpele • joga • masáže 
(za poplatok) • rôzne procedúry • kaderníctvo • manikúra 
• pedikúra

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • Wi-Fi • trezor • kávový a čajový set • 
balkón alebo terasa • výhľad na more • k dispozícii: suity 
so súkromným bazénom pre 2 - 4 osoby

STRAVOVANIE
raňajky • americké raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku za polpenziu • obedy a večere à la carte (výber 
z menu) • nápoje počas jedál za poplatok

PLÁŽ
súkromná piesočnatá pláž • oddelená od hotela pobrežnou 
komunikáciou • ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

MIESTO POBYTU     +

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

280 KIOTARI

PRI PLÁŽI WIFI WELLNESS BEZ DETÍ

CENA OD

888
EUR
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LINDOS PRINCESS 

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
bezbariérový komplex • hlavná budova a niekoľko 
dvojpodlažných budov • vstupná hala s recepciou • 
internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok) • 3 reštaurácie • 
bary • amfi teáter • 3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá 
zdarma) • wellness centrum: veľký vnútorný bazén, fi tness, 
sauna, vírivka, turecký kúpeľ, za poplatok masáže • tenis • 
minigolf • basketbal • futbal • stolný tenis • boccia • vodné 
pólo • plážový volejbal • aerobik • animácie počas celého 
dňa i večer • raz za týždeň grécky večer so živou hudbou • 
v mesiacoch júl a august v hoteli aj náš slovenský animátor

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• minibar • SAT TV • trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • k dispozícii: dvojlôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek v bungalove • rodinné izby pre 4 - 5 osôb 
(2 miestnosti oddelené posuvnými dverami) • rodinné suity 
(2 miestnosti)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
dva bazény so šmýkačkami • ihrisko • miniklub (4 - 12 rokov) • 
postieľka • stolička • detský kočík • opatrovanie detí )
za poplatok

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU     +

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

281 LARDOS

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) 
formou bohatých bufetových stolov • neskoré kontinentálne raňajky (10:15 - 11:00 h) • teplé a studené 
snacky (10:30 - 18:00 h a 21:30 - 24:00 h) • káva, čaj, nealko a vybrané miestne alko nápoje (07:30 
- 24:00 h) • minibar na izbe • tematické večere • večera v à la carte reštaurácii (raz za pobyt, nutná 
rezervácia) • vybrané športové aktivity

3
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI

2+3

CENA OD

758
EUR
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PORTO ANGELI 

POLOHA
v príjemnom tichom prostredí strediska Stegna • mestečko 
Archangelos 4 km • 30 km od hlavného mesta Rodos

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • minimarket • hlavná reštaurácia 
• à la carte reštaurácia • lobby bar s otvorenou terasou • 
bary • internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru (zdarma) • konferenčná miestnosť • 3 vonkajšie 
bazény • slnečníky a ležadlá zdarma • amfi teáter • tenis 
• futbal • basketbal • volejbal • aerobik • joga • zumba 
• stolný tenis • šípky • vodné pólo • denné a večerné 
animácie • zábavné programy

UBYTOVANIE
izby s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • Wi-Fi (za 
poplatok) • chladnička • trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • k dispozícii: izby s výhľadom na more • rodinné 
izby s výhľadom na more s dvomi prístelkami (oddelené 
posuvnými dverami) • junior suity • mezonety

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 bazény • miniklub • animácie • ihrisko • stolička
• postieľka • opatrovanie detí za poplatok

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • oddelená príjazdovou cestou • 
slnečníky a ležadlá zdarma • plážové uteráky za depozit • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

282 STEGNA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:30 - 10:30 h), obedy (12:00 - 14:00 h) a večere (18:30 - 21:00 h) 
formou bufetu • kontinentálne neskoré raňajky • studené a teplé snacky • káva • čaj • sušienky a koláče 
počas dňa • zmrzlina • polnočný snack • miestne alko a nealko nápoje (10:00 - 24:00 h) • tematické večere

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2+2 2+3

NOVINKA

CENA OD

648
EUR
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MIKRI POLI +

POLOHA
klubový rodinný hotelový komplex s udržiavanou záhradou 
• hlavná budova a niekoľko dvojposchodových pavilónov • 
najnovšia časť hneď pri pláži • centrum strediska Kolymbia 
500 m od hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a niekoľko dvojposchodových pavilónov 
• recepcia • lobby bar • hlavná reštaurácia • taverna 
• minimarket • internetový kútik a Wi-Fi na recepcii 
za poplatok • bary • 5 vonkajších bazénov • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • amfi teáter • tenisový kurt 
• basketbalové a futbalové ihrisko • telocvičňa • fi tness • 
aerobik • volejbal • boccia • stolný tenis • biliard • animačné 
programy • večer barbeque a zábavné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia (15.6 – 15.9) • sušič na vlasy • telefón • 
SAT TV s hudobným kanálom • chladnička • balkón alebo 
terasa • trezor za poplatok • k dispozícii: rodinné izby – 
spálňa s dvomi lôžkami oddelená od priestoru s dvomi 
prístelkami drevenou stenou • rodinné izby superior 
pozostávajúce z dvoch miestností

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 bazény so šmýkačkami (i pre batoľatá) • aquapark • ihrisko 
• miniklub (4 – 13 rokov) • detské menu • postieľka • animácie 
• stolička

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

283 KOLYMBIA

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

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI BABY HOTEL

2+2

CENA OD

698
EUR
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PORT ROYAL VILLAS AND SPA 
285 KOLYMBIA

IRENE PALACE 
284 KOLYMBIA

POLOHA
v pokojnom prostredí strediska 
Kolymbia • kúsok od hotela centrum 
strediska s obchodíkmi, tavernami 
a reštauráciami

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • minimarket • bary • internet 
a Wi-Fi v lobby (za poplatok) • 
reštaurácia • vírivka • veľký bazén 
so šmýkačkou a barom • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne a v záhrade 
zdarma • tenis • stolný tenis • 
záhradné šachy • šípky • volejbal 
• basketbal • futbal • telocvičňa 
• minigolf • sauna a masáže (za 
poplatok) • hotelové animačné 
programy počas celého dňa • raz 
do týždňa grécky večer

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
2 prísteliek • klimatizácia (1.6. – 15.9.) 
zdarma • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• telefón • SAT TV • chladnička • 
balkón • trezor a Wi-Fi (za poplatok) • 
k dispozícii: izby s výhľadom na more 

• priestrannejšie rodinné izby (jedna 
miestnosť) s možnosťou 2 prísteliek

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • miniklub (4 – 12 rokov) 
• mini ZOO • opatrovanie detí 
za poplatok • postieľka • stolička

PLÁŽ
široká piesočnato-kamienková pláž • 
dostupná cez areál a záhradu • uteráky, 
ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

POLOHA
v centre pokojného letoviska Kolymbia 
• hlavné mesto Rodos a historické 
mestečko Lindos 25 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a priľahlé bungalovy 
• vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
lobby bar • snack bar • bar pri bazéne 
• pasáž s obchodíkmi • konferenčná 
miestnosť • Wi-Fi zdarma • internetový
kútik (za poplatok) • 2 vonkajšie 
bazény • slnečníky a ležadlá zdarma 
• wellness centrum: vnútorný bazén, 
vírivka, sauna, solárium, turecké 
kúpele, fi tness, masáže, salón krásy, 
kaderníctvo • tenis • minigolf • 
minifutbal • plážový volejbal • aerobik 
• stolný tenis • joga • biliard • počas 
dňa a večer zábavné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • SAT TV • Wi-Fi • 
trezor • telefón • chladnička • kávový 
a čajový set • balkón alebo terasa 
• k dispozícii: izby s výhľadom na 
more a priamym výhľadom na more 
• suity s výhľadom na more alebo so 
súkromným bazénom pre 4 osoby

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky (07:00 - 10:00 
h) a večere (18:30 - 21:00 h) formou 
bufetu • nápoje počas jedál za poplatok 
• možnosť doplatku za all inclusive

PLÁŽ
piesočnato-kamienková pláž • pozvoľný 
vstup do mora • ocenená modrou 
vlajkou • priamo pred hotelom • 
ležadlá, slnečníky a plážové uteráky 
zdarma

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• vybrané miestne alko a nealko nápoje (10:00 - 23:00 h) • káva • zmrzlina • 
koláče a snacky • tenis • stolný tenis • minigolf

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS BEZ DETÍ

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI

2+2

CENA OD

878
EUR

CENA OD

618
EUR
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KOLYMBIA STAR 

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

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

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia (15.6. – 15.9.) zdarma • kúpeľňa • 
telefón • chladnička • rádio • SAT TV • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa • Wi-Fi • rodinné izby s možnosťou 
dvoch prísteliek • rodinné izby superior s možnosťou dvoch 
prísteliek (oddelené posuvnými dverami)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • aquapark • miniklub (4 - 12 rokov) • herňa • 
animácie • ihrisko • postieľka • stolička

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

286 KOLYMBIA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:00 h), večere (18:30 - 21:00 h) formou 
bufetových stolov • káva, 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) • stolný tenis • tenis • 
basketbal • volejbal • minigolf

2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

1+1 1+2 2+2

CENA OD

648
EUR

GRÉCKO  |  RODOS

23_Kat_LETO_2015_RODOS_214-225.indd   221 18.11.2014   16:11



222

SENTIDO APOLLO BLUE 
288 FALIRAKI

POLOHA
priamo na pláži v udržiavanej záhrade 
• v pokojnejšej časti strediska Faliraki • 
hlavné mesto Rodos 14 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
dve budovy • vstupná hala s recepciou 
• internet a Wi-Fi za poplatok 
• spoločenská miestnosť s TV • 
reštaurácia • hlavný bar • snack bar 
• kaderníctvo • minimarket • sauna 
• masáže (za poplatok) • veľký 
olympijský bazén s barom • terasa 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) 
• tenis • stolný tenis • wellness 
centrum a fi tness vo vedľajšom hoteli 
Apollo Blue Palace dostupnom cez 
hotelovú záhradu • zábavné večery • 
raz do týždňa grécky večer so živou 
hudbou

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
• klimatizácia (15.6. – 30.9.) • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • telefón • SAT TV • rádio 
• trezor (za poplatok) • chladnička • 
balkón • bočný výhľad na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky a večere formou 
bohatého bufetu • možnosť doplatku 
za all inclusive

PRE DETI
bazén • postieľka • stolička • ihrisko 
s preliezačkami • opatrovanie detí 
za poplatok

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • plážové uteráky zdarma • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

POLOHA
priamo na pláži v rozľahlej záhrade • 
v pokojnejšej časti strediska Faliraki 
• v centre strediska mnoho barov, 
reštaurácií, taverien, zábavný park, 
vodný park, park adrenalínových 
športov • 14 km od hlavného mesta 
Rodos

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
TV miestnosť • konferenčná miestnosť 
• minimarket • internetový kútik 
(za poplatok) • Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru (zdarma) • 3 bary • vonkajší 
bazén • ležadlá a slnečníky zdarma 
• wellness: vnútorný bazén, vírivka, 
sauna, masáže (za poplatok) • fi tness 
• tenis • volejbal • stolný tenis • vodné 
pólo • animácie počas dňa i večer

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko) 
• klimatizácia • kúpeľňa • SAT TV • 
trezor • telefón • rádio • chladnička 

• kávový a čajový set • sušič na vlasy 
• balkón alebo terasa • k dispozícii: 
suity so súkromným alebo spoločným 
bazénom • izby pre 2-4 osoby

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • stolička • bazén • ihrisko • 
animácie • miniklub (4 – 12 rokov)

PLÁŽ
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
• slnečníky a ležadlá za poplatok • 
plážové uteráky zdarma • vodné športy 
za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

APOLLO BEACH +
287 FALIRAKI

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré 
raňajky • snacky • vo vyhradenom čase káva, koláče, zmrzlina, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • 
vodné pólo • fi tness • turecké kúpele • sauna

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • vybrané 
miestne nealko a alko nápoje (10:00 - 23:30 h) • káva • čaj • teplé a studené 
snacky • zmrzlina • koláče • raz za pobyt večera v à la carte reštaurácii 
(rezervácia vopred)

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI WELLNESSPRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI WELLNESS

CENA OD

683
EUR

NOVINKA

CENA OD

756 
EUR
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CALYPSO BEACH 

POLOHA
priamo na pláži • približne 2 km od rušného strediska 
Faliraki • v centre strediska mnoho barov, reštaurácií, 
taverien, zábavný park a vodný park • 12 km od hlavného 
mesta Rodos

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

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie 
lôžko) • kúpeľňa • SAT TV • trezor • telefón • rádio • 
chladnička • sušič na vlasy • balkón • centrálna klimatizácia 
(jún - september) • k dispozícii: izby s výhľadom na more

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
postieľka • stolička • bazén s toboganom • ihrisko • animácie 
• miniklub (4 – 12 rokov)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100 %

289 FALIRAKI

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) 
formou bufetu • vybrané miestne nealko a alko nápoje, káva, čaj v hlavnej reštaurácii a baroch • teplé 
a studené snacky (10:00 - 17:00 h)• sendviče • zmrzlina • koláče • raz za pobyt večera v à la carte reštaurácii 
(rezervácia vopred) • tematické večere (grécka, talianska, rybia)

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

768
EUR

GRÉCKO  |  RODOS
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OLIVE GARDEN 
291 LARDOS

ESPERIDES BEACH 
290 FALIRAKI

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 • káva, čaj, pečivo • zmrzlina • vybrané miestne nealko a alko nápoje 
(10:00 - 24:00 h) • studené a teplé snacky

CENA OD

698
EUR

GRÉCKO  |  RODOS

NOVINKA

CENA OD

498
EUR

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • trezor za poplatok • 
reštaurácia • bary • internetový kútik 
a Wi-Fi v lobby bare za poplatok 
• sauna • masáže (za poplatok) • 
2 bazény s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma • tenis • minifutbal • volejbal 
• minigolf • stolný tenis • aerobik • 
vodné pólo • biliard (za poplatok) • 
denné a večerné animácie • raz za 
týždeň grécky večer so živou hudbou

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • centrálna klimatizácia 
zdarma (1.6. – 30.9.) • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
chladnička • balkón alebo terasa • 
k dispozícii: izby s výhľadom na more • 
rodinné izby s 2 prístelkami oddelené 
posuvnými dverami

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazény so šmýkačkami a toboganom • 
ihrisko • lunapark • postieľka • stolička • 
miniklub (3 – 12 rokov) • kino

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

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE:★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK WIFI

1+1 2+2
POLOHA
menší rodinný hotel v olivovej záhrade 
• neďaleko menšieho strediska Lardos • 
1,5 km centrum strediska s obchodíkmi, 
tavernami a reštauráciami • tradičné 
mestečko Lindos vzdialené 10 km • 
mesto Rodos vzdialené 50 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • bar • 
reštaurácia s vonkajšou terasou • 
minimarket • internetový kútik za 
poplatok • bar pri bazéne • 2 vonkajšie 
bazény • ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • tenisový kurt • fi tness • 
sauna • vírivka • masáž (za poplatok) • 
volejbal • biliard (za poplatok) • šípky • 
stolný futbal • stolný hokej

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko) 
• klimatizácia zdarma (23.7 - 27.8.) 
• kúpelňa • sušič na vlasy • telefón 
• SAT TV • chladnička • balkón 
alebo terasa • trezor za poplatok • 
k dispozícii: izby deluxe • superior izby 
s trezorom a LCD SAT TV

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén • ihrisko • herňa • postieľka • 
stolička

PLÁŽ
piesočnatá pláž • vzdialená 350 m 
od hotela • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ     

PRE DETI    

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • ľahké 
občerstvenie počas dňa • vybrané miestne nealko a alko nápoje v bare pri 
bazéne (10:15 - 22:30 h)

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE

2+2
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MEDITERRANEAN 
293 RODOS

IBISKUS 
292 RODOS

POLOHA
hotel je situovaný 500 m od prístavu 
Mandraki • stredoveké centrum mesta 
vzdialené asi 1 km • priamo na pláži, 
od ktorej je oddelený promenádou • 
v okolí mnoho obchodíkov, taverien, 
reštaurácií a barov • od letiska 18 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
poschodová budova • vstupná hala 
s recepciou • kaderníctvo • lobby 
bar • kokteil bar • minimarket • 
internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru (za poplatok) 
• reštaurácia • vonkajší bazén • ležadlá 
a slnečníky zdarma

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia (1.6. -30.9) 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• rádio • chladnička • trezor 
(za poplatok) • SAT TV • balkón alebo 
terasa • k dispozícii: junior suity pre 
4 osoby • izby s výhľadom na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky (07:00 – 10:30 h) 
a večere (18:30 - 21:00 h) formou 
bufetu

PRE DETI
postieľka • stolička

PLÁŽ
piesočnato - kamienková pláž • 
oddelená promenádou • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • vodné športy: 
kanoe, vodný banán, windsurfi ng, 
vodné lyže za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI   

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
len niekoľko krokov od severného cípu 
ostrova, kde sa spájajú Stredozemné 
a Egejské more • priamo na pláži, 
od ktorej je oddelený promenádou • 
stredoveké centrum mesta vzdialené 
niekoľkominútovou prechádzkou • 
v okolí mnoho obchodíkov, taverien, 
reštaurácií a barov • od letiska 15 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • 
spoločenské miestnosti • konferenčná 
a TV miestnosť • piano bar • 
Wi-Fi v lobby bare (za poplatok) • 
reštaurácia • bar s terasou s výhľadom 
na more • menší bazén • ležadlá 
a slnečníky zdarma • v blízkosti hotela 
tenis, futbal, squash, volejbal, bowling, 
jachtový klub, kasíno

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • klimatizácia (15.6. -30.9) 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • 
rádio • minibar (za poplatok) • trezor • 
SAT TV • Wi-Fi (za poplatok) • balkón 
alebo terasa • k dispozícii: junior suity 
• izby s výhľadom na more

STRAVOVANIE
polpenzia • raňajky podávané formou 
bohatých bufetových stolov • večere 

servírované s možnosťou výberu 
z bohatého menu • šaláty formou 
bufetových stolov • možnosť priplatiť 
si obedy

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

PLÁŽ
štrkovo–piesočnatá pláž • dostupná 
podchodom • ležadlá a slnečníky 
za poplatok • plážové uteráky 
za depozit • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI    

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88 %

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFIPRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

CENA OD

644
EUR

NOVINKA

CENA OD

653
EUR

GRÉCKO  |  RODOS
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Ayia Napa
Protaras

Paphos

Nicosia

Limassol

Larnaca

Famagusta

Bafra

CYPRUS

OSTROV SLNKA A BOHYNE LÁSKY AFRODITY, PATRÍ SVOJOU ROZLOHOU K TROM NAJVÄČŠÍM OSTROVOM VYNÁRAJÚCIM SA NAD MODRÚ HLADINU  
STREDOZEMNÉHO MORA. PRESLÁVIL SA 9 TISÍC ROČNOU HISTÓRIOU A SLÁVNYMI ANTICKÝMI LEGENDAMI, NAJZNÁMEJŠIA JE O BOHYNI LÁSKY AFRO-
DITE, KTORÁ SA ZRODILA Z MORSKEJ PENY PRI SKALÁCH NA JUŽNOM POBREŽÍ.

Návštevníkov očaria miesta s bohatou históriou, 
prírodné i archeologické krásy pohoria Troodos 
s monumentálnym kláštorom Kykko, s množstvom 
kostolov a chrámov, ktoré sú roztrúsené po 
celom ostrove. Svojimi nádhernými plážami 
s jemným svetlým pieskom, členitým pobrežím, 
krásnou prírodou a množstvom kvalitných hotelov 
s komfortnými službami a jedinečnou atmosférou 
je ostrov pre návštevníkov mimoriadne zaujímavý 
a atraktívny. Cyprus tvorí križovatku medzi Áziou, 
Európou a Afrikou, vďaka nej sa môže pochváliť 
dlhým a teplým letom, až 330-mi slnečnými 
dňami v roku. Let z Bratislavy alebo z Viedne trvá 
3 hodiny. Transfer do Larnacy je približne 20 minút 
a do strediska Ayia Napa a Protaras 45 minút.

AYIA NAPA
Najobľúbenejšie turistické stredisko vzdialené asi 
40 km východne od Larnacy, v ktorom nájdete jednu 
z najkrajších pláží ostrova, Nissi. Na východe Ayia 
Napa sa nachádzajú najväčšie a najzaujímavejšie 
skalné útvary a jaskyne na Cypre. Je tu množstvo 
taverien, reštaurácií, diskoték a barov. Malebnému 
starému centru Ayia Napa dominuje kláštor 
s rovnomenným názvom. Na okraji strediska je 
delfi nárium a vodný park, ktoré sú lákadlami 
najmä pre rodiny s deťmi.

PROTARAS
Moderné letovisko, leží približne 10 km smerom 
na východ od známejšieho letoviska Ayia Napa, 
ideálneho miesta pre milovníkov nočného života. 
Letovisko ponúka pre turistov najkrajšie pláže 
s jemným pieskom (najznámejšia je Fig Tree 
Bay) s priezračnou vodou tyrkysovo sfarbeného 
mora, veterné mlyny, rybníky, ovocné záhrady 
a nespočetné množstvo ostrovčekov. Lákať vás 

Cyprus – uncorked – tento výlet je zameraný 
hlavne na prehliadku pamätihodností. Uvidíte tri 
najzaujímavejšie miesta na Cypre. Prvou zastávkou 
je múzeum vína „ Erimi Wine Museum“. Potom 
navštívite Koloseum Castle, ktorý vyzerá ako 
Titanic v piesku. Uvidíte staroveké mestečko 
Curium, skutočný historický poklad, sadnete si 
do 2000 rokov starého amfi teátra. Zastavíte sa 
v dedinskom domčeku na tradičný obed mezedes.

SEVERNÝ CYPRUS
Severný Cyprus je druhá časť ostrova, ktorá je pod 
kontrolou Tureckej republiky. Kilometre panenských 
pláží s jemným zlatistým pieskom lemujú pobrežia 
pokojných zátok ako napríklad Famagusta Bay 
alebo výbežok Karpas a stredisko Bafra, ktoré je 
známe výstavbou luxusných hotelov a kasín na 
jednej z najkrajších plážach ostrova.

FAMAGUSTA
Letovisko Famagusta sa nachádza na 
juhovýchodnom pobreží ostrova Cyprus, približne 
50 km od letiska Ercan, v blízkosti tzv. Mesta 
duchov, štvrte Varosha – kedysi prezývaným aj 
novým Monte Carlom. Varosha patrila medzi 
najpopulárnejšie destinácie na svete, bola v adresári 
známych fi lmových hviezd, dnes je územím 
nikoho, je opustená, s presne vymedzenými 
a kontrolovanými hranicami. Staré centrum 
Famagusty ukrýva aj stredoveký hrad, ktorý je 
pomenovaný Othello a je pôvodným miestom deja 
známej Shakespearovej hry, alebo nádhernú gotickú 
katedrálu Sv. Mikuláša, prestavanú na mešitu.
Je ideálnym miestom pre oddych a rodinnú dovolenku.

bude i nespočetné množstvo barov a obchodíkov 
so suvenírmi. Protaras vyhľadávajú aj vyznávači 
cykloturizmu a vodných športov – surfi ngu, jachtingu 
a potápania.

LARNACA
Jedno z najvýznamnejších miest na Cypre, ktoré leží 
na južnom pobreží. Súčasná Larnaca je postavená 
na mieste starovekého Kitionu a medzi jeho 
historickými pamiatkami dominuje Chrám sv. Lazara 
z 9. storočia, kde sú uložené jeho relikvie. Neďaleko 
mesta sa nachádza soľné jazero, kde je svetoznáma 
mešita – tretie najvýznamnejšie pútnické miesto 
moslimov. Larnaca má krásne piesočnaté pláže 
s pozvoľným vstupom do mora a známu palmovú 
promenádu Phinikoudes. More v Larnace sa pýši 
čistou priezračnou vodou.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Nicosia – Valk the line – výlet do hlavného mesta 
Nicosia. Pozriete si pamätihodnosti ako Ayias 
Sofi  a Church a Market Square a zavŕšenie výletu 
bude prekročenie známej zelenej línie, ktorá je 
kontrolovaná UN a delí sever a juh Cypru.
Nicosia – Vip – výlet do hlavného mesta Nicosia. 
Uvidíte srdce mesta obohatené benátskymi múrmi 
zo 16 stor., s vyblednutými uličkami z pieskovca, 
Arcibiskupský palác, katedrálu sv. Jána a známu 
zelenú líniu. Po obede strávenom na krásnom 
predmestí Laiki Yitonia príjemnou prechádzkou 
prejdete cez Old Market.
Kykkos Vip – návšteva najznámejšieho kláštora 
na ostrove, ktorý sa datuje už od roku 1100
a stojí vysoko v horách v pohorí Troodos. Zažijete 
fantasticky strávený výlet plný príbehov a povestí 
miestnej krajiny, kúsok po kúsku a spoznáte Cyprus 
v jeho najlepšom šate.

CYPRUS
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Famagusta
Nikózia

Bellapais

Cyprus

Kyrenia
Bafra

SEVERNÝ CYPRUS 
A JEHO PAMIATKY

294

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy / Košíc na Cyprus, 
transfer do hotela, ubytovanie, 
individuálne voľno, večera 
v romantickom prístave v Kyrénii.

2. DEŇ
Raňajky, odchod smerom k cyperskému 
mestu duchov – Famagusta. Jednou 
z najkrajších gotických stavieb je 
Mešita Lala Mustafa Paša z roku 
1281, kde boli korunovaní cyperskí 
králi. Kláštor Svätého Barnabáša 
je múzeum pravoslávnych ikon 
a v kaplnke odpočívajú relikvie 
svätca – patróna Cypru. Po obede nás 
čakajú antické ruiny mesta Salamis, 
s agorou, rímskymi kúpeľmi a divadlom. 
Vyberieme sa preskúmať hlavné 
a najväčšie mesto Cypru – Nikóziu. 
Mesto rozdelené na dve časti, tureckú 
a grécku. Po prehliadke Mešity Selimiye 
(Svätej Sofi e), je na pláne The Great Inn 
– karavansaray zo 16. storočia a kostol 
Bedesten. Severnou bránou mesta (ako 
občania EÚ) sa môžeme dostať pešou 
zónou na grécku časť. Návrat do hotela, 
večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme preskúmať 
okolie hotela a mesta Kyrénia (Gyrne). 
Prvou zástavkou bude majestátny hrad 
Sv. Hilarióna – jeden z 3 strážnych 
hradov ostrova. Zvládnuť 600 schodov 
určite stojí za námahu, pretože výhľad, 
ako aj ruiny sú jedinečné. Následný 
oddych spolu s obedom strávime 

v gotickom opátstve Bellapais, 
s nádherným výhľadom a typickým 
cyperským mezé. Po obede zídeme 
z hôr a zamierime do centra Kyrénie, 
kde si prezrieme prístavný hrad 
s najstarším zachovaným vrakom 
obchodnej lode a malebný prístav 
s majákom, kde odporúčame lahodnú 
cyperskú kávu. Poobede návrat do 
hotela, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách presun do plážového 
hotela v letovisku Bafra. Cestou 
preskúmame polostrov Karpáz 
s jeho jedinečnými zlatistými plážami 
a kláštorom Sv. Andreasa, ktorého 
svätosť uznávajú oba národy. Tento 
kláštor možno označiť za „Lurdy 
východu“, nakoľko voda, ktorá vyteká 
z prameňa pri kláštore, má údajne 
zázračné liečivá. Za fotku určite stoja 
milé a zvedavé nájazdy divokých 
somárov, obývajúce tento posledný 
panenský kút Stredomoria. Ubytovanie, 
večera.

5. – 7. DEŇ
Pobyt pri mori v hoteli 5* s all inclusive. 
Severný Cyprus je typický svojími 
nádhernými a širokými plážami. Ponúka 
tiež až 330 slnečných dni v roku.

8. DEŇ
Raňajky, transfer na letisko, odlet 
na Slovensko.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY   V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 30 32 33 33 31 28
VODA (°C) 23 25 28 28 25 25

NIKÓZIA
Hlavným mestom je Nikózia, grécky názov je Lefkósia. Leží v strede ostrova 
a je rozdelené zelenou zónou medzi Grékov a Turkov. Ide o jediné územne
i nábožensky rozdelené hlavné mesto Európy. Mesto bolo rozdelené v roku 
1974. Krátko na to sa väčšina obyvateľov centra mesta vysťahovala. Okolo 
celého mesta s tromi nádhernými bránami Paff o, Famagusta a Cirina, vedú 
hradby. Centrum mesta má takmer kruhový pôdorys. V tureckej časti Nikózie je 
architektonický unikát – gotická katedrála, prestavaná na mešitu zo 16. storočia 
z obdobia osmanskej nadvlády. Južná časť mesta je typickým stredomorským 
mestom s úzkymi uličkami a rušným nočným životom. V severnej tureckej časti 
pulzuje nočný život do neskorých nočných hodín.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Kyrenia – návšteva prímorského mestečka, jeho byzantského hradu Sv. Hilarion, 
premonštránskeho kláštora Bellapais.
Nikózia – návšteva hl. mesta, obklopeného benátskymi hradbami, 
prezidentského paláca, zelenej línie paláca Ledra, hranice medzi dvoma 
krajinami, gotickej katedrály Sv. Sofi e.
Karpaz – návšteva Kláštora sv. Andreja, ktorý je považovaný za prvého 
Ježišovho apoštola, nádhernej pláže s hniezdiskami korytnačiek careta – 
careta.
Famagusta – návšteva archeologického múzea, Kostola sv. Barnabáša, 
starovekého mesta Salamis, gotickej katedrály sv. Mikuláša, hradu a mešity Lala 
Mustafa Pasha.

PRE VSTUP NA ÚZEMIE JUŽNÉHO CYPRU, KTORÝ JE SÚČASŤOU EÚ, AKO 
AJ PRI CESTE DO SEVEROCYPERSKEJ TURECKEJ REPUBLIKY JE POTREBNÝ 
CESTOVNÝ DOKLAD – PAS, S PLATNOSŤOU MINIMÁLNE 6 MESIACOV 
PO NÁVRATE.

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE

LETECKY  |  S POBYTOM PRI MORI  |  POLPENZIA 
A ALL INCLUSIVE V CENE  |  AJ Z KOŠÍC

NOVINKA

CENA OD

998
EUR

CYPRUS
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POLOHA
priamo na pláži Oroklini • nákupné 
možnosti asi 100 m • 7 km od centra 
turistického strediska Larnaca • 10 km 
od letiska Larnaca

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel • recepcia 
• internetový kútik (za poplatok) • 
minimarket • 2 reštaurácie (počas 
hlavnej sezóny BBQ, talianska 
a cyperská noc) • bary • vonkajší 
a vnútorrný bazén • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • tenis • 
stolný tenis • volejbal • minifutbal • 
za poplatok: fi tness, SPA centrum 
(sauna, jacuzzi, masáže) • animačný 
program pre deti aj dospelých

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • superior izby s možnosťou 
2 prísteliek  (rozkladacie lôžko) • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
klimatizácia • SAT TV • telefón • 
rýchlovarná kanvica 

• za poplatok: Wi-Fi, trezor, minibar • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 12 rokov) • bazén • ihrisko 
• menu • animácie • opatrovanie detí 
(za poplatok)

PLÁŽ
kamienkovo-piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky 
(zdarma) • vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84 %

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI

2+2
POLOHA
pri jednej z najkrajších pláží Grecian 
Bay • 500 m od centra Ayia Napa • 
45 min od letiska Larnaca

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • hlavná a á la carte 
reštaurácia • bary • internetový kútik 
a Wi-Fi pripojenie (za poplatok) • 
minimarket • bazénový komplex • 
slnečníky, ležadlá a osušky pri bazéne 
(zdarma) • vnútorný bazén • fi tness • 
tenisový kurt • stolný tenis • plážový 
volejbal • sauna • animačný program 
pre deti aj dospelých

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
a zrenovované superior deluxe izby 
s možnosťou 2 prísteliek • kúpeľňa 
s WC • sušič na vlasy • SAT TV • 
individuálna klimatizácia • rýchlovarná 
kanvica • telefón • za poplatok: Wi-Fi, 
minibar a trezor • balkón (výhľad 
na morskú stranu za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 10 rokov) • postieľka • 
stolička • bazén • ihrisko • animácie

PLÁŽ
dlhá pláž s jemným pieskom • priamo 
pred hotelovým komplexom • ležadlá
a slnečníky (za poplatok) • vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81 %

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI

2+2

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) 
a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • horúce a studené snacky (10:30 - 
12:00 a 15:00 - 17:00 h) • nočné snacky (22:00 - 24:00 h) • zmrzlina pre deti 
(11:00 - 12:00 a 16:00 - 17:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00 - 24:00 h) • vybrané športové aktivity

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (13:00 - 14:30 h)
a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • snacky (11:00 - 12:30 a 15:00 - 17:00 
h) • studené snacky (18:00 - 23:00 h) • zmrzlina (10:00 - 21:30 h) • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h) • večera počas pobytu
v á la carte reštaurácii (rezervácia vopred) • fi tness • tenisové kurty • sauna • 
fľaša vody pri príchode

PRINCESS BEACH 
296 LARNACA

CENA OD

1 112
EUR

MELISSI BEACH 
295 AYIA NAPA

CENA OD

1 298
EUR

CYPRUS - JUH  |  AYIA NAPA, LARNACA
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ASTERIAS BEACH +
298 AYIA NAPA

NISSI BEACH RESORT 
297 AYIA NAPA

POLOHA
v nádhernej subtropickej záhrade na 
okraji obľúbeného strediska Ayia Napa 
• 2 km od centra • 45 km od letiska 
Larnaca

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a bungalovy • recepcia 
• Wi-Fi v priestoroch lobby (zdarma) 
• hlavná a á la carte reštaurácia • bary 
• minimarket • vonkajší a vnútorný 
bazén • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne (zdarma) • 4 tenisové kurty • 
multifunkčné ihrisko • stolný tenis •
za poplatok: SPA centrum (sauna, 
masáž, fi tness) • animačný program 
pre deti aj dospelých

UBYTOVANIE
elegantne zariadené dvojlôžkové izby
s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC • 
sušič na vlasy • SAT TV • klimatizácia • 
telefón • rýchlovarná kanvica •
za poplatok: minibar, trezor, pripojenie 
na internet • balkón alebo terasa • izby 
s výhľadom na more (za doplatok) sú
v hlavnej budove a izby orientované
do záhrady sú v bungalovoch

STRAVOVANIE
polpenzia: raňajky a večere formou 
bufetu, tematické večere (cyperská, 
talianska, grécka, mexická a čínska) • 
možnosť all inclusive (za doplatok)

PRE DETI
miniklub (4 - 12 rokov) • menu • 
stolička • postieľka • 2 ihriská • bazén • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
unikátna piesočnatá pláž Nissi Beach • 
jedna z najkrajších na Cypre • priamo 
pri hoteli • ležadlá, slnečníky a vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

POLOHA
v pokojnejšej časti Ayia Napa v zátoke 
Makronissos • nákupné možnosti 
500 m • 4 km od centra Ayia Napa • 
42 km od letiska Larnaca

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch (zdarma) • internetový 
kútik (za poplatok) • minimarket •
2 reštaurácie • bary • vonkajší
a vnútorný bazén • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne (zdarma) • stolný tenis • 
volejbal • fi tness • za poplatok: futbal, 
tenis, SPA centrum (sauna, masáže, 
jacuzzi) • animačný program pre deti
aj dospelých

UBYTOVANIE
renovované dvojlôžkové izby
s možnosťou prístelky • kúpeľňa s WC 
• sušič na vlasy • SAT TV • individuálna 
klimatizácia • telefón • trezor
(za poplatok) • minibar • Wi-Fi 
(zdarma) • balkón (výhľad na more
za doplatok) • rodinné izby
s 2 prístelkami sú na prízemí

STRAVOVANIE
polpenzia (raňajky a večere formou 
bufetu) • možnosť all inclusive
(za doplatok)

PRE DETI
miniklub Asterino (4 - 12 rokov) • menu 
• stolička • postieľka • ihrisko • bazén • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
piesočnatá „zlatá“ pláž ocenená 
modrou vlajkou za čistotu • priamo 
pri hoteli • ležadlá, slnečníky a vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

ALL INCLUSIVE (za doplatok) raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 
- 15:30 h) a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • snacky (10:00 - 17:00 h) • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (09:00 - 01:00 h)

ALL INCLUSIVE (za doplatok) raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (13:00 
- 14:30 h) a večere (19:00 - 21:30 h) formou bufetu • snacky (10:30 - 12:30 h, 
15:00 - 17:30 h a 22:00 - 23:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10:00 - 24:00 h)

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI

2+21
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI

CENA OD

1 015
EUR

CENA OD

1 066
EUR

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

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

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

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

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

NOAH´S ARK DELUXE HOTEL & SPA 
299 BAFRA

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE
2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WIFI BABY HOTEL

2+2 1+2

CYPRUS  |  SEVER

24 Kat LETO 2015 CYPRUS_226-233.indd   230 18.11.2014   16:16



231

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

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Kozmický deň, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, 

facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 

kamienkov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Športové hry a turnaje: plážový volejbal, vodné 

pólo, lukostreľba, badminton, basketbal, šípky, 

tenis, futbal

   Lampióny šťastia a lodičky prianí

 Detské ihrisko

 Kino

  Detská stolička a postieľka

VÝHODY PRE RODINY
 2 deti zdarma

 Aquapark v cene

 Možnosť ubytovania 2+2

CENA OD

728
EUR

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

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

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

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

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

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

CYPRUS  |  SEVER

24 Kat LETO 2015 CYPRUS_226-233.indd   231 18.11.2014   16:16



232

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
1 hodina 

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

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

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

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO 
300 BAFRA

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE 3 SLOVENSKÍ

ANIMÁTORI
AQUAPARK WIFI BABY HOTEL

2+4

CYPRUS  |  SEVER
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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, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Kozmický deň, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, 

facepainting, modelovanie balónov, maľovanie 

kamienkov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

  Športové hry a turnaje, hodiny tanca a letné kino

   Lampióny šťastia a lodičky prianí

 Detské ihrisko

 Herňa s video hrami (za poplatok)

 Detské menu v á la carte reštaurácii

 Pozvoľný vstup do mora

VÝHODY PRE RODINY
 Aquapark v cene

 2 deti zdarma

 Možnosť ubytovania 2+2 alebo 2+4

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

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

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

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

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

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

S TROMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

CENA OD

698
EUR

CYPRUS  |  SEVER
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Antalya
Kemer

Alanya

Ankara

LaraBelek
Side

TURECKO

DO KRAJINY, V KTOREJ SA NENAPODOBITEĽNE SPÁJA EURÓPSKA KULTÚRA S ORIENTOM, KAŽDOROČNE SMERUJE ČORAZ VÄČŠÍ POČET TURISTOV 
Z CELÉHO SVETA. TURECKO LÁKA NÁDHERNÝMI PIESOČNATÝMI PLÁŽAMI POZDĹŽ VIAC AKO 8000 KM DLHÉHO POBREŽIA S PESTRÝMI CITRUSO-
VÝMI A BAVLNÍKOVÝMI PLANTÁŽAMI, KTORÉ OBMÝVA TYRKYSOVÉ I KRIŠTÁĽOVO ČISTÉ MORE. 

Turecká pohostinnosť aj kuchyňa sú povestné, 
budete mať skôr problém vybrať si z bohatej 
ponuky reštaurácií a barov. Určite si nenechajte 
ujsť príležitosť vychutnať si gurmánske špeciality, 
ku ktorým patria domáce vína, likéry či pohár 
raki. Milovníci a milovníčky nakupovania si prídu 
na svoje v butikoch a obchodíkoch plných 
exotického tovaru od zlata, odevov, kožuchov, 
látok, kožených výrobkov od výmyslu sveta až 
po drobné suveníry. Na návštevu je potrebný 
cestovný pas s platnosťou minimálne 3 mesiace 
po návrate.

TURECKÁ RIVIÉRA
Turecká riviéra je najznámejšou turistickou oblasťou 
v Turecku. Pýši sa malebnými piesočnatými či 
kamienkovými plážami, ktoré sa tiahnu pozdĺž 
3000 metrov vysokého pohoria Taurus v dĺžke 
asi 300 km. Oblasť je vyhľadávaná klientmi 
z celej Európy – ponúka kombináciu vynikajúcej 
dovolenky so spoznávaním nefalšovaných chutí 
Orientu, výhodných nákupov a návštevu množstva 
antických pamiatok. Let do Antalye trvá približne 
2 hodiny a 30 minút.

KEMER
Letovisko známe najmä vďaka peknej prírodnej 
scenérii – s množstvom romantických zátok, dlhými 
kamienkovými plážami obmývanými krištáľovo 
čistou vodou Stredozemného mora, v pozadí 
pohorie Taurus so stále zelenými píniovými hájmi. 
V mestečku Kemer nájdete množstvo obchodíkov, 
reštaurácií a barov, za návštevu stojí určite miestny 
prístav. Transfer z letiska trvá približne 60 minút.

ANTALYA / LARA
Centrum tureckého turizmu, ako ho mnohí 
označujú, je ideálnym letoviskom s príjemnou 
atmosférou vďaka unikátnej kombinácii krás 
stredomorského pobrežia s bohatstvom 
historických pamiatok. Medzi živým, dynamickým 
centrom a prístavom možno obdivovať Kaleici, 
staré mesto z čias gréckeho osídlenia so stopami 
byzantských, rímskych i seldžuckých vplyvov. 
Transfer z letiska trvá približne 30 minút.

BELEK
Toto najmladšie prázdninové stredisko sa teší 
neutíchajúcej pozornosti a záujmu najmä vďaka 
priestranným plážam, pestrej ponuke hotelových 
komplexov, lemovaných píniovými a eukalyptovými 

hájikmi a – kvalitným golfovým ihriskám, ktoré 
priam magneticky priťahujú milovníkov tohto 
športu. Tých, ktorí dávajú prednosť histórii, očarí 
rímske divadlo v Aspendose. Transfer z letiska trvá 
približne 45 minút.

SIDE
Kedysi sa nazývalo Pamphilia, t.j. granátové 
jablko. Zaujímavé staroveké mesto je situované na 
úzkom polostrove s ruinami antických chrámov. 
Priamo v ich susedstve dnes pulzuje život rušného 
mestečka s typickými uličkami a množstvom 
reštaurácií s pestrou ponukou. Novú časť tvoria 
moderné hotelové komplexy včlenené do okolitej 
krajiny. Tunajšie pláže patria k najkvalitnejším 
piesočnatým plážam na Tureckej riviére. Najmä 
rodiny s deťmi ocenia mierny sklon a pozvoľný 
vstup do mora. Transfer z letiska trvá približne 1 
hodinu a 15 minút.

ALANYA
Obľúbené turistické stredisko na pobreží 
Stredozemného mora, známe najmä svojou 
piesočnatou plážou Kleopatra Beach. Dominantou 
Alanye je starobylá pevnosť, vypínajúca sa 
do mora na vyčnievajúcom brale. Vyjsť na vrch 
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ODLETY 
Z BRATISLAVY, KOŠÍC, POPRADU A SLIAČA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 25 29 33 35 32 26
VODA (°C) 21 23 25 27 26 23

sa oplatí: odmenou je nezabudnuteľný výhľad 
na mesto, záliv s prístavom, Kleopatrinu pláž 
i parkové promenády. Nielen milovníci histórie 
si vychutnajú mnoho čarovných a romantických 
zákutí vo vnútri 6 km dlhých hradieb s cennými 
pamiatkami z čias rímskeho, byzantského, 
seldžuckého a osmanského panovania. Živé 
a dynamické centrum ponúka veľké množstvo 
príležitostí na nákupy v orientálnych obchodíkoch, 
možnosť vychutnať si špeciality v niektorej 
z mnohých reštaurácií či posedenie v prístavnej 
taverne s výhľadom na Červenú vežu a starú 
lodenicu. Mnohí ocenia bohatú ponuku večerných 
a nočných diskoték v prístavnej zóne. Transfer 
z letiska trvá približne 2 hodiny a 30 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Pamukkale – nezabudnuteľný výlet s návštevou 
terasových vápencových jazierok – termálnych 
prameňov. Návšteva fabriky na výrobu známych 
kobercov a antického mesta Hierapolisu.

Perge – Aspendos – Side – výlet určený milovníkom 
histórie, počas ktorého uvidia antické pozostatky 
troch miest. Z Perge, založeného okolo roku 
1500 pred Kristom, sa pokračuje do Aspendosu 
s najzachovalejším antickým amfi teátrom v Anatólii. 
V Side možno obdivovať zvyšky Apolónovho 
chrámu. Voľný čas je príjemné stráviť nákupmi.

Plavba loďou – celodenný výlet poskytuje pôžitok 
zo slnečných lúčov a príjemného vánku na palube 
lode. Návšteva najkrajších piesočnatých pláží
v okolí Alanye so zastávkami na kúpanie.

Zelený kaňon – celodenný výlet do národného parku. 
Plavba loďou po umelo vybudovanej priehrade, 
so zastávkami na kúpanie a obed v prekrásnej 
prírode.

Rafting – ponúka krásnu prírodnú scenériu, jedinečné 
zážitky, adrenalín a zábavu pri splavovaní rieky.

Večerné Side – návšteva mešity, plavba loďou
s večerou, nákupy zlata a kože v špecializovaných 
obchodoch..

Večerná Alanya – jaskyňa Damlataš, prestávka 
na fotenie na hradnom kopci, večera, návšteva 
zlatníctva, možnosť prejsť sa uličkami Alanye.

Delfi nárium – 45 min vystúpenie delfínov. 
Za doplatok možnosť plávania s delfínom.

Demre – Myra – výlet do pútnického mesta Demre 
s návštevou múzea St. Nicholas a antického mesta 
Myra. Nasledovať bude plavba loďou s možnosťou 
kúpania

Rieka Manavgat s vodopádom – plavba po rieke 
Manavgat a návšteva manavgatských vodopádov. 
Prestávka na kúpanie, návšteva trhov.

Safari – výlet na štvorkolkách, kúpanie v horskej 
rieke.

Jeep safari – jazda na jeepe po horských cestách 
pohoria Taurus.

Turecké kúpele Hamam – návšteva veľkých 
tureckých kúpeľov, turecký kúpeľ, sauna, peeling, 
penová masáž, olejová masáž, bahenný kúpeľ.

Potápanie – potápanie pri útesoch a plážach 
Alanye.

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA

25_Kat_LETO_2015_TURECKO_234-265.indd   235 18.11.2014   16:19



236

Turecko

Cyprus

Antalya
Side

Alanya

Anamur

Kemer

Termessos

Demre
Kekova

SIMENA SUN CLUB 
302 KEMER-ÇAMYUVA

1. - 2. DEŇ
Odlet z Európy do Antalye. Presunieme 
sa do hotela, oddýchneme si po ceste.
Prehliadka mesta Alanya, navštívime 
hrad, červenú vežu, pozrieme si známu 
Kleopatrinu pláž (možnosť kúpania). 
Presun do kaňonu Sapadere, kde nás 
očarí nedotknutá príroda a nádherné 
scenérie. Pozrieme si jaskyňu Dim 
a možno sa osviežiem aj v miestnych 
bystrinách studených ako ľad.

3. DEŇ
Čaká nás staré antické mesto Anamur, 
situované priamo na pláži, kde sa do 
dnešných čias zachovali rozpoznateľné 
ruiny celého mesta. Pozrieme si aj 
križiacku stredovekú pevnosť Mamur 
s nádhernými hradbami. Bonusom 
po únavnom dni bude návšteva 
oblasti Gazipasa, kde sa okúpeme na 
nádherných pieskových prírodných 
plážach, ktoré sú nedotknuté turizmom. 

4. DEŇ
Pred nami je prehliadka mesta Side, 
antického prímorského letoviska. 
Navštívime staré antické mestá 
s množstvom pamiatok Perge 
a Aspendos, kde sa nachádza 
nádherné divadlo. 

5. DEŇ
V dopoludňajších hodinách si pozrieme 
mesto Kemer, nádherné prímorské 
letovisko, mešitu, navštívime miestny 
bazár, ktorý nás vtiahne do víru nákupov. 
Lanovkou sa vyvezieme na pohorie 
Tahtali, kde sa nám naskytnú nádherné 

výhľady na okolitú krajinu. Čaká nás 
dobrodružná večera v prírode – Kaskády.

6. DEŇ
Demre – Myra – rodisko Sv. Mikuláša, 
múzeum, kostol. Lodný výlet na ostrov 
Kekova (pláň tymiánu), neobývaný 
ostrov, v ktorého okolí ležia trosky 
starovekého zatopeného mesta Siména. 
Ak budeme mať šťastie, budeme môcť 
priamo z lode cez presklenné dno 
sledovať ruiny tohto zatopeného mesta, 
zvyšky domov, amfory. Ruiny antického 
mesta Olympos sa týčia na strmom 
útese nad nádhernou prírodnou plážou, 
na ktorú sa dostaneme cez známu 
komunitnú oblasť hippies. Peknou 
prechádzkou po pláži sa dostaneme 
na Chiméru, oblasť plnú legiend a mýtov, 
kde tlejú večné plamienky zo zeme, 
spôsobené unikaním plynov. Oblasť bola 
pomenovaná podľa mýtickej príšery 
chrliacej oheň.

7. - 8. DEŇ
Prehliadka mesta Antalya – prístav, 
mešita, vežové hodiny, Trajanova 
brána. Termessos, miesto nazývané aj 
Orlím hniezdom a známe ako mesto, 
ktoré nevedel dobyť Alexander Veľký, 
nakoľko sa nachádzalo ukryté v horách. 
Najzaujímavejšia bude asi návšteva 
divadla postaveného nad strmou 
skalnou stenou. Transfer na letisko. 
Odlet do Európy.

POLOHA
turistické centrum Kemer – Çamyuva 
• centrum strediska Kemer 7 km 
• spojenie zabezpečujú miestne 
mikrobusy (dolmuše) a taxíky • letisko 
v Antalyi 70 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie zdarma • 
reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie • 
bary • disco • bazény so šmýkačkami 
• detské bazény • turecké kúpele • 
sauna • tenisové kurty • stolný tenis • 
fi tness • minigolf • volejbal • basketbal 
• šípky • boccia • procedúry SPA 
centra a masáže (za poplatok)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• individuálna klimatizácia • telefón 
• trezor • SAT TV • minibar (denne 
dopĺňaný nealkoholickými nápojmi 
a pivom zdarma) • balkón • k dispozícií 

aj rodinné izby pozostávajúce z dvoch 
miestností

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • detské ihrisko 
a ihrisko na pláži • kočík (za poplatok) • 
mini disco • lunapark

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnato 
– kamienková pláž • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

PO STOPÁCH MÝTOV A LEGIEND
301 TURECKÁ RIVIÉRA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 
neskoré raňajky • popoludňajšie snacky (pizza, šaláty, ovocie, káva, čaj, koláče, 
wafl e a zmrzlina) • polnočný snack a polievka • mieste a niektoré importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 00:30 h), v Lobby bare 24 hodín • 
à la carte reštaurácia raz za pobyt • šport: tenis • stolný tenis • šípky • boccia • 
fi tness • basketbal • minigolf • plážový volejbal • sauna • turecké kúpele

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
S POBYTOM PRI MORI  |  PRIAMY LET  |  POLPENZIA V CENE

NOVINKA

CENA OD

695
EUR

CENA OD

614
EUR

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA

25_Kat_LETO_2015_TURECKO_234-265.indd   236 18.11.2014   16:19



237

DELPHIN IMPERIAL 

POLOHA
v turistickej oblasti Lara • centrum Antalye 15 km • doprava 
miestnymi minibusmi alebo taxíkom • od letiska v Antalyi 
10 km • od najbližšieho nákupného centra cca 200 m

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
luxusný hotel otvorený v roku 2012 • 9 poschodová budova 
• vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 8 à la carte 
reštaurácií • bary • internetová kaviareň (za poplatok) • 
Wi-Fi v lobby zdarma • obchody • biliard a bowling (za 
poplatok) • SPA centrum (masáže a procedúry za poplatok) 
• kino • disco • nákupné centrum • vonkajšie bazény • 
detské bazény • aquapark • šport: tenisové kurty • stolný 
tenis • stolný futbal • fi tness • šípky • boccia • plážový 
volejbal • turecké kúpele • sauna

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • LCD SAT TV • telefón • trezor 
• minibar (denne dopĺňaný nealko nápojmi a pivom) • 
balkón • kávový a čajový set • k dispozícií sú aj rodinné izby 
pozostávajúce z dvoch spální

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazény • aquapark • lunapark • 
ihrisko • detské kino • detské menu

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do 
mora a mólo • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • 
nemotorizované vodné športy (zdarma)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

303 ANTALYA – LARA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • polnočný 
snack • snacky počas dňa • vo vyhradenom čase káva, čaj, koláče a zmrzlina • miestne a niektoré 
importované alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 00:00 h) • šport: tenis • stolný tenis • šípky • 
plážový volejbal • fi tness • turecké kúpele • sauna

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2

CENA OD

1 183
EUR
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DELPHIN PALACE 

POLOHA
luxusný komplex v palmovej záhrade v turistickom stredisku 
Lara • od letiska v Antalyi 10 km • centrum Antalye 15 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch lobby 
a na izbách (zdarma) • hlavná reštaurácia • 7 à la carte 
reštaurácií • bary • 2 vonkajšie bazény aj so šmýkačkami • 
relaxačný bazén • detský bazén • aquapark • turecké kúpele 
• sauna • jacuzzi • kino • disco • amfi teáter • za poplatok: 
herňa • bowling • obchodné centrum • internetová kaviareň 
• masáže a procedúry v SPA centre • šport: tenisové kurty • 
stolný tenis • futbal • fi tness • boccia • plážový volejbal

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • 
trezor • Wi-Fi • minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými 
nápojmi) • kávový a čajový set • balkón • k dispozícií sú aj 
rodinné izby s oddelenou spálňou

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • reštaurácia • ihrisko • kino • 
kočík (za depozit)

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • široká ponuka 
vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

304 ANTALYA – LARA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • polnočný 
snack • počas dňa snacky • vo vyhradenom čase káva, koláče a zmrzlina • miestne a niektoré importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje, v Lobby bare 24 h • à la carte reštaurácie (raz za pobyt zdarma) • šport: 
tenis • stolný tenis • šípky • plážový volejbal • fi tness • turecké kúpele • sauna

1
DO 10 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2

CENA OD

1 098
EUR
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DELPHIN DIVA PREMIERE 

POLOHA
turistické stredisko Lara • centrum Antalye 15 km • doprava 
miestnymi minibusmi alebo taxíkmi • letisko v Antalyi 10 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v lobby a na izbách 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • 7 à la carte reštaurácií • 
bary • 2 vonkajšie bazény aj s toboganmi • vnútorný bazén 
• detský bazén • turecké kúpele • sauna • kino • lunapark 
• disco • amfi teáter • za poplatok: herňa • obchodíky • 
masáže a procedúry v SPA centre • kaderníctvo • tenis 
• stolný tenis • stolný futbal • fi tness • šípky • boccia • 
plážový volejbal • bowling a biliard (za poplatok)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (prevažne formou 
pevných lôžok) • centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • telefón • trezor • minibar (dopĺňaný 
denne nealkoholickými nápojmi) • kávový a čajový set • 
balkón • k dispozícií sú aj rodinné izby s oddelenou spálňou

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • Junior klub (13 – 16 rokov) • bazén • 
lunapark • reštaurácia • ihrisko • kino
PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma • široká ponuka 
vodných športov (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

305 ANTALYA – LARA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • polnočný 
snack • počas dňa snacky • vo vyhradenom čase káva, koláče a zmrzlina • miestne a niektoré importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje, v Lobby bare 24 h • à la carte reštaurácie (s rezerváciou deň vopred 
raz za pobyt) • šport a relax: tenis • stolný tenis • plážový volejbal • fi tness • basketbal • turecké kúpele • 
sauna • kino

2
DO 10 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

998
EUR
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240

LIMAK LARA 

POLOHA
v časti Lara 15 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
25 km • menšie obchodné centrum v blízkosti hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA , ĎALŠIE SLUŽBY 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 6 à la carte 
reštaurácií • bary • Wi-Fi v rámci hotela zdarma • 
internetová kaviareň (za poplatok) • disco • vnútorný 
bazén s toboganom • fi tness • sauna • jacuzzi a turecké 
kúpele (zdarma) • za poplatok: masáže • služby wellness 
centra • squash • biliard • minigolf • bowling • v záhrade 
3 vonkajšie bazény • aquapark so šmýkačkami • amfi teáter 
• tenisové kurty

UBYTOVANIE
komfortné izby s možnosťou prísteliek • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor • minibar (denne dopĺňaný 
vodou, pivom a nealko nápojmi) • LCD SAT TV • telefón • 
balkón • k dispozícií sú rodinné izby (obývacia miestnosť 
a spálňa oddelená posuvnými dvermi)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • Junior klub (13 – 16 rokov) • 
2 bazény • šmýkačky • ihrisko • detské menu

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95 %

306 ANTALYA-LARA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní 
snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné snacky • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje • 
niektoré importované nápoje • šport a relax: tenisové kurty • fi tness • sauna • turecké kúpele • stolný tenis • 
boccia • šípky • kanoe • surfovanie

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

888
EUR
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TITANIC BEACH LARA 

POLOHA
v časti Lara 10 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
15 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel zrekonštruovaný v roku 2014 • vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie 
(za poplatok) • bary • Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma 
• internetový kútik (za poplatok) • disco • vnútorný bazén 
• fi tness • sauna • jacuzzi a turecké kúpele (zdarma) • 
za poplatok: masáže • služby wellness centra • basketbal 
• volejbal • boccia • bowling (za poplatok) • biliard 
a herňa (za poplatok) • profesionálne futbalové ihrisko 
(za poplatok) • v areáli hotela 2 vonkajšie bazény • 
aquapark so šmýkačkami • 4 tenisové kurty • animácie 
počas dňa a večerné predstavenia • živá hudba

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou prísteliek • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • župany a papuče • 
trezor • minibar • LCD SAT TV • Wi-Fi pripojenie zdarma • 
telefón • balkón • kávový a čajový set

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
Santa Maria miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • šmýkačky • 
ihrisko • detské menu • minidisco • bohatý animačný program

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

307 ANTALYA – LARA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní 
snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné snacky • miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, 
v niektorom bare 24 h • šport a relax: 4 tenisové kurty • fi tness • sauna • turecké kúpele • boccia

1
DO 9 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

898
EUR
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FAME RESIDENCE LARA 

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/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 • fi tness • 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 rodinnej izbe 
pozostávajúcej z dvoch miestností

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • junior klub (13 – 16 rokov) • vnútorný 
a vonkajší bazén • šmýkačky • ihrisko • detské menu • 
minidisco • bohatý animačný program

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

308 ANTALYA – LARA

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 – 00:00 h • šport a relax: tenisový kurt • fi tness • sauna • turecké kúpele

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

765
EUR
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243

ROYAL WINGS 

POLOHA
v časti Lara 15 km od letiska v Antalyi • centrum Antalye 
17 km • nákupné možnosti v blízkosti hotela

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie (za poplatok) • cukráreň • bary • Wi-Fi 
pripojenie v Lobby bare zdarma • internetový kútik 
(za poplatok) • disco • vnútorný bazén • fi tness • sauna • 
jacuzzi a turecké kúpele (zdarma) • za poplatok: masáže 
a služby wellness centra • basketbal • tenis • plážový 
volejbal • boccia • lukostreľba • šípky • bowling a biliard 
(za poplatok) • v areáli hotela 4 vonkajšie bazény • 
aquapark so šmýkačkami • 2 detské bazény • bohaté 
animácie počas dňa a večerné predstavenia • živá hudba

UBYTOVANIE
moderne zariadené štandardné izby s možnosťou 
2 prísteliek • centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• papuče • trezor • minibar (denne dopĺňaný nealko nápojmi 
a pivom) • LCD SAT TV • telefón • balkón • možnosť 
ubytovania v rodinných izbách riešených mezonetovým 
štýlom pre 4 osoby

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazény • aquapark • lunapark • 
ihrisko • detské menu • kino • minidisco • bohatý animačný 
program • bowling (za poplatok)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

309 ANTALYA – LARA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní 
snacky • káva • čaj • koláče • zmrzlina • polnočné snacky • miestne a vybrané importované nealkoholické 
a alkoholické nápoje, v niektorom bare 24 h • šport a relax: tenisové kurty • fi tness • sauna • turecké kúpele 
• boccia • basketbal • plážový volejbal • šípky

1
DO 10 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

863
EUR
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SUSESI LUXURY RESORT +

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
recepcia • Wi-Fi na recepcii a internetový kútik zdarma 
• obchody • reštaurácia • 6 à la carte reštaurácií 
(za poplatok) • bary • disco • fi tness • 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 nealkoholickými nápojmi, pivom 
a chipsami) • kávový a čajový set, varná kanvica • SAT TV 
• telefón • pripojenie na internet (zdarma) • balkón alebo 
terasa • ubytovanie možné aj v rôznych suitách a vilkách

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 7 rokov) • midiklub (8 – 12 rokov) • junior klub 
(13 – 16 rokov) • bazény • šmýkačky • mini amfi teáter • ihrisko 
• stoličky a menu v reštaurácii • kino • slovenský animátor 
(júl – august)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

310 BELEK

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré kontinentálne 
raňajky • neskorá večera • snacky • polnočný snack • miestne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 h denne • sauna • turecké kúpele • tenisové kurty • fi tness • stolný tenis • 
basketbal • plážový volejbal • vybrané nemotorizované vodné športy na pláži

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK BABY HOTEL

2+2

CENA OD

968
EUR
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ELA QUALITY & SPA +

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

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

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

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
baby klub (1 – 2 roky) • mini klub (3 – 6 rokov) • maxi klub 
(7 – 12 rokov) • teens klub (13 – 17 rokov) • ihrisko • bazén 
so šmýkačkami • detské menu • kino • detské župany 
a papuče na izbe

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

311 BELEK

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré kontinentálne 
raňajky • popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj a koláče) • polnočný snack • nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie 24 hodín denne pri jednom z barov • vybrané alkoholické a nealkoholické 
importované nápoje • šport a relax: tenis • stolný tenis • plážový volejbal • mini futbal • minigolf • biliard • 
sauna • turecké kúpele • fi tness • nemotorizované vodné športy na pláži

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

1+1 2+2

CENA OD

968
EUR
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ALVA DONNA EXCLUSIVE 

POLOHA
tichšia časť Beleku, oblasť Boğazkent • centrum Beleku 
10 km • letisko v Antalyi 40 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z viacerých budov so vstupnou halou 
a recepciou • reštaurácia • 6 à la carte reštaurácií 
(za poplatok) • bary • internetová kaviareň (za poplatok) • 
Wi-Fi v areáli hotela a na izbách zdarma • fi tness • sauna • 
turecké kúpele • za poplatok: procedúry v SPA centre • 
herňa • bowling • počítačové hry • niekoľko vonkajších 
bazénov • jeden bazén so šmýkačkami • detský bazén

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • centrálna klimatizácia • telefón • trezor • 
minibar (denne dopĺňaný zdarma) • kávový a čajový set • 
Wi-Fi • balkón • k dispozícií sú aj rodinné izby (2 miestnosti 
prepojené dverami s jednou kúpeľnou)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
alves miniklub (4 – 12 rokov) • junior club (13 – 16 rokov) • 
detská spálňa • herňa • reštaurácia • 2 bazény • šmýkačky • 
vnútorný bazén • ihrisko • minidisco • kino

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnato – kamienková pláž • pozvoľný 
vstup do mora • mólo • slnečníky, ležadlá, matrace a plážové 
osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

312 BELEK

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • počas 
dňa rôzne snacky v niekoľkých snack baroch • vo vyhradenom čase káva, čaj, koláče a zmrzlina • miestne 
a vybrané importované alkoholické a nealkoholické nápoje, v niektorom bare 24 h • šport: fi tness • plážový 
volejbal • aerobic • boccia • tenis • stolný tenis • šípky • minigolf • turecké kúpele • sauna

1
DO 9 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

738
EUR
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SENSIMAR BELEK RESORT 

POLOHA
v tichšej oblasti Boğazkent • centrum Beleku 9 km • letisko 
v Antalyi 40 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
len pre dospelú klientelu • hlavná budova s niekoľkými 
jazernými vilkami a bungalovmi • vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • bary • 
obchody • internetová kaviareň (za poplatok) • 
Wi-Fi (v lobby, priestoroch hotela a na izbách zdarma) • 
fi tness • sauna • turecké kúpele • procedúry v SPA centre 
(za poplatok) • rozsiahly hlavný bazén • vnútorný bazén 
• ležadlá, slnečníky, matrace a osušky v okolí bazéna 
a na pláži zdarma • počas dňa ľahké animácie • večer živá 
hudba

UBYTOVANIE
izby v hlavnej budove • kúpeľňa • sušič na vlasy • LCD 
SAT TV • Wi-Fi • centrálna klimatizácia • telefón • trezor • 
minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi a pivom 
zdarma) • kávový a čajový set • balkón

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PLÁŽ
priamo na pláži • široká piesočnato - kamienková pláž 
• pozvoľný vstup do mora • slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI   

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

313 BELEK

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • 
2 à la carte reštaurácie (možnosť navštívenia jednej reštaurácie raz za pobyt) • počas dňa rôzne snacky • 
vo vyhradenom čase káva, čaj a koláče • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v určených baroch, 
v lobby bare 24 hodín • šport a relax: fi tness • plážový volejbal • aerobic • joga • tenis • stolný tenis • boccia 
• streľba • basketbal • turecké kúpele • sauna

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ DETÍ

CENA OD

694
EUR
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DIONIS HOTEL RESORT & SPA 
315 BELEK

POLOHA
od centra Beleku 6 km • od letiska 
v Antalyi 30 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a záhradné pavilóny • 
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v areáli 
hotela zdarma • internetový kútik 
(zdarma) • hlavná reštaurácia • 5 à la 
carte reštaurácií (niektoré za poplatok) 
• bary • vnútorný bazén • vonkajšie 
bazény • aquapark • detské bazény • 
sauna • turecké kúpele • za poplatok: 
bowling • SPA centrum • kino • šport 
a relax: tenis • fi tness • volejbal • 
basketbal • šípky • boccia • futbal

UBYTOVANIE
luxusne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou prístelky • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• trezor • minibar • kávový a čajový 
set • SAT TV • telefón • internetové 
pripojenie • župan a papuče • balkón 
• k dispozícii sú rodinné izby až pre 
5 osôb pozostávajúce z 2 miestností 
a 2 kúpeľní

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub (3 – 12 rokov) • teenage 
klub (13 – 17 rokov) • ihrisko • bazén 
so šmýkačkami • detské menu • kino

PLÁŽ
pri hoteli (na pláž premáva 
v pravidelných intervaloch minibus 
a loď zdarma) • piesočnatá pláž • 
pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky, matrace a plážové osušky 
zdarma • nemotorizované vodné športy 
(zdarma)

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v tichšej časti turistického centra 
Beleku, Bogazkent • od centra Beleku 
10 km • od letiska v Antalyi 45 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi 
v lobby zdarma • internetový kútik 
(za poplatok) • hlavná reštaurácia • 3 
à la carte reštaurácie (za poplatok) • 
bary • vnútorný bazén • vonkajší bazén 
• aquapark • detský bazén • SPA 
centrum (za poplatok) • kino • disco • 
šport a relax: tenis • fi tness • volejbal • 
basketbal • šípky • stolný tenis

UBYTOVANIE
štandardné dvojlôžkové izby 
s možnosťou prísteliek • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • trezor (za poplatok) 
• minibar (denne dopĺňaný nealko 
nápojmi zdarma) • kávový 
a čajový set • SAT TV • telefón • 
balkón • k dispozícii sú priestrannejšie 
izby pre max. 3 dospelé osoby 

a 2 deti (prístelka formou poschodovej 
postele)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
mini klub (4 – 12 rokov) • ihrisko • 
bazén • aquapark • detské menu 
v reštaurácii • minidisco

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnato - 
kamienková pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky zdarma • motorové 
vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

TITANIC DELUXE 
314 BELEK

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 
neskoré kontinentálne raňajky • popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj a koláče) 
• polnočný snack • miestne a niektoré vybrané importované nealkoholické 
a alkoholické nápoje, v lobby bare 24 h • 3 à la carte reštaurácie raz za pobyt

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• neskoré kontinentálne raňajky • rôzne snacky počas dňa • káva, čaj, koláče 
a zmrzlina v určenom bare • polnočný snack • miestne a niektoré vybrané 
importované nealkoholické a alkoholické nápoje, v lobby bare 24 h • šport a relax: 
tenis • stolný tenis • plážový volejbal • basketbal • turecké kúpele • fi tness

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+21
DO 9 R.

ZDARMA
PRI PLÁŽI ULTRA ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE AQUAPARK GOLF

NOVINKA

CENA OD

916
EUR

NOVINKA

CENA OD

685
EUR
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SIAM ELEGANCE 

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

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

UBYTOVANIE
dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou prísteliek 
(2 prístelky vhodné len pre deti) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
telefón • LCD TV • DVD prehrávač • trezor • minibar (denne 
dopĺňaný) • Wi-Fi (za poplatok) • balkón • k dispozícii 
rodinné izby pre 4-5 osôb (dve miestnosti mezonetového 
typu)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén so šmýkačkou • ihrisko • kočík 
(za poplatok) • kino • minidisco • lunapark (za poplatok)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

316 BELEK

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

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2 2+3

CENA OD

698
EUR
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• telefón • minibar (denne dopĺňaný) • trezor (zdarma) • balkón • rodinné 
izby pozostávajú z dvoch prepojených miestností, majú výhľad na more a na 
balkóne jacuzzi

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

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU
1 hodina a 30 minút

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

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

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

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

ARCANUS 
317 SIDE

2
DO 15 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

WIFI WELLNESS

1+1 1+2 2+2
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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 ko-

miksový hrdina, Súťaží celá rodina, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek, facepain-

ting, modelovanie balónov, maľovanie kamien-

kov a na sklo, obrázky z farebného piesku

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Kúzla a čary - Magic show

   Výlety pre deti a teenagerov

 Detské ihrisko, detský kútik v reštaurácii

  Športové aktivity (stolný tenis, šípky, lukostreľba, 

plážový volejbal, biliard, šach, streľba zo vzduchov-

ky, stolný futbal a elektronické hry - za poplatok)

 Zmrzlina, waffl  e, gözleme, popcorn

VÝHODY PRE RODINY 
 2 deti do 15 rokov zdarma

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

s poschodovou posteľou alebo v rodinnej izbe 

pozostávajúcej z 2 miestností

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

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

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

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

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

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

CENA OD

768
EUR
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SENTIDO TURAN PRINCE RESIDENCE 

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

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 • fi tness • 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 • štandardné 
izby pre 2+2 pozostávajú z jednej väčšej miestnosti 
predelenej paravánom s možnosťou prísteliek len pre deti 
(poschodová posteľ)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
slovenský animátor (júl, august) • mini klub (4 - 11 rokov) 
• aquapark s toboganmi • bazén • ihrisko • mini ZOO • 
minidisco

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

318 SIDE

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní snacky, 
káva, čaj, koláče, zmrzlina • polnočná polievka • 1 à la carte reštaurácia raz za pobyt • nealko a alko nápoje 
miestnej produkcie a niektoré importované nápoje (08:00 – 00:30 h) • nealko nápoje v lobby bare 24 h • 
šport a relax: fi tness • tenisové kurty • plážový volejbal • stolný tenis • boccia • sauna • turecké kúpele

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI AQUAPARK

2+2 2+3

CENA OD

768
EUR
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OLEANDER 

POLOHA
pokojná časť Kumkoy • centrum Side 5 km • stredisko 
Manavgat 10 km • spojenie zabezpečujú miestne autobusy • 
letisko v Antalyi 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v hotelovom komplexe 
(okrem izieb) zdarma • lobby bar • reštaurácia s terasou 
• 2 à la carte reštaurácie • viacero barov • obchody • dva 
bazény - jeden bazén s tobogánmi • turecké kúpele • 
sauna • parný kúpeľ • fi tness • tenis • za poplatok: wellness 
centrum s rôznymi typmi východoázijských masáží • biliard 
• internet • bowling • stolný futbal

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • telefón • trezor (za poplatok) • LCD SAT TV 
• klimatizácia (individuálna) • minibar (denne dopĺňaný 
vodou) • kávový a čajový set • balkón • za doplatok výhľad 
na more • k dispozícií aj rodinné izby pozostávajúce z dvoch 
prepojených miestností

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
babyklub (0 – 3 rokov) • miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • 
tobogan • ihrisko • minidisco • automobilový mini pretekársky 
okruh • lezecká stena

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky a matrace zdarma • plážové 
osušky za depozit (výmena za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

319 SIDE – KUMKOY

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré kontinentálne raňajky • 
popoludňajší snack • káva • čaj • koláče • polnočný snack • à la carte reštaurácia raz za pobyt • miestne 
nealko a alko nápoje (10:00 – 24:00 h) • tenisový kurt • fi tness • sauna • turecké kúpele • stolný tenis • 
gymnastika • plážový volejbal

1
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2+2

CENA OD

698
EUR

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIĚRA

25_Kat_LETO_2015_TURECKO_234-265.indd   253 18.11.2014   16:25



254

CRYSTAL SUNRISE QUEEN 

POLOHA
v oblasti Side – Kumkoy • letisko v Antalyi 65 km • 
historické centrum Side 5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých 
vedľajších budov situovaných v rozľahlej záhrade • 
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie • bary • kino • disco • SPA centrum a masáže 
(za poplatok) • turecké kúpele a parná sauna (zadarmo) • 
fi tness • internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi pripojenie 
v priestoroch hotela (zdarma) • obchody • niekoľko 
vonkajších bazénov • aquapark • bowling (za poplatok)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • LCD SAT TV 
• trezor • minibar (dopĺňaný nealko nápojmi denne) • 
kávový a čajový set • telefón • balkón • pre rodiny s deťmi 
ubytovanie možné v rodinných izbách pozostávajúcich 
z 2 miestností

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazény • aquapark • ihrisko • detský 
koktejl bar a snack reštaurácia • aktivity aj pre teenegerov

PLÁŽ
dlhá a široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky sú k dispozícii 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

320 SIDE – KUMKOY

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • snacky • 
polnočné snacky • miestne a vybrané importované nealko a alko nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 h 
• poobedňajšie občerstvenie, káva, čaj, koláče a zmrzlina • à la carte reštaurácia 2x za pobyt • šport a relax: 
6 tenisových kurtov • stolný tenis • squash • aerobik • fi tness • sauna • turecké kúpele • plážový volejbal • 
boccia • šípky

1
DO 7 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

792
EUR

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA

25_Kat_LETO_2015_TURECKO_234-265.indd   254 18.11.2014   16:26



255

KAMELYA VILLAGE  / FULYA  / SELIN 

POLOHA
v oblasti Side – Colakli • letisko v Antalyi 60 km • centrum 
Side 8 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komplex pozostáva z hotelov: Selin 5* (priamo pri 
mori), Fulya 5* (od mora asi 100 m) a Kamelya Village 
4* (poschodové pavilóny v záhrade) • recepcia • hlavná 
reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií • špeciálna vináreň 
a piváreň • bary • disco (Selin) • Wi-Fi pripojenie 
v priestoroch recepcie (zdarma) • amfi teáter • obchody • 
niekoľko bazénov • aquapark • za poplatok: bowling (Selin) 
• biliard • masáže • hodiny tenisu

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej, v niektorých 
prípadoch dvoch prísteliek (v časti Kamelya Village 
rozkladacie lôžko) • centrálna klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič na vlasy • SAT TV • trezor • minibar (dopĺňaný nealko 
nápojmi a pivom denne) • telefón • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • v mesiaci júl a august junior klub (13 
– 17 rokov) • bazény • aquapark • ihrisko

PLÁŽ
dlhá a široká piesočnatá pláž • ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky zdarma • nemotorové vodné športy zdarma 
(kanoe, vodný bicykel)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★/★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

321 SIDE

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • snacky 
• polnočné snacky • pomarančová šťava pri raňajkách • zmrzlina • miestne a vybrané importované nealko 
a alko nápoje v určenom čase • poobedňajšie občerstvenie, káva, čaj a koláče • à la carte reštaurácia raz 
za pobyt • šport a relax: tenisové kurty • stolný tenis • basketbal • aerobik • fi tness • sauna • turecké kúpele 
• plážový volejbal • lukostreľba • kanoe • surfovanie

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2

CENA OD

676
EUR
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PORT SIDE RESORT 

POLOHA
turistické centrum Side – Evrenseki • historické centrum 
Side 7 km • Manavgat 11 km • letisko v Antalyi 60 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • 2 à la carte 
reštaurácie • bary • Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma • 
kino • obchodíky • šport a relax – zdarma: turecké kúpele • 
sauna • fi tness • stolný tenis • šípky • boccia • za poplatok: 
masáže • peeling • internetová kaviareň • biliard • vonkajší 
bazén s 2 šmýkačkami • detský bazén • vnútorný bazén

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • centrálne riadená klimatizácia • telefón • LCD 
SAT TV • trezor (za poplatok) • minibar (po príchode 
nealkoholické nápoje, denne dopĺňaný vodou) • balkón • 
možné ubytovanie v rodinných izbách pre 4 osoby

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén

PLÁŽ
od hotela vzdialená asi 150 m (cca 3 minúty) • široká 
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma • plážový bar v cene

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

322 SIDE – MANAVGAT

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní snack • káva 
• čaj • koláče • polnočný snack • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 – 24:00 h), 
v disco bare do 02:00 h (za poplatok) • à la carte reštaurácia raz za pobyt • stolný tenis • fi tness • turecké 
kúpele • sauna

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

1+1 2+2 2+3

CENA OD

698
EUR
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CLUB HOTEL SIDELYA 
324 SIDE-COLAKLI

SUN CLUB SIDE 
323 SIDE

POLOHA
65 km od letiska v Antalyi • 1 km od 
historického centra Side • nákupné 
a zábavné možnosti v bezprostrednom 
okolí • 150 m od plážovej promenády

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
kompletne zrekonštruovaný hotel 
• dvojpodlažné pavilóny • vstupná 
hala s recepciou • hlavná reštaurácia 
• 2 à la carte reštaurácie • bary • 
vonkajší bazén • detský bazén • 
tobogan • stolný tenis • šípky • Wi-Fi 
v priestoroch lobby a okolo bazéna 
zadarmo • ľahké animácie • wellness

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou 
1-2 prísteliek (2 prístelky formou 
poschodovej postele) • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • SAT TV • minibar • balkón 
alebo terasa • individuálna klimatizácia 
• trezor (za poplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • miniklub • 
tobogan • mini disco

PLÁŽ
150 m od pláže • slnečníky a ležadlá 
na vyhradenej hotelovej pláži cca 
400 m od hotela zdarma • plážové 
osušky za poplatok • široká piesočnatá 
pláž s pozvoľným vstupom do 
mora • plážová promenáda s barmi 
a reštauráciami

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
60 km od letiska v Antalyi • 12 km od 
historického centra Side • v rozľahlom 
píniovom a palmovom háji • nákupné 
možnosti v bezprostrednom okolí • 
400 m od krásnej piesočnatej pláže

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • bary • 3 bazény • detský 
bazén • 2 tobogany • stolný tenis • 
fi tness • tenis • biliard (za poplatok) 
• wellness • turecké kúpele a sauna 
zadarmo • trezor na recepcii (za 
poplatok) • Wi-Fi v priestoroch lobby 
zadarmo • disco

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou 
1 prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • minibar • balkón alebo terasa 
• centrálna klimatizácia

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • ihrisko • miniklub • 
2 tobogany • mini disco • animácie

PLÁŽ
400 m od pláže • slnečníky a ležadlá 
na pláži zadarmo • plážové osušky 
za poplatok • široká piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora • 
hotelový autobus premávajúci medzi 
hotelom a plážou zadarmo • plážový 
bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• ľahké snacky počas dňa • káva čaj a koláče • vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje do 23:00 h • animácie • turecké kúpele • fi tness • šípky 
• stolný tenis

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
neskoré raňajky • snacky počas dňa • koláče v snack bare od 15:30 do 16:30 h 
• neskorá večera • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje do 
24:00 h • turecké kúpele • fi tness • sauna

1
DO 13 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI AQUAPARK

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI AQUAPARK

NOVINKA

CENA OD

538
EUR

NOVINKA

CENA OD

538
EUR
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MERYAN 

POLOHA
centrum Alanye cca 35 km • stredisko Manavgat 25 km • 
najbližšie možnosti nákupov asi 3 km od hotela • spojenie 
zabezpečujú miestne autobusy a taxíky • od letiska 
v Antalyi 90 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • reštaurácia • bary • obchodíky • 
Wi-Fi v komplexe hotela (za poplatok) • internetový kútik 
(za poplatok) • vnútorný bazén • sauna • turecké kúpele 
• za poplatok služby SPA centra • 2 vonkajšie bazény • 
jeden bazén s tobogánmi • terasa so slnečníkmi a ležadlami 
zdarma • plážové osušky zdarma, výmena za poplatok 
• šport: fi tness • tenisový kurt • stolný tenis • šípky • 
basketbal • plážový volejbal • aerobik

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • centrálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • minibar 
(dopĺňaný nealko nápojmi a pivom) • SAT TV • trezor 
(za poplatok) • balkón • k dispozícií sú aj rodinné izby 
s dvomi prepojenými miestnosťami

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 12 rokov) • bazén • ihrisko • menu v reštaurácii 
• minidisco

PLÁŽ
priamo pri hoteli • piesočnato-kamienková pláž • vstup do 
mora je možný aj po móle • ležadlá, slnečníky a matrace sú 
zdarma • plážové osušky zdarma, výmena za poplatok • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93 %

325 ALANYA – OKURCALAR

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní 
snacky • káva • čaj • zákusky • zmrzlina (v určených časoch) • polnočná polievka • miestne a vybrané 
importované nealkoholické a alkoholické nápoje v určených časoch v jednotlivých baroch, v lobby bare 24 h 
• šport a relax: tenisový kurt • fi tness • stolný tenis • šípky • basketbal • plážový volejbal • gymnastika • 
turecké kúpele • sauna • parný kúpeľ

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+3

CENA OD

698
EUR
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Q PREMIUM RESORT 

POLOHA
od centra Alanye cca 35 km s možnosťami nákupov 
a zábavy • doprava miestnymi autobusmi alebo taxíkmi • 
menší areál s modernou architektúrou • najbližšie možnosti 
nákupov približne 1 km od hotela • letisko v Antalyi 95 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • internetová kaviareň za poplatok • obchody • 
herňa • hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie • bary 
• cukráreň • šport a relax - zdarma: sauna • turecké kúpele 
• fi tness • stolný tenis • šípky • za poplatok: služby SPA 
centra • biliard • počítačové hry • 3 vonkajšie bazény • 
1 bazén so šmýkačkami

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (2 vhodné len pre 
deti) • centrálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
telefón • LCD SAT TV • trezor • minibar (denne dopĺňaný 
vodou a nealkoholickými nápojmi) • balkón • k dispozícií sú 
aj rodinné izby

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • ihrisko • detský bufet 
v reštaurácii

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI        

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86 %

326 ALANYA – OKURCALAR

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • popoludní 
snack • káva • čaj • koláče • polnočný mini bufet (24:00 – 01:00 h) • miestne alko a nealko nápoje (10:00 
– 24:00 h) • nápoje na disco za poplatok • à la carte reštaurácia raz za pobyt • šport a relax: stolný tenis • 
fi tness • sauna • turecké kúpele

2
DO 15 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2 2+3

CENA OD

698
EUR
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CLUB TURTAS 

POLOHA
na okraji Alanye • od centra Alanye s možnosťami nákupov, 
zábavy a bohatým nočným životom cca 13 km • menšie 
nákupné centrum v Konakli 250 m od hotela • letisko 
v Antalyi 110 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch recepcie 
zdarma • reštaurácia • à la carte reštaurácia (za poplatok) 
• bary • obchodíky • šport a relax - zdarma: turecké kúpele 
• jacuzzi • fi tness • tenisové kurty • stolný tenis • basketbal 
• za poplatok: internetová kaviareň • masáže • kozmetika • 
biliard • počítačové hry • vonkajšie bazény aj s toboganmi

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek • kúpeľňa • sušič na 
vlasy • klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar (1,5 litrová 
voda pri príchode zdarma) • trezor (za poplatok) • balkón • 
Wi-Fi (za poplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bazén so šmýkačkami • miniklub (4 – 12 rokov) • ihrisko

PLÁŽ
priamo pri hoteli • široká piesočnato-kamienková pláž • 
ležadlá a slnečníky zdarma • plážové osušky za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

327 ALANYA - KONAKLI

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • rôzne snacky • poobede káva a čaj • 
koláče • polnočná polievka • miestne nealko a alko nápoje (10:00 – 24:00 h) • nápoje v disco bare 
za poplatok • šport a relax: tenis • plážový volejbal • šípky • basketbal • fi tness • stolný tenis • 
turecké kúpele • jacuzzi

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+2

CENA OD

548
EUR
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YALIHAN 

POLOHA
cca 500 m od centra Avsalaru s nákupnými možnosťami, 
barmi a reštauráciami • centrum Alanye 22 km • letisko 
v Antalyi 100 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z 3 budov • vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • bary • kino 
• minimarket • internetový kútik (za poplatok) • Wi-Fi 
(v areáli hotela a na izbách zdarma) • fi tnes • herňa • sauna 
• turecké kúpele • za poplatok procedúry v SPA centre • 
hlavný bazén a detský bazén

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky s výhľadom na 
more • kúpeľňa • sušič na vlasy • LCD SAT TV • klimatizácia 
(individuálne riadená) • telefón • trezor (za poplatok) • 
minibar (pri príchode jedenkrát naplnený zdarma) • kávový 
a čajový set • Wi-Fi pripojenie • balkón • k dispozícii sú 
rodinné izby vo forme mezonetu, až pre 4 dospelé osoby

STRAVOVANIE
all Inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • bazén • ihrisko

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

328 ALANYA - AVSALAR

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • 2 à la carte reštaurácie 
• počas dňa rôzne snacky • vo vyhradenom čase káva, čaj a koláče • miestne alko a nealko nápoje • šport 
a relax: fi tness • plážový volejbal • futbal • boccia • stolný tenis • biliard • šípky • turecké kúpele • sauna

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

CENA OD

648
EUR
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MY HOME RESORT 

POLOHA
letisko v Antalyi cca 100 km • centrum Avsalar cca 800 m • 
centrum Alanye 22 km • vodný park Sealanya 2,5 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostáva z troch blokov • vstupná hala s recepciou • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácia • cukráreň • bary 
• Wi-Fi v lobby zdarma • sauna • turecké kúpele • fi tness 
• za poplatok: masáže a internetový kútik • dva vonkajšie 
bazény • detský bazén • bazén s tromi toboganmi • šport: 
vodný aerobik • plážový volejbal • vodné pólo • mini golf • 
večerný program v amfi teátri • živá hudba a disco (nápoje 
za poplatok)

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • klimatizácia 
• kúpeľňa • LCD SAT TV • telefón • minibar (denne 
dopĺňaný - 1,5 l fľaša vody) • sušič na vlasy • balkón • trezor 
(za poplatok) • k dispozícií sú aj priestrannejšie dvojizbové 
apartmány

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • ihrisko • bazén s toboganmi • 
minidisco

PLÁŽ
k pláži vedie chodník popod komunikáciu priamo z hotelovej 
záhrady • od hotela 200 m (5 min. pohodlnej chôdze) • 
piesočnatá pláž, miestami s drobnými okruhliakmi • slnečníky 
a ležadlá sú zdarma • plážový bar ponúka nealkoholické 
nápoje a v určených časoch snacky a koláčiky • plážové 
osušky za depozit, výmena za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

329 ALANYA - AVSALAR

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • neskoré raňajky • občerstvenie počas 
dňa • poobede káva, čaj a koláče • nočná polievka (23:00 – 23:30 h) • miestne nealko a alko nápoje 
(10:00 – 24:00 h) podľa rozpisu • à la carte reštaurácia raz za pobyt • fi tness • šípky • minigolf • 
turecké kúpele • sauna

2
DO 14 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+3

CENA OD

578
EUR
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WHITE CITY RESORT 
331 ALANYA – AVSALAR/ FUGLA

BARBAROSS PASHA’S 
BEACH CLUB                

330 ALANYA - OKURCALAR

POLOHA
85 km od letiska v Antalyi • 30 km 
od Side • 35 km od Alanye • menší 
hotelový komplex v nádhernej záhrade

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a komplex viliek • 
vstupná hala s recepciou • reštaurácia 
• bary • orientálna kaviareň • 
bazén • 2 detské bazény (jeden 
so šmýkačkami) • 2 tobogany • 
fi tness • tenis • wellness centrum • 
plážový volejbal • internetový kútik 
(za poplatok) • Wi-Fi v snack bare 
a okolo bazéna zadarmo

UBYTOVANIE
štandardné izby s možnosťou 
1 prístelky • rodinné izby s možnosťou 
2 prísteliek pre deti (poschodová 
posteľ) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
SAT TV • minibar • balkón alebo terasa 
• individuálna klimatizácia • trezor 
(za poplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive
PRE DETI
detský klub • bazén • ihrisko • detské 
menu • šmýkačky v bazéne • minidisco

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • pri vstupe 
do mora okruhliaky • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zadarmo • bar

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
100 km od letiska v Antalyi • 20 km 
od centra Alanye • nákupné možnosti 
v okolí • 1,5 km od vodného parku 
Sealanya

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie 
• bary • cukráreň • fi tness • bazén 
• detský bazén so šmýkačkami • 
3 tobogany • stolný tenis • šípky 
• Wi-Fi zdarma • vnútorný bazén • 
wellness centrum • turecké kúpele 
a parná sauna zdarma • plážový 
volejbal

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou 
prísteliek • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • minibar • balkón • 
individuálna klimatizácia • trezor 
(za poplatok) • Wi-Fi zdarma

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský miniklub • vonkajší a vnútorný 
detský bazén • ihrisko • menu 
v reštaurácii • šmýkačky v bazéne • 
3 tobogany • mini disco

PLÁŽ
pri piesočnatej pláži • umelo 
vybudované piesčité terasy • menšia 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • slnečníky, ležadlá a plážové 
osušky zadarmo • snack bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• neskoré raňajky • polnočný snack • snacky počas dňa • vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje v určených baroch do 01:00 h • animácie • 
fi tness • sauna • turecké kúpele • stolný tenis • šípky • minigolf • tenis

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• neskoré raňajky • 1x večera v à la carte reštaurácii za pobyt • polnočný 
snack • rôzne snacky • cukráreň • vybrané miestne alko a nealko nápoje 
(10:00 – 24:00 h) • fi tness • sauna • turecké kúpele

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

2+22
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

628
EUR

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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SENTIDO GOLD ISLAND 

POLOHA
100 km od letiska v Antalyi • 20 km od centra Alanye 
• moderný, menší hotel • nákupné možnosti v okolí • 
2 km od vodného parku Sealanya

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
unikátne architektonické riešenie • vstupná hala s recepciou 
• reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • bary • cukráreň • 
fi tness • bazén • detský bazén • 3 tobogany • stolný tenis • 
šípky • Wi-Fi zadarmo • vnútorný bazén • wellness centrum 
• tenisový kurt

UBYTOVANIE
komfortne zariadené izby s možnosťou 1-2 prísteliek (pevné 
alebo rozkladanie lôžko) • kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• minibar • balkón • klimatizácia • trezor (zadarmo) • kávový 
a čajový set

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub • bazén • ihrisko • 3 tobogany • minidisco

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

332 ALANYA – AVSALLAR/FUGLA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • neskoré raňajky • à la carte 
reštaurácia raz za pobyt • polnočný snack • ľahké občerstvenie a zmrzlina v snack bare pri bazéne (12:00 – 
17:00 h) • káva a koláče v cukrárni • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v určených baroch 
do 24:00 h • fi tness • sauna • turecké kúpele • biliard • tenis

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

718
EUR
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RIVIERA 
334 ALANYA

KAHYA +
333 ALANYA

POLOHA
v blízkosti Kleopatrinej pláže • asi 
50 m od centra Alanye, s ponukou 
reštaurácií, barov, nákupných
možností • letisko v Antalyi cca 130 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • lobby 
bar • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia (za poplatok) • bary • 
Wi-Fi na recepcii zdarma • vnútorný 
bazén • za poplatok: sauna • turecké 
kúpele • masáže • internetový kútik • 
bazén so šmýkačkami • slnečná terasa 
s ležadlami a slnečníkmi (zdarma) • 
šport: stolný tenis • stolný futbal • 
fi tness • plážový volejbal

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• individuálna klimatizácia • SAT TV 
• telefón • balkón • trezor a minibar 
(za poplatok) • k dispozícii sú aj väčšie 
izby s dvoma prístelkami

PRE DETI
miniklub (4 – 12 rokov) • ihrisko • bazén 
so šmýkačkami

STRAVOVANIE
all inclusive

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • vzdialená asi 50 m od hotela 
• oddelená miestnou komunikáciou 
• slnečníky, ležadlá, plážové osušky 
a vodné športy na pláži za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84 %

POLOHA
stredisko Alanya, v blízkosti najkrajšej 
pláže tureckej riviéry – Kleopatrinej 
pláže • centrum Alanye, s bohatou 
ponuku obchodov, barov, reštaurácií 
a historických pamätihodností 
vzdialené asi 15 minút • letisko 
v Antalyi cca 130 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel pozostávajúci z troch budov 
• vstupná hala s recepciou a lobby 
barom • Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru a na izbách zdarma • 
reštaurácia s terasou • bary • v čase 
od 15:30 – 17:30 h sauna a parný kúpeľ 
zdarma • za poplatok internetový 
kútik a masáže • šport: stolný tenis • 
fi tness • šípky • za poplatok: biliard 
a tenis na niektorom zo 4 verejných 
tenisových kurtov za cestou • 
v záhrade dva bazény s ležadlami 
a slnečníkmi zdarma • 2 krát za týždeň 
v hoteli živá hudba

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky • kúpeľňa • sušič na vlasy 
• SAT TV • Wi-Fi pripojenie • 
individuálna klimatizácia • telefón 
• trezor (za poplatok) • minibar 
(za poplatok) • balkón

STRAVOVANIE
polpenzia – raňajky a večere formou 
bohatých bufetových stolov

PRE DETI
bazén • ihrisko

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný 
vstup do mora • od hotela je známa 
Kleopatrina pláž vzdialená len 50 m 
a oddelená prístupovou komunikáciou • 
ležadlá a slnečníky sú za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ        

PRE DETI      

MIESTO POBYTU        

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy, večere formou bufetu • popoludní 
káva, čaj a koláče • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 – 
24:00 h) • fi tness • stolný tenis • stolný futbal • šípky • plážový volejbal

1
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI

2
ZDARMA PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

CENA OD

498
EUR

CENA OD

498
EUR
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HAMMAMET
Pôvodne rybárske mestečko má krásne piesočnaté 
pláže, počas celého roka mierne prímorské 
podnebie, pestrú vegetáciu a patrí k najstarším 
turistickým strediskám v Tunisku. Na hlavnej 
ulici mesta sa nachádza množstvo obchodov, 
kaviarní, reštaurácií a v medine, obklopenej 
hrubými mestskými múrmi, sa konajú tradičné 
arabské trhy – souky. Hotely obklopené rozľahlými 
záhradami ležia asi 2 km od centra Hammametu, 
priamo na priestranných hotelových alebo 
súkromných plážach so širokou paletou športového 
vyžitia. Južnú časť Hammametu reprezentuje 
najmodernejšia turistická zóna Stredomoria, 
Hammamet–Yasmine, s novovybudovanou medinou, 
zábavným parkom Carthageland, luxusnými hotelmi, 
palmovou promenádou s reštauráciami, obchodíkmi, 
novovybudovaným klziskom, jachtovým prístavom 
a piesočnatými plážami. Transfer z letiska 
v Monastire trvá asi 2 hodiny 30 minút.

SOUSSE
Tretie najväčšie mesto krajiny, právom 
nazývané aj „Perla Sahelu“. Mimoriadne živé 
letoviko v sebe spája bohatú históriu a atraktívnu 
prítomnosť. Za hradbami obrovskej historickej 
mediny neďaleko prístavu sa okrem množstva 
obchodov skrýva aj pevnosť, stará mešita, 
kláštor a množstvo iných pamiatok (UNESCO). 
Kto pred rušným centrom mesta uprednostní 
pokojnejšie prechádzky, ten má možnosť 
navštíviť príjemnú turistickú zónu v okolí neďalekého 
prístavu Port El Kantaoui. Transfer z letiska 
v Monastire trvá približne 40 minút.

Tamerza, Chebika a prehliadka Kairouanu s Veľkou 
mešitou.
 
Tunis - Kartágo - Sidi Bou Said - celodenný výlet 
s obedom na sever krajiny spojený s prehliadkou 
hlavného mesta Tunis (hlavná Avenue Habib 
Bourghiba a neďaleká stará medina), Antoninových 
kúpeľov, okúzľujúceho bielo-modrého mestečka Sidi 
Bou Said a historického Kartága.

ZOO a delfi nárium Friguia - najväčšia ZOO severnej 
Afriky, 65 druhov zvierat, vystúpenie uškatca
a delfínia šou.

El Djem - poldenný výlet s prehliadkou El Djem 
(bývalý rímsky Thysdrus), kde sa nachádza tretí 
najväčší rímsky amfi teáter na svete (väčšie sú len 
Koloseum v Ríme a v meste Capua) a návštevou 
skvelého múzea s dokonale zachovanými mozajkami.

Plavba pirátskou loďou - trojhodinová plavba pozdĺž 
pobrežia na replike pirátskej plachetnice akú použil 
režisér Roman Polanski pri natáčaní fi lmu „Piráti“ 
(1986) s možnosťou kúpania a opaľovania s malým 
občerstvením.

SKANES
Turistická oblasť v blízkosti mesta Monastir, ktorého 
tajomná atmosféra oslovila nejedného fi lmára. 
Monastir je známy pevnosťou Ribat, mauzóleom 
Habiba Bourghibu a medinou so spleťou uličiek, 
tajomnými zákutiami s množstvom obchodíkov, 
reštaurácií a kaviarní. Transfer z letiska v Monastire 
trvá približne 10 minút.
 
MAHDIA
Je najjužnejšie položeným letoviskom na tuniskej 
pevnine. Pre svoje krásne pláže s jemným bielym 
pieskom a tyrkysové more je nazývané aj tuniským 
Karibikom. Hotely ležiace priamo na pláži umožňujú 
stráviť dovolenku plnú nezabudnuteľných zážitkov. 
Stará atmosferická časť mesta sa rozprestiera 
od brány Skifa El Kahla až po špičku polostrova 
Cap Afrique. Okrem množstva obchodov ponúka 
aj možnosť vidieť starú pevnosť, maják či pôsobivý 
rybársky cintorín. Transfer z letiska v Monastire
trvá asi 60 minút.
 

MOŽNOSŤ FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Sahara - dvojdňový dobrodružno-poznávací výlet 
s plnou penziou, pri ktorom môžete odhaliť pravú 
tvár Afriky. Navštívite jedno z najväčších koloseí
z dôb rímskeho impéria El Djem, obydlia Berberov - 
pôvodných obyvateľov v Matmate, ako i mesto Douz, 
ktoré vám otvorí bránu do Sahary. Kto bude mať 
záujem, môže za poplatok využiť služby saharských 
dromedárov a nechať sa povoziť po piesočnatých 
dunách Sahary a vychutnať si západ slnka. Druhý 
deň tvorí prejazd soľným jazerom Chott El Djerid, 
fakultatívny výlet na džípoch do horských oáz 

TUNISKO

BRÁNA SAHARY, EXOTICKÁ KRAJINA LEŽIA CA V SEVERNEJ ČASTI AFRIKY NA POBREŽÍ S TREDOZEMNÉHO MORA. KRAJINA BOHA TÁ NA HIS TÓRIU
A PAMIATKY UŽ OD NAJSTARŠÍCH DÔB. TUNISKO MÁ 1 200 KM NÁDHERNÝCH PIESOČNATÝCH PLÁŽÍ, TURISTICKÉ ZÓNY S NAJMODERNEJŠÍMI HOTELMI 
S KVALITNÝMI SLUŽBAMI PODOBNÝMI EURÓPSKEMU ŠTANDARDU A VYZNAČUJÚCIMI SA VYNIKAJÚCOU MIESTNOU I EURÓPSKOU KUCHYŇOU.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 23 29 32 33 30 26
VODA (°C) 17 22 24 25 24 22

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

Skanes Monastir

Mahdia

Tunis
Hammamet

Port el Kantaoui
Sousse

TUNISKO
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Monastir
El Djem

Sfax

MatmataDouz

Tozeur

Kairouan

Dougga

Thuburbo Majus

Zaghouan

Hammamet

Bou Argoub
Cap Bon
TunisKartá

go

Sidi Bou Said

Alžírsko

Taliansko

SAMIRA CLUB +
336 HAMMAMET

TUNISKO
PO STOPÁCH RIMANOV

335

POLOHA
5 km od centra Hammametu • 
4 km od turistického strediska 
Hammamet -Yasmine • golfové ihriská 
Citrus a Yasmine sú vzdialené 4 km • 
100 km od letiska v Monastire

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
prízemné bungalovy v tradičnom 
maurskom štýle • recepcia • zmenáreň 
• Wi-Fi pripojenie vo vyhradených 
priestoroch (zdarma) • hlavná 
a à la carte reštaurácia • bary • 
Maurská kaviareň • obchodná arkáda • 
bazén s toboganmi • ležadlá, slnečníky 
a matrace (zdarma) • šport: fi tness • 
tenisové kurty • ihrisko na basketbal 
a hádzanú • futbalové ihrisko • stolný 
tenis • jazdecké centrum s výcvikom • 
SPA centrum • fenomenálne animácie 
počas celého dňa pre deti a dospelých

UBYTOVANIE
zrenovované dvojlôžkové prízemné 
bungalovy s možnosťou až 2 prísteliek 
(pevné, resp. rozkladacie lôžko) 
• kúpeľňa s WC • individuálna 

klimatizácia • SAT TV • telefón • malá 
terasa • za poplatok: minibar a trezor

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (3 - 14 rokov) • ihrisko • bazén 
• Snoopy diskotéka • premietanie 
fi lmov

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

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92 %

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) 
a večere (18:30 - 21:00 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • snacky (10:00 
- 24:00 h) • miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00 - 24:00 h) 
• vybrané športové aktivity

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy alebo z Košíc 
do Monastiru. Transfer do mestečka 
Mahdia, ubytovanie v 4* hoteli, večera.

2. DEŇ
Po raňajkách začneme našu dobrodružnú 
cestu po tejto zaujímavej krajine. 
Vydáme sa do mestečka El Djem, ktoré 
je preslávené najväčším amfi teátrom na 
africkom kontinente. Cesta nás povedie 
cez mesto Sfax do Matmaty s unikátnymi 
troglodytnými obydliami. Čaká na nás 
mesto Douz, označované aj za „bránu 
do Sahary“. Fakultatívne možnosť 
prechádzky na ťavách po piesočnatých 
saharských dunách.

3. DEŇ
Prechod cez najväčšie tuniské soľné 
jazero Chott El Djerid nás zavedie 
do mesta Tozeur známeho najmä 
vďaka pestovaniu datlí „deglet nour“. 
Fakultatívne možnosť návštevy 
múzea Dar Chraiet alebo výlet džípmi 
do horskej oázy Mides. Presunieme sa 
do mesta Kairouan, ktoré je súčasťou 
svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO, kde navštívime i dielňu 
na výrobu kobercov. Hammamet.

4. DEŇ
V ranných hodinách sa vyberieme 
do mestečka Dougga, ktoré je 
jednou z najzachovalejších rímskych 
lokalít na africkom kontinente 
a súčasťou svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. V meste sa 
nachádza nespočetné množstvo 

architektonických pamiatok. Prezrieme 
si Thuburbo Majus, kde bola zriadená 
rímska kolónia, ktorá po arabskom 
vpáde zanikla, avšak do dnešných dní 
sa tam zachovali zaujímavé vykopávky. 
Hadriánov chrám vôd navštívime 
v meste Zaghouan. Chrám bol 
zásobovaný vodou prostredníctvom 
123 km dlhého aquaduktu. 

5. DEŇ
Čaká nás celodenný výlet do slávneho 
mesta Kartágo, ktoré bolo v roku 146 p. n. 
l. zrovnané so zemou. Navštívime hlavné 
mesto Tunis s tradičným trhom. Popoludní 
sa vydáme do malebného mestečka 
Sidi Bousaid, ktoré láka nádherným 
výhľadom na hlavné mesto, zaujímavou 
architektúrou a množstvom umelcov. 

6. DEŇ
Vydáme sa na sever krajiny navštíviť 
polostrov Cap Bon s mestečkami 
Nabeul, Hawaria a Kerkouane. 
V Kerkouane budeme mať možnosť 
obdivovať jediné pozostatky púnskeho 
mesta na území Tuniska. Presunieme sa 
do mesta Korbus, bývalých rímskych 
termálnych kúpeľov. Po ceste späť do 
Hammametu sa zastavíme v Bouargoub 
na ochutnávku miestnych vín.

7. – 8 . DEŇ
Pobyt pri mori v stredisku Hammamet, relax 
na pieskových plážach, možnosť vodných 
športov. Pre záujemcov možnosť predĺženia 
pobytu pri mori. Posledný deň transfer 
na letisko, odlet do Bratislavy/Košíc.

S POBYTOM PRI MORI  | PRIAMY LET  |  VSTUPY V CENE 2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI BEZ BARIÉR

CENA OD

482
EUR

CENA OD

695
EUR

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

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

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

STRAVOVANIE
all inclusive

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

DĹŽKA TRANSFERU 
40 minút 

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

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

LTI THALASSA SOUSSE 
337 SOUSSE

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE 2 SLOVENSKÍ
ANIMÁTORI

AQUAPARK WIFI

1+2 2+3

1+2

TUNISKO  |  SOUSSE
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PRE DETI
  Aquapark

  Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými 

animátormi (júl - august):

  Mini klub (4-12 rokov)

  Minidisco a fotenie s delfínom

   Tematické dni – Pirátsky poklad, Indiánske leto, 

Miniolympiáda, Tvoj obľúbený rozprávkový 

a komiksový hrdina, Havajský deň, atď.

   Tvorivá dielnička - maľovanie tričiek a kamien-

kov, facepainting, modelovanie balónov, origami

   (pod)vodné šibalstvá a pieskové dobrodružstvá

   Kúzla a čary - Magic show

  Športové hry a turnaje

   Výlety pre deti a teenagerov

  Detské ihrisko s trávnatým povrchom s preliezač-

kami, šmykľavkou, detským sedením a tienidlami

  Detské menu, skoré večere

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

  Klimatizovaná herňa s playstation

  Kids show, letné kino

VÝHODY PRE RODINY 
  2 deti do 12 rokov zdarma

  Aquapark v cene 

  Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

REŠTAURÁCIE 
hlavná reštaurácia • 4 á la carte reštaurácie • bary

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

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

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

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

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

S DVOMI SLOVENSKÝMI 
ANIMÁTORMI

1+2

CENA OD

458
EUR

TUNISKO  |  SOUSSE
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LTI MAHDIA BEACH 

POLOHA
na pobreží jednej z najkrajších pláží v Tunisku • 3 km od 
centra Mahdie • 45 km od letiska v Monastire 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
hotelový komplex postavený v maurskom štýle • recepcia 
• internetový kútik (za poplatok) a Wi-Fi pripojenie 
v priestoroch lobby baru (zdarma) • hlavná a á la carte 
reštaurácie • bary • Maurská kaviareň • bazénový komplex • 
slnečníky, ležadlá a matrace (zdarma) • osušky (za depozit) 
• detský bazén • vnútorný bazén • aquapark • tenis • 
plážový volejbal • aerobik • minigolf • stolný tenis • fi tness 
• lukostreľba • biliard • záhradný šach • jazda na koni • 
potápanie • amfi teáter • disko bar • SPA centrum • športové 
aktivity a zábavné programy počas celého dňa pre deti 
a dospelých

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
centrálna klimatizácia • SAT TV • telefón • balkón alebo 
terasa • za poplatok: minibar, trezor a výhľad na more • 
rodinná izba pre 4 osoby (rozlohovo väčšia miestnosť so 
4 pevnými lôžkami) a rodinná suita pre 4-5 osôb 
(2 miestnosti) sú v druhom bloku hotela s výhľadom do 
záhrady alebo na miestnu komunikáciu • všetky izby 
v hoteli sú renovované

STRAVOVANIE
ultra all inclusive 

PRE DETI
miniklub (4 - 12 rokov) • postieľka • stolička • ihrisko • 
animácie aj pre Juniorov (13 - 17 rokov) • bazén • kútik 
v reštaurácii • opatrovanie detí (za poplatok)

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 80 %

338 MAHDIA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky (06:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 
21:30 h) formou bufetu v hlavnej reštaurácii • neskoré raňajky (10:00 - 12:00 h) • zmrzlina (11:00 - 17:00 h 
a 18:30 - 21:30 h) • káva a koláčiky (15:00 - 17:00 h) • nočné snacky (23:00 - 06:00 h) • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v lobby bare (24:00 h) • vybrané športové aktivity

3
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI BEZ BARIÉR

2+3

CENA OD

618
EUR

TUNISKO  |  MAHDIA
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LTI THALASSA MAHDIA 

POLOHA
na pobreží jednej z najkrajších pláží v Tunisku • 
4 km od centra Mahdie • 50 km od letiska v Monastire

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
recepcia • internet a Wi-Fi pripojenie v priestoroch 
lobby (za poplatok) • hlavná reštaurácia • 2 á la carte 
reštaurácie • bary • Maurská kaviareň • 2 bazény • slnečníky 
a ležadlá (zdarma) • osušky (za depozit) • detský bazén 
• vnútorný bazén so sladkou vodou • šport: stolný tenis • 
tenis • futbal • plážový volejbal • amfi teáter • diskotéka • 
novovybudovaný aquapark • SPA centrum (fi tness, masáže, 
sauna, hammam) • športové aktivity a zábavné programy 
počas celého dňa

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • centrálna klimatizácia • 
SAT TV (diaľkový ovládač za depozit) • telefón • 
balkón alebo terasa • za poplatok: chladnička a trezor • 
k dispozícii sú: Štandardná izba (30 m2, dvojlôžková 
s možnosťou prístelky - pevné lôžko), Rodinná izba 
(40 m2, dvojlôžková s 2 prístelkami - pevné a rozkladacie 
lôžko) 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 10 rokov) • bazén • ihrisko • postieľka • stolička • 
mini disko • animácie aj pre Juniorov (10 - 14 rokov) 

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá a slnečníky (zdarma) • osušky (za depozit) • 
motorizované vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 72 %

339 MAHDIA

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:00 h) a večere (18:30 - 21:30 h) 
formou bufetu • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 - 24:00 h) • 
ľahké občerstvenie popoludní (15:00 - 17:00 h) • polnočné snacky (23:00 - 00:00 h) • možnosť večere 
v á la carte reštauráciách (rezervácia vopred) • fľaša vody k dispozícii v izbe každý deň

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK WIFI
2+2

CENA OD

438
EUR

TUNISKO  |  MAHDIA
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GTS. For the WORKING WORLD.

Riešenia šité na mieru
Značka GTS reprezentuje dlhodobé skúsenosti, znalosti, spoľahlivosť a širokú ponuku špičkových telekomunikačných 
a IT riešení pre fi remných klientov v celom regióne strednej a východnej Európy. Naša ponuka zahŕňa individuálne 
navrhované riešenia hlasových a dátových sietí, cloudové riešenia, pripojenie do internetu, ale aj služby moderného
dátového centra.  Cieľom nášho snaženia je uľahčiť vám každodenný pracovný život, podporiť vás vo vašom podnikaní, 
a to všetko pri úspore vašich fi nančných nákladov.
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POLOHA
5 km od historického centra Monastiru • medzi strediskami 
Mahdia a Sousse • 18 jamkové golfové ihriská sú vzdialené: 
Palm Links 3 km, Flamingo 5 km a El Kantaoui 16 km 
(premáva k nim hotelový bus) • v blízkosti letiska

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
recepcia • Wi-Fi pripojenie v hoteli (zdarma) • minimarket • 
hlavná reštaurácia • 2 á la carte reštaurácie • bary • Maurská 
kaviareň • bazénový komplex • slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky (zdarma) • detský bazén • vnútorný bazén • 
šport: tenis • stolný tenis • biliard • plážový volejbal • vodné 
pólo • viacúčelové ihrisko na loptové hry • centrum a škola 
potápania • SPA centrum Royal Elyssa Thalasso & Spa 
(fi tness, masáže, hammam, sauna) • športové aktivity 
a zábavné programy počas celého dňa

UBYTOVANIE
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • individuálne ovládaná 
klimatizácia • SAT TV • telefón • trezor • minibar • Wi-Fi 
pripojenie (zdarma) • balkón alebo terasa • k dispozícii 
sú: Štandardná izba (dvojlôžková s možnosťou prístelky), 
Junior Suita a Executive Suita (kúpeľňa s vírivkou a sprchou, 
miestnosť s masážnym stolom) umiestnené na streche SPA 
centra s výhľadom na more a vlastným bazénom spoločným 
pre všetky suity 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 10 rokov) • bazén • ihrisko • postieľka • 
stolička • animácie

PLÁŽ
piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • pozvoľný vstup 
do mora • slnečníky, ležadlá, matrace a osušky (zdarma) 
• motorizované vodné športy a potápačské centrum 
(za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTO 85 %

340 MONASTIR

ALL INCLUSIVE raňajky (07:00 - 10:00 h), obedy (12:30 - 14:30 h) a večere (18:30 - 21:30 h) 
formou bufetu • nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie (10:00 - 24:00 h) • neskoré raňajky 
(10:00 - 11:00 h) • ľahké občerstvenie popoludní (16:00 - 17:00 h) • polnočné snacky (23:00 - 00:00 h) • 
možnosť obeda a večere v á la carte reštauráciách raz za pobyt (rezervácia vopred) • fľaša vody k dispozícii 
v izbe každý deň

ROYAL THALASSA MONASTIR 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS GOLF

2+2

CENA OD

698
EUR

TUNISKO  |  MONASTIR
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Taba

Hurghada

Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor Marsa Alam

Egypt je aj krajinou, kde 365 dní v roku svieti slnko, 
kde teplota tyrkysovo modrého mora neklesá ani 
v zime pod 21 °C a kde fascinujúci podmorský svet 
láka k objavovaniu turistov z celého sveta. Podnebie 
je horúce a suché - Egypt je jednou z najsuchších 
krajín sveta. Leží na severovýchode Afriky, obmýva 
ho Stredozemné a Červené more. Na ploche 
997 739 km2 (90% pokrýva púšť) žije v Egypte 
okolo 81 miliónov obyvateľov, z ktorých cca 90 % 
sú moslimovia a zvyšných 10 % prevažne koptskí 
kresťania. Väčšina obyvateľov žije v Káhire a v delte 
Nílu. Vďaka rozvoju turistickej infraštruktúry už Egypt 
nie je len miestom, kam sa jazdí za pamiatkami 
a do múzeí. Návštevníkov čakajú hotely všetkých 
kategórií, krásne slnečné pláže, dobrodružné 
potápanie k stroskotaným lodiam, golfové ihriská, 
zábava v letoviskách a vždy nové a nové turistické 
atrakcie. Cenová úroveň služieb je ešte stále 
mimoriadne výhodná a dostupná pre široké vrstvy 
dovolenkárov.

Mimoriadne vyhľadávanou turistickou zónou je 
záliv Makadi, nachádzajúci sa asi 35 km od centra 
Hurghady, kde vyrastajú architektonicky veľmi 
zaujímavé rezorty, väčšinou klubového charakteru, 
ponúkajúce ubytovanie so službami „all inclusive“. 
Najnovšou časťou je oblasť Sahl Hasheesh, 
nachádzajúca sa približne 20 km južne od centra 
Hurghady, z ktorej postupne vzniká atraktívne 
luxusné letovisko plné kvalitných hotelových 
komplexov.

MARSA ALAM
Donedávna malá rybárska dedinka dnes konkuruje 
známym dovolenkovým destináciám. Čoraz 
obľúbenejším turistickým rajom sa toto letovisko 
stalo predovšetkým po výstavbe medzinárodného 
letiska v roku 2001. Marsa Alam leží 210 km južne 
od Hurghady a ponúka všetko to, čo milovníci 
úchvatného podmorského sveta a oddychovej 
dovolenky hľadajú – čisté more, nádherné pláže, 

HURGHADA
Pred dvadsiatimi rokmi izolovaná rybárska 
dedinka s panenskými plážami dnes patrí 
k najvyhľadávanejším egyptským letoviskám. 
Hurghada, s celkovou dĺžkou približne 60 km, má 
niekoľko častí. 25 km severne od centra sa nachádza 
samostatná časť Hurghady El Gouna. Tento raj pre 
romantikov, preslávený najmä golfovým areálom, 
je popretkávaný čarovnými lagúnami a stavebne 
zladenými hotelovými komplexmi. Pôvodným 
centrom Hurghady je El Dahar, v ktorom obchodníci 
lákajú turistov ibištekovým čajom alebo aromatickou 
kávou. Turistickým centrom Hurghady je Sakkala 
s peknou Marinou a pešia zóna Mashaia, ktorá je 
známa koncentráciou populárnych barov, reštaurácií, 
diskoték, internetových kaviarní a lepších obchodov. 
Čoraz obľúbenejšou sa stáva južná Hurghada, kde 
sa nachádzajú nákupné arkády a prevažne hotely 
vyššej kategórie, postavené pri najlepších plážach 
s pozvoľným vstupom do mora.

EGYPT

EGYPT JE OD NEPAMÄTI TAJUPLNÁ A MLČANLIVÁ KRAJINA, KTORÁ SÚSTREĎUJE NA SEBA POZORNOSŤ DESIATKY STOROČÍ. OČARENIE SVETA TOUTO 
KRAJINOU NEPRAMENÍ LEN ZO STAROVEKEJ CIVILIZÁCIE, KTORÁ SA TU TISÍCROČIA FORMOVALA, ALE AJ Z  NENAPODOBITEĽNÉHO KULTÚRNO-
HISTORICKÉHO BOHATSTVA, KTORÝM KRAJINA DISPONUJE.
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stabilné počasie a predovšetkým nádherné koralové 
útesy so svojou jedinečnou faunou a fl órou. Nakoľko 
sa hotely začali budovať len nedávno, v letovisku 
sa koncentrujú predovšetkým nové, luxusné hotely, 
vhodné aj pre náročnejších klientov. Vzhľadom 
na novosť a rozsiahlosť oblasti tu nemožno 
očakávať žiadne ucelené zábavné možnosti a ani 
vybudovanú infraštruktúru – o zábavu a pohodlie 
hostí sa postarajú hotely vo vlastnej réžii. Alternatívu 
k hotelovým službám predstavujú mestečká 
Port Ghalib a El Quseir, ktoré sa začali budovať 
po otvorení medzinárodného letiska, súčasne 
s hotelovými komplexami a koncentrujú niekoľko 
reštaurácií, bazárov a obchodov. Srdcom Port 
Ghalibu je jeho prístav a nábrežie Corniche- oblasť 
pre jachty z celého sveta. Port Ghalib predstavuje 
aj možnosť pozrieť si krásy Červeného mora cez 
široké spektrum vodných aktivít, nachádza sa 
tu aj golfové ihrisko. Stredisko Madinat Coraya, 
koncentrujúce niekoľko luxusných hotelov sietí 
Iberotel, JAZ a Solymar, dáva klientom pocit ucelenej 
infraštruktúry. Vyznačuje sa krásnymi plážami, 
farebnými koralmi a bohatým podmorským svetom, 

hneď po pyramídach najväčšiu egyptskú atrakciu. 
V tomto meste sa nachádza osem z dvanástich 
najzaujímavejších skvostov faraónskeho Egypta a je 
považované za najväčšie múzeum pod holým nebom 
na svete.
Výlet na ostrov Giftun – výlet loďou na rajský 
ostrov obklopený tyrkysovým morom s panenskými 
piesočnatými plážami s možnosťami slnenia, 
potápania a šnorchlovania.
Safari – výlet džípom alebo na štvorkolkách do púšte 
a beduínskej dedinky, s možnosťou zoznámenia sa 
s každodenným spôsobom života beduínov.

nachádza sa tu aj aquapark s 13 tobogánmi, zadarmo 
dostupný všetkým klientom, ubytovaným v hoteloch 
tohto strediska

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
KÁHIRA - Hlavné mesto Egypta je takmer 
mytologickým centrom arabského sveta. Sústreďuje 
približne 25 miliónov obyvateľov a má jedno 
z najhustejších osídlení na štvorcový kilometer, čím 
vytvára kypiaci kotol ľudí, stavieb a dopravných 
prostriedkov so všadeprítomnou kakofóniou 
a bojom o miesto. Káhira je mestom kontrastov: 
domčeky z hlinených tehál sa skromne skrývajú 
v blízkosti supermoderných stavieb, kozy a somáre 
sa bežne premávajú medzi luxusnými autami 
svetových značiek. Jedným z najintenzívnejších 
pocitov z návštevy mesta je dojem bezčasovosti 
- pozostatky faraónov, pyramídy, mešity a bazáre 
sú tu dokonalou súčasťou každodenného života. 
Luxor - je miestom, kde vznešenosť starodávnych 
Théb sídli bez problémov po boku moderného 
mesta a jeho obyvateľov. Rozmery a počet 
neuveriteľne zachovalých pamiatok robia z Luxoru 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X
VZDUCH (°C) 27 30 35 37 38 30 27
VODA (°C) 24 26 28 28 29 26 24

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC
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PLAVBA PO NÍLE 

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, prílet do letoviska 
Hurghada. Po prílete sa presunieme 
do Luxoru, kde sa nalodíme na 
loď. Alternatívne podľa príletu 
prenocovanie v Hurghade. Začína sa 
naša objavná cesta po tejto nádhernej 
krajine.

2. DEŇ
(V prípade prenocovania v Hurghade 
skorý ranný transfer do Luxoru). 
Západný breh, kde na sklonku dňa 
padajú tiene na „Ríšu mŕtvych“. 
Navštívime Údolie kráľov, kde sa 
nachádzajú hrobky kráľov z 18., 19. 
a 20. dynastie. Svoje miesto tu má 
i hrobka azda najznámejšieho 
faraóna Tutanchamóna. V Údolí 
kráľovien si pozrieme hrobky 
kráľovien a ich detí a najvýznamnejšiu 
pamiatku tejto oblasti Chrám kráľovnej 
Hatšepsut, čiastočne vytesaný do 
skaly a čiastočne dostavaný do svojej 
pôvodnej podoby. Nevynecháme 
ani sochy faraóna Amenhotepa III. – 
Memnonove kolosy.  Popoludní sa 
vydáme na plavbu do Edfu.

3. DEŇ
V meste Edfu navštívime chrám 
sokolieho boha Hora, ktorý je nielen 
najzachovalejším chrámom v celej 
krajine, ale i jedným z najkrajších 
chrámov. Boh Hor je vždy 
znázorňovaný ako sokol a jeho krídla 
boli symbolom rozlohy vesmíru a slnko 
a mesiac boli považované za jeho oči. 
Plavba bude pokračovať do Asuánu.

4. DEŇ
Asuán, „brána do čiernej Afriky“, 
mesto bez jediného  mosta. Veľká 
asuánska priehrada vystihuje kontrast 
starej a novej doby. Popoludní 
v prípade záujmu pešia prehliadka 
mesta a jeho najtajnejších častí.

5. DEŇ
Fakultatívny výlet do núbijského 
chrámu Abu Simbel. Veľkolepý chrám 
sa nachádza len 40 km od sudánskych 
hraníc a právom sa pokladá za jeden 
z najkrajších v Egypte. Chrámy 
dal postaviť panovník Ramses II. 
Chrám je zasvätený trom bohom 
a bol vytesaný do skalnej steny. 
Popoludní sa nalodíme na tradičnú 
štíhlu plachetnicu feluku a užijeme si 
plavbu po Níle. Navštívime i botanickú 
záhradu.

6. DEŇ
Dopoludnia si užijeme chvíľku voľna 
a popoludní sa poplavíme do Kom 
Ombo. Jediné mesto, ktoré obývajú 
dvaja bohovia – Sobek a Haroeris. 
Navštívime chrám zasvätený bohovi 
Sobekovi. Cesta bude pokračovať do 
Edfu.

7. DEŇ
Nevynecháme dva nádherné chrámy 
na východnom brehu Nílu – Luxor 
a Karnak. Chrám v Karnaku, kultové 
stredisko boha Amona. Bol postupne 
stavaný a rozširovaný až 1500 rokov. 
Na jeho výstavbe sa zúčastnila väčšina 
významných faraónov. Luxor je jedným 

z najstarších a najvýznamnejších miest 
v Egypte. Mesto i chrám sú postavené 
v súlade s pravidlami egyptského 
náboženstva – východ je symbolom 
zrodenia, západ symbolom smrti. 

8. DEŇ
V dnešný deň sa musíme rozlúčiť 
s touto nádhernou krajinou. 
Vylodíme sa a pred nami je už len 
transfer do Hurghady.

341

PRIAMY LET  |  PLNÁ PENZIA V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

Hurghada

KarnakLuxor

Edfu
Kom Ombo

Asuan

CENA OD

548
EUR
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343 EL GOUNA
THREE CORNERS
RIHANA RESORT 

 THREE CORNERS
RIHANA INN         


342 EL GOUNA

POLOHA
25 km od letiska • 350 m od centra 
strediska El Gouna • 30 km od 
Hurghady • prepojený so sesterským 
hotelom Rihana Inn • priamo pri 
piesočnatej lagúne

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • bankomat 
• slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo 
• hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácie • bary vrátane baru pri 
bazéne aj na pláži • obchodíky • Wi-Fi 
na recepcii a v Sunset Lounge bare 
od 17:00 do 23:00 h zadarmo • 
3 bazény • 2 detské bazény • 
2 tobogany • za poplatok: wellness • 
sauna • jacuzzi • masáže • 
2 potápačské centrá • windsurfi ng 
a kitesurfi ng • biliard • zadarmo: 
plážový volejbal • stolný tenis • 
boccia • animačné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
minibar • SAT TV • telefón • trezor 
(zadarmo) • sušič vlasov (na vyžiadanie 

na recepcii) • terasa, balkón alebo 
francúzske okná • za príplatok sú k 
dispozícii priestrannejšie rodinné izby

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
3 detské bazény (vrátane Rihana Inn) • 
detská stolička • detská postieľka • 
2 tobogany • detské ihrisko

PLÁŽ
2 pláže: piesočnatá lagúna s pozvoľným 
vstupom priamo pri hoteli • pláž Marina 
Sea dostupná shuttle busom zadarmo 
(cca 10 min) • slnečníky a ležadlá 
zadarmo • snack bar • vodné športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
25 km od letiska • 350 m od centra 
strediska El Gouna • 30 km od 
Hurghady • prepojený so sesterským 
hotelom Rihana Resort

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • komplex 
6 budov • bazén • detský bazén • 
slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo 
• 2 hlavné reštaurácie • à la carte 
reštaurácie • 5 barov vrátane barov 
pri bazéne aj na pláži • snack bar 
na pláži • obchodíky • Wi-Fi na recepcii 
a v Sunset Lounge bare od 17:00 
do 23:00 h zadarmo • 3 bazény, 
tobogany a lagúna hotela Rihana Resort 
k dispozícii • za poplatok: wellness • 
2 potápačské centrá • windsurfi ng • 
kitesurfi ng • biliard • zadarmo: plážový 
volejbal • stolný tenis • boccia • 
animačné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
minibar • SAT TV • telefón • trezor 
(zadarmo) • sušič vlasov (na vyžiadanie 

na recepcii) • terasa, balkón alebo 
francúzske okná

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
3 detské bazény (aj v Rihana Resort) 
• detská stolička • detská postieľka • 
2 tobogany • detské ihrisko

PLÁŽ
2 pláže: piesočnatá lagúna s pozvoľným 
vstupom pri hoteli Rihana Resort • pláž 
Marina Sea dostupná shuttle busom 
zadarmo (cca 10 min) • slnečníky 
a ležadlá zadarmo • snack bar • vodné 
športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• ľahké občerstvenie počas dňa • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• ľahké občerstvenie počas dňa • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela

1
DO 14 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE ALL
INCLUSIVE

WIFI

1+1 1+22
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE

1+1 1+2

NOVINKA

CENA OD

598
EUR

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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STEIGENBERGER AL DAU BEACH 

POLOHA
priamo na pláži • 5 km od rušného centra Hurghady • 
6 km od letiska • vlastné 9-jamkové golfové ihrisko 
Al Dau Golf Course

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • Wi-Fi v lobby bare 
a internet v business centre zadarmo • hlavná reštaurácia 
• à la carte reštaurácie • bary pri bazéne a na pláži • 
obchodíky • konferenčné miestnosti • bazénový komplex • 
vnútorný bazén • bazén s morskou vodou vrátane jacuzzi 
• detský bazén • zadarmo: slnečníky, ležadlá a osušky 
• animačné programy • stolný tenis • fi tness • plážový 
volejbal • kurzy potápania v bazéne • kurzy windsurfi ngu • 
úvodný kurz golfu • vodné bicykle a kanoe • za poplatok: 
potápanie • vodné športy • wellness • masáže • sauna

UBYTOVANIE
luxusne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) • väčšie rodinné izby 
s možnosťou 2 prísteliek (pevné resp. rozkladacie lôžka) • 
individuálna klimatizácia • kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón 
• SAT TV • minibar • trezor (zadarmo) • balkón alebo terasa.

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
miniklub • detský bazén • detská stolička • detská postieľka 
• detské menu • detské ihrisko • tobogany a vodné atrakcie 
v susednom hoteli Steigenberger Aqua Magic

PLÁŽ
priamo na pláži • dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup 
do mora • ležadlá, slnečníky a osušky zadarmo • vybrané 
nemotorové vodné športy zadarmo • bar • potápačské 
centrum • centrum vodných športov

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

344 HURGHADA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela • káva • zmrzlina • ľahké občerstvenie 
počas dňa • vybrané športové aktivity • nápoje vo vybranom bare 24 hodín

2
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS GOLF POTÁPANIE

1+1

CENA OD

928
EUR
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STEIGENBERGER AQUA MAGIC 

POLOHA
6 km od letiska • 5 km od centra • nákupné možnosti 
v okolí • priamo za golfovým ihriskom hotela 
Steigenberger Al Dau Beach

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
niekoľko budov • vstupná hala s recepciou • reštaurácie 
(hlavná, detská, na pláži, 2 à la carte) • bary (snack, lobby, 
2 pri bazénoch, strešný, plážový) • bazény • aquapark • 
miniklub • teenage club • obchody • wellness • fi tness • 
stolný tenis • stolný futbal • šípky • biliard • 9-jamkové 
golfové ihrisko • bezplatný shuttle bus do centra • Wi-Fi 
v lobby zadarmo • šlapadlá a kanoe na pláži • detské ihrisko 
• slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo

UBYTOVANIE
705 izieb • v superior a deluxe izbách možnosť 1 prístelky 
• kúpeľňa/WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar • trezor 
• individuálna klimatizácia • telefón • balkón alebo terasa 
(štandardné izby s francúzskym oknom, bez možnosti 
prístelky) • rodinné izby (väčšia izba pre 2 dospelých 
a 2 deti)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
• detské bazény • aquapark • pirátska loď s toboganmi pre 
menšie deti a vodnými atrakciami • miniklub a teenage club 
• destké ihrisko • animačné programy • detská postieľka 
na vyžiadanie

PLÁŽ
piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • cez záhradu 
sesterského hotela Steigenberger Al Dau Beach (bezplatné 
golfové autíčka) • slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo • 
vodné športy za poplatok, niektoré nemotorové zadarmo • 
mólo • šnorchlovanie • potápačské centrum

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

345 HURGHADA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • ľahké 
občerstvenie v plážovom bare, v talianskej reštaurácii a v stánkoch s rýchlym občerstvením • vybrané 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch a reštauráciách podľa otváracích hodín (v lobby bare 
24 hodín) • úvodné kurzy potápania a windsurfi ngu • šlapadlá a kanoe v aqua centre • úvodná lekcia golfu 
vrátane vybavenia • fi tness • stolný tenis a stolný futbal • biliard • animačné programy

1
DO 13 R.
ZDARMA

ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI WELLNESS GOLF

1+1

NOVINKA

CENA OD

758
EUR
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JASMINE PALACE 

POLOHA
15 km od letiska • 18 km od centra • priamo na piesočnatej 
pláži • novootvorený hotel

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia (orientálna a ázijská) • plážová reštaurácia • 
bary (pri bazéne a na pláži) • obchodíky • kaderníctvo • 
bankomat • pripojenie na internet za poplatok • miniklub 
• bazény • detský bazén • slnečníky, ležadlá a osušky 
zadarmo • konferenčná miestnosť • animačné programy 
• disco • potápačské centrum • vodné športy • plážový 
volejbal • stolný tenis • šípky • biliard • herňa • fi tness • 
sauna • jacuzzi • masáže • animačné programy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek • individuálna 
klimatizácia • telefón • SAT TV • minibar (1 fľaša vody 
denne) • kúpeľňa • sušič na vlasy • trezor (zadarmo) • 
balkón alebo terasa • izby s výhľadom na bazény alebo 
na more za príplatok

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub • detská postieľka na vyžiadanie • detský kútik 
v reštaurácii • detský bazén • bazén s umelým vlnobitím

PLÁŽ
dlhá piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

346 HURGHADA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • ľahké občerstvenie počas 
dňa • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WELLNESS ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+1 1+2 2+2

NOVINKA

CENA OD

628
EUR
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SEA GULL
BEACH RESORT & CLUB 


348 HURGHADA

THREE CORNERS
SUNNY BEACH RESORT 


347 HURGHADA

POLOHA
20 km od letiska • 10 minút od centra 
Daharu • medzi Hurghadou 
a El Gounou • priamo pri pláži

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex 9 budov • vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia 
• talianska à la carte reštaurácia • 
reštaurácia na pláži • bar na pláži 
a pri bazéne • lobby bar • obchodíky 
• slnečníky a ležadlá zadarmo • 
3 bazény • tobogany a šmýkačky • 
Wi-Fi (250 MB / izba / pobyt 
zadarmo) • plážový volejbal • stolný 
tenis • maxi šachy • boccia • minigolf 
• animačné programy • za poplatok: 
potápačské centrum • masáže • 
sauna • jacuzzi • turecké kúpele • 
kaderníctvo

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • väčšie rodinné izby 
s 2 prístelkami (max. 3 dospelí 
a 1 dieťa) • klimatizácia • telefón • 
SAT TV • minibar • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • trezor • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • detský 
klub • tobogany a šmýkačky • detská 
postieľka na vyžiadanie

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • veľmi 
pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • vodné 
športy na pláži za poplatok • mólo

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
priamo v turistickom centre Hurghady 
– v Sakkale • 10 km od letiska • priamo 
na pláži • v bezprostrednom okolí 
obchody, bary, reštaurácie, zábava

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
komplex 2 hotelov (pôvodná a novšia 
časť) • vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň • obchodíky • internetová 
kaviareň a Wi-Fi v lobby za poplatok • 
hlavná reštautácia • talianska à la carte 
reštaurácia na pláži • 5 barov • 
6 bazénov rôznych tvarov a rozmerov 
• tobogany • 2 kiná • salón krásy • 
detské ihrisko • mini zoo • animačné 
programy • biliard • stolný tenis • 
masáže • sauna • jacuzzi • fi tness • 
tenis • squash

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek (pevné alebo rozkladacie 
lôžko) • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • telefón • SAT TV • trezor • 
minibar • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
mini zoo • menší aquapark 
(8 šmýkačiek) • detský bazén • detská 
postieľka • detská stolička • detské 
ihrisko

PLÁŽ
piesočnatá pláž, rozdelená na 2 časti 
• pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • vodné 
športy za poplatok • bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• ľahké občerstvenie počas dňa • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa zvyklostí hotela • 
ľahké občerstvenie počas dňa • káva, čaj a zmrzlina v určenom čase

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK WIFI

1+1 2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK

1+1 2+2

NOVINKA

CENA OD

618
EUR

CENA OD

618
EUR
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ARABIA AZUR BEACH RESORT +

POLOHA
medzi Sakkalou (3 km) a Daharom • 8 km od letiska • 
priamo na pláži

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • Wi-Fi v lobby 
(za poplatok) • internetová kaviareň • bary • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie (za poplatok) 
• olympijský bazén • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • zadarmo: tenisové kurty (osvetlenie 
za poplatok) • 4 squashové kurty • fi tness • stolný tenis 
• plážový volejbal • boccia • šípky • biliard • animácie • 
disco • za poplatok: šlapadlá • kanoe • potápanie • potreby 
na šnorchlovanie • windsurfi ng • masáže • sauna • parný 
kúpeľ • jacuzzi

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (pevné resp.
rozkladacie lôžko) • telefón • TV SAT • minibar (denne 
dopĺňaný vodou a nealko nápojmi) • individuálna 
klimatizácia • trezor (zadarmo) • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detská stolička • detská postieľka • 
detské menu • animačné programy

PLÁŽ
priamo na pláži • piesočnatá s lagúnou a vlastným koralovým 
útesom (odporúčame obuv do vody) • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • potápanie a vodné športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

349 HURGHADA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • ľahké občerstvenie počas dňa 
• vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WELLNESS ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+1 1+2 2+2

CENA OD

598
EUR

EGYPT | HURGHADA
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GRAND PLAZA RESORT 
351 HURGHADA

GRAND PLAZA HOTEL 
350 HURGHADA

POLOHA
5 km od letiska • 8 km od centra • 
priamo na piesočnatej pláži • starší, 
známy hotel s výbornou reputáciou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • talianska à la carte 
reštaurácia (za poplatok) • bary • 
obchodíky • kaderníctvo • bankomat 
• pripojenie na internet za poplatok 
• miniklub • 2 bazény • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • zadarmo: 
animačné programy • volejbal • 
maxišachy • fi tness • stolný tenis 
• boccia • za poplatok: biliard • 
potápačské centrum • vodné športy 
na pláži • sauna • jacuzzi • masáže • 
tenis

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • individuálna klimatizácia 
• telefón • SAT TV • minibar (1 fľaša 
vody denne) • set na prípravu čaju 
a kávy • kúpeľňa • sušič na vlasy • 
trezor (zadarmo) • balkón alebo terasa 
• výhľad na more za príplatok

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub • detská postieľka 
(na vyžiadanie) • tobogany 
v sesterskom hoteli Grand Plaza Resort

PLÁŽ
krásna piesočnatá pláž s charakterom 
lagúny • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo • 
vodné športy na pláži za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
5 km od letiska • 8 km od centra • 
za sesterským hotelom Grand Plaza 
Hotel • príjemný hotel s dobrou 
reputáciou

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • bary • diskotéka • 
obchodíky • kaderníctvo (v Grand 
Plaza Hotel) • bankomat • pripojenie 
na internet za poplatok • 2 bazény 
• detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • tobogany • trezor 
(zadarmo na recepcii) • zadarmo 
v sesterskom hoteli Grand Plaza Hotel: 
animačné programy • fi tness • tenis • 
za poplatok v sesterskom Grand Plaza 
Hotel: biliard • vodné športy na pláži • 
potápačské centrum • sauna • jacuzzi 
• masáže

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • individuálna klimatizácia • 
telefón • SAT TV • minibar 
(1 fľaša vody denne) • kúpeľňa • sušič 
na vlasy • set na prípravu čaju a kávy 

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detská postieľka (na vyžiadanie) • 
3 tobogany • detský bazén • detský 
klub v hoteli Grand Plaza Hotel

PLÁŽ
cez cestu a areál hotela Grand Plaza 
Hotel • piesočnatá pláž s charakterom 
lagúny • pozvoľný vstup do mora • 
slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo • 
vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
ľahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina pre deti • vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podľa zvyklostí hotela do 24:00 h

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • 
ľahké občerstvenie počas dňa • zmrzlina pre deti • vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podľa zvyklostí hotela do 24:00 h

1
DO 13 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK POTÁPANIE

1+11
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+1

NOVINKA

CENA OD

638
EUR

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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STELLA GARDENS 

POLOHA
v Makadi Bay • letisko vzdialené 30 km • centrum Hurghady 
35 km • priamo za sesterským hotelom Stella Beach Resort 
• v udržiavanej subtropickej záhrade

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
jedno- a dvojposchodové budovy • vstupná hala 
s recepciou • hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie 
• bary a snack bary pri bazéne • snack bar na pláži • 
internetová kaviareň • obchodíky • bankomat • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zadarmo • animačné programy • 
6 bazénov (vrátane bazéna s umelým vlnobitím) • 
2 tobogany • 3 bazény pre dospelých a 2 detské bazény 
v sesterskom hoteli Stella Beach • miniklub • fi tness 
(zadarmo) • tenisové kurty • medzi Stella Beach a Stella 
Gardens premáva každých 10 minút shuttle bus od 08:00 
do 23:00 h • Wi-Fi pri recepcii za poplatok

UBYTOVANIE
744 izieb • možnosť 1 prístelky • kúpeľňa/WC • sušič vlasov 
• SAT TV • minibar (pri príchode malá fľaša vody zadarmo) 
• trezor • individuálna klimatizácia • telefón • balkón alebo 
terasa (za príplatok výhľad na bazén) • dvojpriestorové 
rodinné izby za príplatok

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 detské bazény v Stella Beach a 2 detské bazény v Stella 
Gardens • bazén s umelým vlnobitím • bazén s 2 toboganmi 
• miniklub • destké ihrisko • animačné programy • detská 
postieľka na vyžiadanie

PLÁŽ
piesočnatá pláž cca 500 m (cez areál sesterského hotela 
Stella Beach) • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zadarmo • ideálne na šnorchlovanie • 
plážový volejbal • odporúčame obuv do vody • potápačské 
centrum • centrum vodných športov

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

352 MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • neskoré raňajky 
• ľahké občerstvenie v plážovom snack bare od 12:30 do 15:00 h • pizza a koláče od 15:30 do 17:00 h 
v plážovom snack bare • ľahké občerstvenie v snack baroch pri bazénoch • 4 à la carte reštaurácie v cene 
(každá 1x za pobyt, 3-chodové menu) – rezervácia nutná • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje vo všetkých baroch a reštauráciách (aj v sesterskom hoteli Stella Beach) od 10:00 do 23:00 h

1
DO 15 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WELLNESS GOLF POTÁPANIE

1+1 1+2

NOVINKA

CENA OD

658
EUR

EGYPT | HURGHADA
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STELLA BEACH RESORT & SPA 

POLOHA
v Makadi Bay • letisko vzdialené 30 km • centrum Hurghady 
35 km • priamo pri piesočnatej pláži • v udržiavanej 
subtropickej záhrade

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
jedno- a dvojposchodové budovy • vstupná hala s recepciou 
• hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • lobby bar • 
bary pri bazéne • snack bar na pláži • internetová kaviareň 
• 3 bazény pre dospelých • 2 detské bazény • obchodíky • 
bankomat • slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo • 
animačné programy • 6 bazénov (vrátane bazéna s umelým 
vlnobitím) a 2 tobogány v sesterskom hoteli Stella Gardens 
• miniklub • posilňovňa (zadarmo) • tenisové kurty • plážový 
volejbal • medzi Stella Beach a Stella Gardens premáva 
každých 10 minút shuttle bus od 08:00 do 23:00 h • Wi-Fi 
pri recepcii za poplatok

UBYTOVANIE
605 izieb • možnosť 1 prístelky • kúpeľňa/WC • sušič vlasov 
• SAT TV • minibar (pri príchode malá fľaša vody zadarmo) 
• trezor • individuálna klimatizácia • telefón • balkón alebo 
terasa • izby s výhľadom na bazén a na pláž za poplatok

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
2 detské bazény v Stella Beach • 2 detské bazény, bazén 
s umelým vlnobitím a bazén s 2 toboganmi v Stella Gardens
• miniklub • destké ihrisko • animačné programy • detská 
postieľka na vyžiadanie

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • pozvoľný vstup do mora 
• slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo • ideálne 
na šnorchlovanie • plážový volejbal • odporúčame obuv 
do vody • potápačské centrum • centrum vodných športov

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

353 MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov • neskoré raňajky 
• ľahké občerstvenie v plážovom snack bare od 12:30 do 15:00 h • pizza a koláče od 15:30 do 17:00 h 
v plážovom snack bare • 4 à la carte reštaurácie v cene (každá 1x za pobyt, 3-chodové menu) – rezervácia 
nutná • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje vo všetkých baroch a reštauráciách (aj 
v sesterskom hoteli Stella Gardens) od 10:00 do 23:00 h

1
DO 15 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE AQUAPARK WELLNESS POTÁPANIE

1+1 1+2

NOVINKA

CENA OD

688
EUR
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CITADEL AZUR RESORT 

POLOHA
centrum Hurghady 25 km • letisko 20 km • priamo na pláži • 
šírka areálu cca 2 km • nákupné možnosti 8 km (Senzo Mall 
Shopping Center)

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • obchodíky so 
suvenírmi • Wi-Fi v lobby zadarmo • 2 bary pri bazéne • 
3 bary na pláži • hlavná reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
(v cene) • kaviareň • 3 bazény • 6 vonkajších jacuzzi • 
detský bazén • slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo • 
animačné programy • zadarmo: vodné pólo • plážový 
volejbal • futbal • vodná fajka (18:00 - 24:00 h) • stolný 
tenis • 2 tenisové kurty • biliard • herňa • kanoe • vodný 
bicykel • fi tness • šípky • za poplatok: wellness centrum 
• turecké kúpele • sauna • masáže • kaderníctvo • kurzy 
tenisu • motorizované vodné športy • potápačské centrum

UBYTOVANIE
elegantné dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
(pevné resp.rozkladacie lôžko) • individuálna klimatizácia 
• telefón • SAT TV • minibar (denne dopĺňaný vodou 
a nealko nápojmi) • rýchlovarná kanvica • trezor (zadarmo) 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • župan • balkón alebo terasa • 
priestrannejšie deluxe izby za príplatok

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detská stolička • detská postieľka • 
detské ihrisko • animačné programy

PLÁŽ
1,6 km dlhá • piesočnatá s dvomi prírodnými lagúnami • 
koralové podlažie (odporúčame obuv do vody) • slnečníky, 
osušky a ležadlá zadarmo • bary na pláži • potápanie a vodné 
športy (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

354 SAHL HASHEESH

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky a večere formou bufetových stolov v hlavnej reštaurácii • 
obedy v reštaurácii v prístave • počas dňa ľahké občerstvenie • polnočný snack • káva • čaj • zmrzlina • 
vodná fajka • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela • nápoje 
v lobby bare 24 hodín

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

WIFI POTÁPANIE WELLNESS

1+1 1+2 2+2

CENA OD

798
EUR

EGYPT | HURGHADA

27_Kat_LETO_2015_EGYPT_274-293.indd   286 18.11.2014   16:54



287

SERENITY MAKADI BEACH 

POLOHA
na okraji zálivu Makadi Bay • 30 km od letiska • 35 km 
od centra Hurghady • priamo na pláži v krásnej záhrade

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obchodíky • zmenáreň • 
Wi-Fi pripojenie v lobby zadarmo • internetová kaviareň 
za poplatok • hlavná reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie 
(orientálna, talianska, čínska a rybacia) • bary vrátane barov 
pri bazéne a na pláži) • shisha bar • disco • 7 bazénov 
(2 s morskou vodou) • slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo 
• za poplatok: sauna • parný kúpeľ • salón krásy • masáže • 
biliard • aquapark a lunapark za poplatok v hoteli Serenity 
Fun City • 3x denne shuttle bus z hotela do Hurghady 
(cca 6 EUR) • zadarmo: 3 tenisové kurty (osvetlenie a rakety 
za poplatok) • minigolf • stolný tenis • plážový volejbal • 
futbal • animačné programy • fi tness

UBYTOVANIE
komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prístelky 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) • individuálna klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • minibar • 
trezor • balkón alebo terasa • za príplatok izby premium 
(s bočným výhľadom na bazén a more, minimar naplnený 
pri príchode) a izby deluxe (prémiová poloha blízko mora, 
každodenne dopĺňaný minibar, župany a papuče)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detská stolička • detská postieľka • 
detské ihrisko • animačné programy • aquapark a lunapark 
v susednom hoteli Serenity Fun City (za poplatok)

PLÁŽ
320 m dlhá, členitá piesočnatá pláž • koralové útesy 
a podložie • potápačské centrum (za poplatok) • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • mólo • odporúčame obuv 
do vody • šnorchlovanie

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78 %

355 MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch podľa zvyklostí hotela • káva • čaj • zmrzlina • ľahké občerstvenie počas 
dňa • vybrané športové aktivity

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI GOLF POTÁPANIE

1+1 1+2 2+2

CENA OD

688
EUR

EGYPT | HURGHADA
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AKASSIA SWISS RESORT 

POLOHA
pokojná, izolovanejšia poloha • 10 minút od centra El Quseir 
• 36 km od letiska Marsa Alam • dve časti: Club Calimera 
a LTI Akassia Beach

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v priestoroch lobby baru 
zadarmo • internet v kaviarni za poplatok • orientálny 
stánok • obchodíky so suvenírmi • hlavná a à la carte 
reštaurácia • bary • bazény • slnečníky • ležadlá a osušky 
pri bazéne zadarmo • tenisové kurty • boccia • stolný tenis 
• futbal • biliard • vodné pólo • šípky • lukostreľba • plážový 
volejbal • wellness • masáže • vírivka • fi tness • divadlo • 
diskotéka • večerné programy • animácie • aquapark

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) v časti Club Calimera • 
kúpeľňa • SAT TV • sušič na vlasy • telefón • balkón alebo 
terasa • rodinné izby s dvomi spálňami • minibar • trezor 
(za poplatok) • možnosť doplatku za izby v prvej línii pri 
pláži

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
• aquapark • bazén s umelým vlnobitím • miniklub a teenage 
club • animácie • 2 detské ihriská • detský kútik v hlavnej 
reštaurácii • detské stoličky a mikrovlnná rúra v reštaurácii • 
detská postieľka

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora (umelo 
vybudovaný bazén v mori) alebo vstup z móla • slnečníky, 
osušky a ležadlá na pláži zadarmo • vodné športy • 
šnorchlovanie • potápanie (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

356 EL QUSEIR

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov v hlavnej reštaurácii • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, snack a zmrzlina v hotelom určenom čase • vybrané športové 
aktivity • vstup do aquaparku

2
ZDARMA PRIAMO 

NA PLÁŽI
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

1+1 1+2 2+2

CENA OD

738
EUR

EGYPT | MARSA ALAM

27_Kat_LETO_2015_EGYPT_274-293.indd   288 18.11.2014   16:55



289

RESTA GRAND RESORT 

POLOHA
5 km od letiska v Marsa Alam •7 km od prístavu Port Ghalib 
(premáva hotelový shuttle busom za cca 5 EUR) • priamo 
na pláži

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • Wi-Fi v lobby za poplatok • 
hlavná reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • lobby bar • 
bar pri bazéne a na pláži • shisha bar • obchod so suvenírmi 
• internetová kaviareň • bankomat • 3 bazény • detský 
bazén • slnečníky, ležadlá a osušky zadarmo • disco • tenis 
(osvetlenie za poplatok) • fi tness • animačné programy • 
v cene: stolný tenis • volejbal • minifutbal • šípky • boccia • 
za poplatok: masáže • sauna • biliard • salón krásy

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) • individuálna klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič na vlasy • SAT TV • telefón • rýchlovarná kanvica 
• kávový set • minibar (dve fľaše vody denne) • trezor • 
balkón alebo terasa • izby s výhľadom na bazén a na more 
za za príplatok

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
• animácie • miniklub • detská postieľka • detská stolička • 
detský bazén • detské ihrisko • detský bufet

PLÁŽ
piesočnatá pláž • koralové podložie • mólo • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • vodné športy za poplatok • potápanie 
za poplatok • vstup do mora z móla (odporúčame obuv 
do vody)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89 %

357 PORT GHALIB

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy, a večere podávané formou bufetových stolov • neskoré raňajky 
• ľahké občerstvenie počas dňa • neskorá večera • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
v baroch podľa zvyklostí hotela do 24:00 h • zmrzlina v hotelom určenom čase

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WELLNESS POTÁPANIE

1+1 1+2 2+2

CENA OD

658
EUR

EGYPT | MARSA ALAM
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TULIP BEACH RESORT 

POLOHA
15 km od letiska Marsa Alam • 15 km od Port Ghalibu • 
rozľahlý hotelový komplex dvoj- a trojpodlažných budov 
v peknej záhrade • priamo na 250 m dlhej pláži

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • obchodíky • hlavná reštaurácia 
• à la carte reštaurácia (rybacia) • talianska reštaurácia 
na obedy a ľahké občerstvenie • lobby bar • bar pri bazéne 
• anglický bar • 3 bazény • slnečníky, ležadlá a osušky 
zadarmo • zmenáreň • potápačské centrum • fi tness • 
jacuzzi • turecké kúpele • sauna • kaderníctvo • plážový 
volejbal • tenis • animácie • disco

UBYTOVANIE
komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek • 
individuálna klimatizácia • kúpeľňa • SAT TV • sušič na vlasy 
• telefón • minibar • trezor • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detský klub • detská stolička • detská 
postieľka • animácie • detské ihrisko • 2 menšie šmýkačky 
v bazéne

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • vodné športy za poplatok 
• ideálne podmienky na šnorchlovanie • potápanie 
(za poplatok) • dlhé mólo (vstup do hlbokej vody z móla)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

358 PORT GHALIB

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou bufetových stolov • ľahké občerstvenie 
počas dňa vrátane obedov a snackov v talianskej reštaurácii • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje podľa zvyklostí hotela v jednotlivých baroch

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WELLNESS ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+1 1+2 2+2

NOVINKA

CENA OD

648
EUR

EGYPT | MARSA ALAM
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CROWNE PLAZA FANTAZIA RESORT +
360 PORT GHALIB359 MARSA ALAM

POLOHA
5 km od letiska Marsa Alam • priamo 
pri centre strediska Port Ghalib • 
luxusný, členitý komplex priamo pri 
pláži

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia • 
lobby bar • bar pri bazéne a na pláži 
• bankomat • Wi-Fi a internetová 
kaviareň (za poplatok) • 3 bazény 
• detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • zadarmo: 
animačné programy • 2 tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok) • minigolf • 
fi tness • za poplatok: wellness • sauna 
• masáže

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1 prístelky • klimatizácia • kúpeľňa • 
telefón • SAT TV • sušič na vlasy • 
minibar • set na prípravu kávy a čaju • 
trezor (zadarmo) • balkón alebo terasa 
• izby s výhľadom na more alebo 
na lagúnu za príplatok

POLOHA
85 km južne od letiska • izolovanejšia 
poloha • priamo pri 600 m dlhej pláži 
• komplex dvoj- a trojpodlažných 
pavilónov v peknej záhrade

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia 
(rybacia a talianska) • lobby bar • 
bar pri bazéne a na pláži • beduínsky 
stan • bankomat • Wi-Fi a internetová 
kaviareň (za poplatok) • 3 bazény 
• detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • disco • herňa • 
zadarmo: animačné programy • stolný 
tenis • volejbal • fi tness • za poplatok: 
sauna • masáže • jacuzzi • biliard • 
vodné športy • potápačské centrum

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 
1-2 prísteliek • individuálna klimatizácia 
• telefón • SAT TV • minibar • trezor • 
kúpeľňa • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detská 
stolička • detská postieľka • detské 
ihrisko

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • koralové 
podložie • vstup do mora z móla (pri 
vedľajšom hoteli Intercontinental aj 
pozvoľný vstup) • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • šnorchlovanie • 
vodné športy a potápanie (za poplatok) 
• bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI     

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90 %

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • miniklub • detské menu 
• detská stolička • detská postieľka • 
detské ihrisko

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži • koralové 
podložie • vstup do mora z móla 
alebo po výbežku • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • šnorchlovanie • 
vodné športy a potápanie (za poplatok) 
• bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI     

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou 
bufetových stolov • ľahké občerstvenie počas dňa • káva, čaj • zmrzlina • 
vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa zvyklostí hotela

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou 
bufetových stolov • ľahké občerstvenie počas dňa • káva, čaj • vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje podľa zvyklostí hotela

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+12
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

POTÁPANIE

1+1 2+2

CENA OD

698
EUR

NOVINKA

CENA OD

598
EUR

EGYPT | MARSA ALAM 
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JAZ SOLAYA RESORT +
362 PORT GHALIB

POLOHA
5 km od letiska Marsa Alam • 8 km 
od Port Ghalibu • priamo na pláži • 
súčasťou komplexu Madinat Coraya

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • bankomat • 
internetový kútik • obchodíky • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
• bary pri bazéne aj na pláži • 
orientálna kaviareň • 4 bazény • 
fi tness • animácie • tenis (osvetlenie 
za poplatok) • potápačské centrum • 
sauna • masáže • jacuzzi • kaderníctvo 
• plážový volejbal • futbal • stolný 
tenis • biliard • boccia

UBYTOVANIE
individuálne klimatizované superior 
dvojlôžkové izby • väčšie rodinné izby 
2+2 (s prístelkami pre deti) • kúpeľňa 
s WC • sušič na vlasy • telefón • SAT TV 
• minibar (fľaša vody denne) • kávový 
set • trezor • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bezplatný vstup do aquapark Madinat 
Coraya • detský klub • detské ihrisko • 
detská stolička • detská postieľka

PLÁŽ
priamo pri pláži s koralovým podložím 
(odporúčame obuv do vody) • vstup 
do mora možný z piesočnatej pláže 
pri hoteli Solaya aj z móla • slnečníky, 
ležadlá a osušky zadarmo • snack bar

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
5 km od letiska Marsa Alam • 8 km 
od Port Ghalibu • priamo na pláži • 
súčasťou komplexu Madinat Coraya

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • bankomat 
• Wi-Fi v lobby 150 MB izba/pobyt 
zadarmo • obchodíky • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie (1x 
za pobyt zadarmo) v Madinat Coraya • 
bary pri bazéne aj na pláži • orientálna 
kaviareň • 3 bazény • zadarmo: 
slnečníky, ležadlá a osušky • animácie 
• stolný tenis • plážový volejbal • 
fi tness • tenisové kurty (odvetlenie 
za poplatok) • za poplatok: masáže • 
sauna • jacuzzi

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby typu superior bez 
možnosti prístelky • rodinné izby 
s 2 prístelkami pre deti • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • telefón • 
SAT TV • minibar (fľaša vody denne) 
• kávový set • trezor • balkón alebo 
terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
bezplatný vstup do aquaparku Madinat 
Coraya • detská stolička • detská 
postieľka • detské ihrisko

PLÁŽ
priamo pri piesočnatej pláži 
s koralovým podložím (odporúčame 
obuv do vody) • vstup do mora možný 
aj z móla • slnečníky, ležadlá a osušky 
zadarmo • snack bar • potápačské 
centrum

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

IBEROTEL LAMAYA
RESORT                   


361 PORT GHALIB

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou 
bufetových stolov • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa 
zvyklostí hotela v baroch do 24:00 h káva, čaj v hotelom určenom čase • ľahké 
občerstvenie počas dňa

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou 
bufetových stolov • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje podľa 
zvyklostí hotela v baroch do 24:00 h káva, čaj v hotelom určenom čase • ľahké 
občerstvenie počas dňa

1
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK POTÁPANIE

1+1 1
DO 13 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

AQUAPARK POTÁPANIE

1+1

NOVINKA

CENA OD

698
EUR

NOVINKA

CENA OD

718
EUR

EGYPT | MARSA ALAM
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POLOHA
40 km od letiska Marsa Alam • 20 km od mesta El Quseir • 
priamo na pláži • rozľahlý komplex v peknej záhrade

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala s recepciou • hlavná reštaurácia • lobby bar 
• bar pri bazéne • Wi-Fi v lobby za poplatok • zmenáreň 
• obchodíky • bazény • detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • zadarmo: disco • animácie • miniklub 
• tenis • stolný tenis • fi tness • za poplatok: vodné športy 
• potápačské centrum • masáže • sauna • biliard • služby 
wellness centra

UBYTOVANIE
dvojlôžkové izby s možnosťou 1-2 prísteliek • klimatizácia 
• kúpeľňa • SAT TV • minibar • trezor zadarmo • sušič 
na vlasy • balkón alebo terasa • za príplatok možné izby 
typu superior

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • miniklub • detská postieľka • 
detská stolička

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • pozvoľný vstup do mora cez koralové 
podložie (odporúčame obuv do vody) • slnečníky, ležadlá 
a osušky zadarmo • vodné športy a potápanie (za poplatok)

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ     

PRE DETI     

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere podávané formou bufetových stolov • ľahké občerstvenie 
počas dňa • zmrzlina • káva • čaj • vybrané miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch podľa 
zvyklostí hotela

PENSEE ROYAL GARDEN 
363 MARSA ALAM

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WELLNESS ANIMÁCIE POTÁPANIE

1+1 1+2 2+2

CENA OD

558
EUR

EGYPT | MARSA ALAM
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Krajinu známu rôznorodou zmesou Orientu s nád-
hernou drsnou prírodou skrášľuje neodmysliteľná 
panoráma majestátnych hôr pohoria Atlas s kon-
čiarmi pokrytými snehom. Nájdete tu kontrastujúce 
piesočné duny Sahary, kamenné uličky plné rôznych 
odtieňov farieb i vôní, malebné prístavy, ale aj luxus-
né hotelové prímorské letoviská a pohodlné rezorty.  

AGADIR
Letovisko s celoročne príjemnou klímou na pobreží 
Atlantického oceánu cca 500 km južne od hlavného 
mesta. Medzinárodné letisko Al-Masíra je vzdialené 
20 km.

MARRAKECH
Živé a farebné mesto s dominantným 
trhoviskom hýriace množstvom farieb a orientálnych 
vôní je známe historickou minulosťou kde sa 
podpísali arabské národy i berberské kmene. V jeho 
strede nájdete Jemaa el Fna, otvorený priestor, 
ktorý býval dejiskom verejných udalostí a vystúpení 
umelcov. K zaujímavostiam mesta patria časti 
bývalého paláca El Badi, jemné rezbárske práce 
v Saadských hrobkách a predovšetkým 
Koutoubia Minaret, najdokonalejšia islamská 
pamiatka v severnej Afrike.

A prečo Marrakesh nazývajú aj „Červeným mestom“? 
Predsa vďaka dominantným múrom s okrovým 
farbivom - avšak nie je tu nedostatok iných farieb. 
Samotné staré mesto Medina, založil sultán Youssef 
Ben Tachfi ne v stredoveku a koloniálne Ville 
Nouvelle postavili Francúzi v polovici 20. storočia. 
Medina zanechá dojmy úžasnými dávnymi palácmi, 
labyrintom trhovísk a hlboko tradičným spôsobom 
života a Ville Nouvelle zase vďaka mondénnym 

orientálnou atmosférou, najväčšie predajne kobercov 
„Palais de Fes“ a „Palais Ibn Khaldoun“, v novej časti 
mesta „Ville Nouvelle“ prekrásne farebné záhrady 
„Boujeloud“.

kaviarničkám, módnym butikom, záhradám 
a bulvárom. Celkovo sa mesto skrášľuje aj vďaka 
cudzincom, ktorí sa tu rozhodli usadiť.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
MAROKO - KRÁĽOVSKÉ MESTÁ
RABAT – MEKNES - FEZ
Ak ste trochu akčnejší typ, dovolenku pri mori 
môžete zľahka skombinovať s prehliadkou známych 
marockých kráľovských miest. Po prehliadke 
hlavného mesta Casablanca s mešitou Hassana II, 
si môžete pozrieť Rabat, jedno zo 4 kráľovských 
miest s pôsobivou pevnosťou Kasbah des 
Oudaias a nedokončenou mešitou Tour Hassan, 
kde sa nachádza Královský palác - mauzóleum 
Mohameda V. Nasleduje mesto Meknes, patriace 
k zoznamu pamiatok UNESCO, získalo výnimočné 
postavenie za vlády sultána Moulay Ismalia 
a v tom čase malo vyše 45 km hradieb a viac než 
50 palácov. K pamätihodnostiam hodným návštevy 
patrí bývalé rímske mesto Volubilis s pôdorysmi 
ulíc, domov, manufaktúr na výrobu olivového oleja, 
zachovali sa tu i farebné mozaiky s morskými 
motívmi a pravdaže brána Bab al Mansour - hovorí 
sa, že je najkrajšia v Maroku. Ďalšie z najstarších 
a najkrajších moslimských miest je Fez, má tri časti: 
medinu tzv. „Staré mesto“ s hradbami, „Nový Fez“ 
a “Ville Nouvelle”. Uprostred mediny umiestnili 
najdôležitejšiu stavbu mešitu Karaouiyne, ktorá 
má 270 stĺpov a 14 brán, knižnicu a v blízkosti sa 
nachádza Madrasa Attarine - náboženská škola 
vyššieho typu s pamätným miestom zakladateľa 
mesta Moulay Idrissa - Bou Inania Madrasa, 
označovaný za zázrak islamskej architektúry 
s úžasnými vyrezávanými stĺpmi. Nezabudnime 
spomenúť v Medine Souk s nezameniteľnou 

MAROKO 

PATRÍTE K MILOVNÍKOM RELAXU NA POIESOČNATÝCH PLÁŽACH ALEBO KULTÚRY SIAHAJÚCEJ AŽ DO DÔB FÉNIČANO V, RADI SA NECHÁTE OPANTAŤ 
VÔŇOU KORENÍN NA TYPICKOM ARABSKOM TRHOVISKU, STE OBDIVOVATEĽOM MAJESTÁTNYCH ČERVENÝCH HÔR A HISTORICKY ZNÁMYCH KRÁĽOV-
SKÝCH MIEST? POZÝVAME VÁS S NAMI DO MAROKA, ÚŽASNEJ KRAJINY, KTORÁ MOŽNO BOLA DEJISKOM ROZPRÁVOK 1001 NOCI.

Rabat

Meknez

Fez

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Casablanca
Oujda

Beni MelalMarrakech

Agadir

Portugalsko

Západná Sahara

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VIIVIII IX X
VZDUCH (°C) 27 28 31 37 37 33 27
VODA (°C) 23 24 25 29 29 26 23

NÁŠ TIP 
MAROKO – KRIŽOVATKA FARIEB A VÔNÍ
Rozprávka tisíc a jednej noci. Hnedé kasby, 
zelené oázy, červený Marakéš a modrý oceán. 
Krajina plná farieb a vôní. Križovatka arabskej, 
berberskej, rímskej, portugalskej a francúzskej 
kultúry. Spletité uličky zabudnutých miest, 
dramatické kaňony a vysoké minarety. Voňavý 
mätový čaj, lahodný kuskus, vodná fajka, 
tradičné farbiarne, volanie muezína 
a nekonečné zjednávanie.

Katalóg Poznávame svet 2015, pozri stranu 232

ODLETY Z VIEDNE

MAROKO
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MAROKO Z AGADIRU DO MARAKÉŠA - HISTÓRIA A PLÁŽE

1. DEŇ
Odlet z Európy, prílet do marocké-
ho letoviska Agadir. Po prílete sa 
presunieme do jedného z najznámej-
ších kráľovských miest, do Marakéša. 
Oddych po ceste, možná večerná 
prehliadka mesta.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme obdivovať 
a objavovať toto nádherné mesto. 
Marakéš je mesto právom zaradené 
do zoznamu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Marakéš  je 
označované aj ako „Perla juhu“. Mesto 
je plné palácov a nádherných záhrad. 
Navštívime hrobky Saadiens, múzeum 
Dar Si Said, záhradu Agal, Ménara, 
70 metrov vysoký minaret Koutoubia, 
palác Bahia a známe miestne 
garbiarne a čistiarne. Nevynecháme 
ani medinu, najznámejšie miestne 
súky a námestie Jemaa El Fna 
so zaklínačmi hadov, hudobníkmi, 
rozprávačmi a artistami. V prípade 
záujmu možnosť návštevy záhrad 
Majorelle (vstup za poplatok), kde sa 
nachádza hrob známeho módneho 
návrhára Yves Saint Laurenta. Večer 
nás čaká tradičná marocká večera 
s vystúpením marockej tanečnej 
skupiny.

3. – 4. DEŇ
Voľné dni v Marakéši s možnosťou 
fakultatívnych výletov. Môžeme 
navštíviť nádherné údolie Ourika, 
ktoré je známe svojou nádhernou 
prírodou, množstvom vodopádov 

a zelene, mohutnými a majestátnymi 
vrchmi pohoria Atlas a najmä svojimi 
obyvateľmi. Údolie je do dnešných 
čias obývané tradičnými kmeňmi 
Berberov. Všade navôkol sú zelené 
palmy, rozkvitnuté ibišteky a muškáty. 
Za dobrého počasia je možné 
pozorovať zasnežené vrcholky 
pohoria Atlas. Obdivovať budeme 
miestnu panenskú prírodu, ešte 
nedotknutú cestovným ruchom. 
Nevynecháme ani návštevu jedného 
z tradičných trhovísk. Alebo sa 
môžeme vybrať na celodenný 
výlet do mesta Essaouira, ktoré je 
považované za najmalebnejšie mesto 
v Maroku.  Bielel mesto obkolesené 
sivými hradbami je známe najmä 
vďaka spracovávaniu drahého 
tujového dreva. Do dnešných čias 
sú tu malé dielničky, krásny prístav 
a rybí trh, medina mnoho ďalších 
zaujímavostí.

5. – 7./8. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme na cestu 
do letoviska Agadir, kde nám začne 
ten pravý plážový relax a oddych. 
Mesto sa nachádza sa v južnej časti 
Maroka a patrí medzi najpopulárnejšie 
a najviac navštevované turistické 
strediská. Zemetrasenie v roku 1960 
mesto Agadir zničilo a muselo byť 
prakticky znovu postavené. Agadir 
sa zmenil na krásne letovisko. 
Lemujú ho krásne, široké piesočnaté 
pláže a vyrástli tu desiatky hotelov 
s kvalitnými službami. Mesto je 
známe aj bohatým nočným životom. 

Z hotela sa dá podniknúť niekoľko 
veľmi zaujímavých fakultatívnych 
výletov (okruh mestom alebo vtáčí 
park). 

8./9. DEŇ
Pred nami je posledný deň pobytu. 
Transfer na letisko a odlet do Európy.

364 OKRUH

Maroko

Alžírsko

Španielsko

Marrakech

Agadir

Portugalsko

Západná Sahara

S POBYTOM PRI MORI  |  VSTUPY A POLPENZIA V CENE  |  KULTÚRNE PAMIATKY

NOVINKA

CENA OD

698
EUR

AFRIKA  |  MAROKO
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RIU PALACE TIKIDA AGADIR 
366 AGADIR

POLOHA
v blízkosti kráľovského paláca • 
centrum Agadiru s nákupnými 
možnosťami  vzdialené pešou 
chôdzou po pobrežnej promenáde 
cca 20 min • medzinárodné 
letisko 26 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ 
ĎALŠIE SLUŽBY
elegantný a komfortný hotel 
modernej architektúry s prvkami 
orientálneho štýlu • vstupná hala 
s recepciou • vnútorný dvor 
s orientálnym sedením • hlavná 
reštaurácia La Caravane • 
3 à la carte reštaurácie s ponukou 
špecialít marockej, ázijskej 
a medzinárodnej kuchyne, rybích 
jedál, barbecue • longue bar so živou 
hudbou • Shisha café • množstvo 
barov • obchodíky • diskotéka 
• wellness • business centrum: 
pripojenie na internet LAN 
(za poplatok) • bazénový komplex 
s rozlohou 1 800 m2 • časť bazénu 
je vyhrievaná s ostrovčekmi 
pospájanými drevenými mostíkmi • 
v cene: tenis • fi tnes centrum • 
za poplatok: wellness centrum 
so saunou a hammamon • rôzne 
procedúry a masáže • vodné športy 
na pláži • golf • animačný program • 
živá hudba • diskotéka

UBYTOVANIE
273 izieb rozmiestnených 
v 3-poschodových budovách • 
izby Deluxe s kúpeľňou • sušič na vlasy 
• TV •  telefón • klimatizácia • minibar 
• trezor • pripojenie na internet 
za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky formou bufetových stolov • 
za doplatok večere formou bufetu 
alebo à la carte

PRE DETI 
detský klub (4 - 12 rokov) • bazén • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na dlhej piesočnatej pláži • 
ležadlá s matracmi, vankúše a slnečníky 
zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
v palmovej záhrade • možnosti nákupov 
a zábavy cca 100 m • medzinárodné 
letisko Agadir 25 km
 
VYBAVENIE ZARIADENIA/ 
ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel známej značky RIU • 
na ploche cca 1 ha • prepojený komplex 
bazénov s jacuzzi • terasa na slnenie • 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
zdarma •  vstupná hala s recepciou • 
lobby bar • WI-Fi zdarma • saloon bar • 
pri bazénoch pool bar s reštauráciou • 
hlavná reštaurácia “Krystal” • à la carte 
reštaurácia (marocká so špecialitami) 
• krytý bazén • fi tnes • kaderníctvo • 
butiky • obchod so suvenírmi • SPA 
za poplatok: hammam • procedúry • 
masáže • animácie • v cene: 2 tenisové 
ihriská • loptové hry • požičiavanie 
športových potrieb • 

UBYTOVANIE
444 komfortných izieb • štandardné 
izby s obývacou časťou a so sedačkou 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • ventilátor • 

telefón • klimatizácia • minibar • trezor 
• SAT TV • rýchlovarná kanvica • balkón 
alebo terasa • za doplatok: superior 
s výhľadom na more alebo bazény

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI 
Ihrisko • bazén • miniklub (4 - 12 rokov)

PLÁŽ
pri dlhej piesočnatej pláži oddelenej 
od hotela promenádou • ležadlá 
s matracmi, vankúše a slnečníky 
za poplatok • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

SOFITEL AGADIR ROYAL 
BAY RESORT                    

365 AGADIR

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • večere 
à la carte (rezervácia nutná) • neskoré raňajky v reštaurácii pri pláži (10:30 - 
12:00 h) • popoludní káva • čaj • koláče medzi (16:00 - 17:00 h) • počas dňa miestne  
nealkoholické a alkoholické nápoje 24:00 h • denne dopĺňaný minibar s nealko 
nápojmi • týždenne večera v špecializovanej reštaurácii • diskotéka

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WELLNESS WIFI

2+22
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WELLNESS
  

ANIMÁCIE GOLF

2+2

NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR

NOVINKA

    CENA OD

998
EUR

MAROKO  |  AGADIR
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ATLAS AMADIL BEACH 
368 AGADIR

IBEROSTAR FOUNTY BEACH +
367 AGADIR

POLOHA
komplex s veľkoryso riešenou 
záhradou • nákupné a zábavné 
možnosti cca 900 m • letisko 
v Agadire 30 km
 
VYBAVENIE ZARIADENIA/ 
ĎALŠIE SLUŽBY
hotel známej siete Iberostar • recepcia 
s lobby (Wi-Fi zadarmo) • hlavná 
reštaurácia Mercure • reštaurácie 
á la carte so špecialitami Antares 
(rezervácia nutná) • bar • krytý bazén 
• salón krásy • kaderníctvo • 2 bazény 
so sladkou vodou • terasa • 
snack bar •poolbar pri bazéne • ležadlá 
• slnečníky • osušky pri bazénoch 
zdarma • denný a večerný animačný 
program • v cene: 1 hod. tenisu/
na týždeň/os. • tenisové kurty • 
plážový volejbal • fi tnes • stolný tenis 
• basketbal • aerobik • za poplatok: 
sauna • masáže • parný kúpeľ • golf

UBYTOVANIE
470 izbieb v 3-poschodových 
budovách • kúpeľňa • sušič vlasov 
• SAT TV • telefón • klimatizácia 

• minibar • trezor (za poplatok) 
• balkón alebo terasa • za doplatok: 
izby s priamym výhľadom na more • 
priestrannejšie rodinné izby pre 5 osôb

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub (4 - 11 rokov) • teenage 
klub (13 - 17 rokov) • bazén • ihrisko • 
počas dňa animácie

PLÁŽ
priamo na dlhej piesočnatej pláži • 
ležadlá a slnečníky zdarma • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
centrum Agadiru s obchodmi, 
kaviarňami a reštauráciami vzdialené 
len 1 km • od letiska v Agadire 
cca 26 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ 
ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel pre rodiny a milovníkov 
aktívnej dovolenky • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi za poplatok • 
výťahy s panoramatickým výhľadom 
• hlavná reštaurácia s terasou • 
à la carte reštaurácia (marocká, 
rybacia a talianska) • lounge bar so 
živou hudbou • bazén s terasou na 
slnenie • ležadlá a slnečníky zdarma 
• 5 tobogánov • minimarket • butiky 
• animačný program • živá hudba • 
v cene: plážový volejbal • stolný tenis • 
aerobik • za poplatok: sauna • masáže 
• parný kúpeľ • krytý bazén • fi tnes • 
tenisové kurty •

UBYTOVANIE
326 izieb štandard s rozlohou 20 m2 
• kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV 
• telefón • klimatizácia • chladnička 

• trezor (za poplatok) • balkón alebo 
terasa • za doplatok izby s priamym 
výhľadom na more • rodinné izby 
(2 samostatné izby)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský klub • bazén • ihrisko • 
tobogány

PLÁŽ
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
oddelenej od hotela pobrežnou 
promenádou • ležadlá a slnečníky 
zdarma • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy, večere formou bohatých bufetových 
stolov v hlavnej reštaurácii • 1x týždenne obed alebo večera v reštaurácii 
so špecialitami à la carte (rezervácia nutná) • poobede snacky • koláče • káva • 
čaj v čase od 10:00 - 24:00 h • lokálne alkoholické a nealkoholické nápoje

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu • 
neskoré raňajky • popoludní káva • čaj • koláče • miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje od 10:00 do 23:00 h • 1x týždenne večera v špecializovanej  
à la carte reštaurácii (rezervácia nutná)

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK WIFI
  

2+22
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WELLNESS WIFI

2+3

NOVINKA

CENA OD

898
EUR

NOVINKA

CENA OD

698
EUR

MAROKO  |  AGADIR
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Atlantický oceán

Kapverdské ostrovy

Praia

Santa Maria

Fogo
São Tiago

Maio

Boa Vista

Sal

São Nicolau

São Vicente

Santo Antão

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY    V VI VII VIII VI
VZDUCH (°C) 25 27 30 30 27
VODA (°C) 22 22 24 24 22

Súostrovie pozostáva s 10 väčších a 5 menších 
ostrovov. Medzi najznámejšie a najnavštevovanejšie 
patrí ostrov Sal (216 km2), Boa Vista (620 km2), 
vulkanický ostrov Fogo (476 km2) a Santiago 
s hlavným mestom súostrovia Praia.  Portugalci 
ostrovy postupne využili ako zásobovaciu stanicu 
na ceste ďalej na juh, neskôr tu začali pestovať cukrovú 
trstinu. Ostrovy tiež slúžili pre obchod s otrokmi.

OSTROV SAL
Je najrovinatejší ostrov Kapverdských ostrovov 
s najrozvinutejším turistickým ruchom a s 350 
slnečnými dňami. Je sopečného pôvodu a je 
najstarším z ostrovov. Najväčším mestom je Santa 
Maria, ležiace na južnom cípe ostrova, ktoré je 
zároveň aj atraktívnym letoviskom vďaka širokým 
bielym plážam. Vyhľadávanou turistickou atrakciou je 
aj Salinas Pedra de Lume - solisko, kde koncentrácia 
soli a minerálov vytvára podobné liečivé podmienky 
ako vody Mŕtveho mora. Prevažne kreolské 
obyvateľstvo je veľmi prívetivé, usmievavé a riadi sa 
heslom No problemas. Ostrov Sal je vyhľadávaný aj 

ostrov súostrovia pevnosť Cidade Velha a história 
otroctva sú zaujímavé momentky spolu s krásnou 
prírodnou scenériou vnútrozemia a jedinečnou 
kreolskou kuchyňou.
Plachtenie a rybárčenie – poldenný výlet na lodi 
s hlboko-vodným rybárčením – lov tuniakov, 
žralokov, tresiek.

Pre vstup na Kapverdy je potrebný cestovný doklad 
– pas s platnosťou min. 6 mesiacov po návrate 
a vízum, ktoré je možné zakúpiť buď v CK alebo 
na mieste, v hodnote 25 EUR.

vďaka hlboko-vodnému rybárčeniu. Letovisko Santa 
Maria je vzdialené od letiska cca 18 km.

OSTROV BOA VISTA
Boa Vista je miesto pokoja a  mieru, kde sú ľudia 
schopní viesť jednoduchý život, ďaleko od ruchu mo-
derného života. Uprostred ostrova sa nachádza púšť 
s  bielym pieskom. Skalnatú krajinu života zjemňujú 
piesočné duny, kilometre nádherných pláží a tyrkyso-
vo čistá voda.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Sal – okruh ostrovom, kde navštívite trh v hlavnom 
meste ostrova Espargos, prístavné mestečko 
Palmeira, okúpete sa v soliskách Pedra de Lume.
Ostrov Fogo – letecký výlet na ostrov s aktívnou 
sopkou, ktorá je zároveň najvyšším vrchom Kapverd 
(2829 m n. m). Je zaujímavé pozorovať kontrast 
tmavej stuhnutej sopečnej lávy s okolitou fl órou, 
kávovými plantážami, či typickými africkými stromami 
Baobab.
Ostrov Santiago – letecký výlet na najosídlenejší 

KAPVERDSKÉ OSTROVY

KAPVERDSKÉ OSTROVY NAZÝVANÉ AJ MALÝ KARIBIK SA NACHÁDZAJÚ ZÁPADNE OD POBREŽIA AFRIK Y. TÁTO BÝVALÁ PORTUGALSKÁ KOLÓNIA JE 
VYHĽADÁVANÁ PO CELÝ ROK, HLAVNE VĎAKA STÁLEMU POČASIU, VÝBORNEJ POLOHE A BELOSTNÝM PLÁŽAM. CABO VERDE (ZELENÝ MYS) DOSTAL 
SVOJ NÁZOV VĎAKA BLÍZKOSTI SENEGALSKÉHO ZELENÉHO MYSU, KDE SA NACHÁDZA AJ SLÁVNE MESTO DAKAR.  

ODLETY Z BRATISLAVY

KAPVERDSKÉ OSTROVY  |  SAL  |  BOA VISTA
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MELIÁ TORTUGA BEACH RESORT & SPA 
369 SANTA MARIA

POLOHA
priamo pri krásnej širokej piesočnatej pláži • cca 4 km 
od centra mestečka Santa Maria • nákupné možnosti • 
ďalšia krásna belostná pláž • pravidelne premáva hotelový 
autobus zdarma 

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
moderný hotel otvorený v roku 2011 • centrálna budova • 
bufetová reštaurácia • lobby bar s Wi-Fi (za poplatok) • 
recepcia • SPA centrum • záhradné vilky • priestranné suity 
a apartmány • 2 bazény s barom • detský bazén • slnečná 
terasa •  fi tnescentrum • plážová reštaurácia • za poplatok • 
SPA centrum • požičovňa bicyklov • vodné športy

UBYTOVANIE
Suity (obývacia miestnosť, kuchynský kút, oddelená spálna 
• Rodinná suita (obývacia miestnosť, kuchynský kút, 
2 oddelené spálne, 2 kúpeľne) • klimatizácia • LCD TV • 
telefón • chladnička • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • balkón 
alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
mini klub (5 - 12 rokov) • detský bazén • detské ihrisko • 
postieľka • stolička

PLÁŽ
široká piesková pláž • pri vstupe do vody pred hotelom 
miestami kamenné podlažia cca 150 m od hotela • pozvoľný 
vstup do vody • slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky za depozit

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96 %

ALL INCLUSIVE raňajky od 06:30 - 09:30 h, neskoré raňajky od 10:30 - 12:30 h obedy od 12:30 - 
16:00 h,  večere od 18:30 - 20:00 h • poobedňajšie občerstvenie • káva • čaj • alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 9:00 – 02:00 h v 3 baroch • večera v gourmet reštaurácii (nutná rezervácia) • animačný program

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE POTÁPANIE

2+3

CENA OD

1 148
EUR
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MELIÁ DUNAS BEACH RESORT & SPA 

POLOHA
priamo pri krásnej širokej piesočnatej pláži • cca 4 km 
od centra mestečka Santa Maria • nákupné možnosti priamo 
v areáli hotela • od letiska Amílcar Cabral cca 14 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
moderný hotel otvorený v roku novembri 2014 • 
centrálna budova • záhradné vilky • priestranné suity 
a apartmány • bufetová reštaurácia, 5 a la carte reštaurácii 
• 6 barov v rámci all inclusive • 7 barov za poplatok 
• Wi-Fi (za poplatok) • SPA centrum (9 masážnych 
miestností, vírivky, parný kúpeľ, fínska sauna) • 5 bazénov 
pre dospelých (jeden len pre klientov Level servisu) • 
2 detské bazény • fi tnescentrum • detské ihrisko • plážový 
volejbal • 2 tenisové kurty • animácie • potápanie • stolný 
tenis • knižnica

UBYTOVANIE
priestranné suity (40 m2, jedna spálňa, kúpeľňa s vaňou 
a sprchou, sušič vlasov, SAT TV, telefón, klimatizácia, trezor, 
chladnička s minibarom (za poplatok), terasa alebo balkón,  
možnosť jednej prístelky, vhodné pre dve až tri osoby) • 
suity s dvoma oddelenými spálňami (75 m2, 2 kúpeľne, 
sušič vlasov, SAT TV, telefón, klimatizácia, trezor, chladnička 
s minibarom (za poplatok), terasa alebo balkón, vhodné pre 
rodiny s dvoma deťmi)

STRAVOVANIE
all inclusive • Level servis za doplatok (popis nižšie)

PRE DETI
babyclub  pre deti od 8 mesiacov do 4 rokov • miniclub 
pre deti 5 - 10 rokov • vodný park • areál pre teenagerov • 
bar pre deti vo vodnom parku • 2 detské bazény • 
detské ihrisko • postieľka • stolička

PLÁŽ
široká piesková pláž • pri vstupe do vody pred hotelom 
miestami kamenné podlažia cca 150 m od hotela • pozvoľný 
vstup do vody • slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky za depozit

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ      

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

370 SANTA MARIA

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere v hlavnej reštaurácii • obedy možné aj 
v 3 à la carte reštauráciách • večere možné v 2 à la carte reštauráciaách •  káva • čaj • alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 10:00 – 03:00 h • Level servis za doplatok zahŕňa: raňajky v privátnej zóne • prístup 
na internet • knižnica • digitálna denná tlač • stolné hry • prednostné rezervácie v à la carte reštauráciách  

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE POTÁPANIE

2+3

NOVINKA

CENA OD

1 148
EUR
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CLUBHOTEL RIU FUNANA  / GAROPA 
371 SANTA MARIA

POLOHA
situovaný približne 1,5 km od centra mestečka Santa Maria • 
od letiska hotel vzdialený cca 15 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
centrálna budova • lobby bar • recepcia s Wi-Fi pripojením 
(za poplatok) • dvojpodlažné budovy • priestranné izby 
a suity • bazén s barom • slnečníky, ležadlá a plážové osušky 
zadarmo • jacuzzi • detský bazén • sauna • terasa • hlavná 
reštaurácia • bufetové stoly • ázijská • africká • kapverdská 
• BBQ • niekoľko barov • nočný klub • športové aktivity 
• stolný tenis • streľba zo vzduchovky • šach • plážový 
volejbal • viacúčelové ihrisko na mini futbal • basketbal • 
tenis • vodný aerobic • fi tnes • kajak • za poplatok •  SPA 
centrum • salón krásy • masáže • biliard • internetový kútik • 
denný a večerný animačný program

UBYTOVANIE
priestranné centrálne klimatizované dvojlôžkové izby • 
možnosť prístelky • suity s oddelenu obývacou časťou 
s rozkladacou pohovkou • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • 
SAT TV • telefón • stropný ventilátor • chladnička • kávovar 
• trezor • balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
ultra all inclusive 

PRE DETI
Riu Land detský miniklub (4 - 12 rokov) •  detský bazén • 
detské ihrisko • postieľka • stolička v reštaurácii

PLÁŽ
široká biela piesočnatá pláž • priamo pri hoteli • slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky zdarma

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98 %

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov • celodenný snack 
• káva • čaj • koláče • miestne a niektoré importované alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín denne 
podľa rozpisu hotela • možnosť večere v tematických reštauráciách (nutná rezervácia vopred) • disco • 
denné a večerné zábavné programy

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE POTÁPANIE

2+3

CENA OD

1 048
EUR
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POLOHA
priamo pri široke bielej piesočnatej 
pláži • v blízkosti mestečka Santa 
Maria (cca 1 km) • od letiska vzdialený 
cca 15 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
vstupná hala • recepcia • bary • hlavná 
reštaurácia • obchodík • internetový 
kútik • Wi-Fi pripojenie (za poplatok) 
• bazén so slanou vodou • oddelená 
časť pre deti • ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • športové aktivity 
• tenis (osvetlenie a vybavenie za 
poplatok) • plážový volejbal • fi tnes 
• stolný tenis • šípky • za poplatok • 
masáže • vodné športy na pláži

UBYTOVANIE
individuálne klimatizované izby 
s možnosťou 2 prísteliek • telefón • 
SAT TV • trezor • mini chladnička • 
kúpeľňa s WC • sušič na vlasy

STRAVOVANIE
all inclusive 

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • miniklub 
• postieľka • stolička

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • priamo pri 
hoteli • ležadlá a slnečníky za poplatok 
• plážové osušky za depozit

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI      

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87 %

POLOHA
obľúbený rodinný klubový  hotel • 
výborná poloha • priamo pri širokej 
bielej piesočnatej pláži • v blízkosti 
mestečka Santa Maria (cca 1,5 km) • 
hotel vedený ako taliansky klubový 
hotel • za posledné roky široká 
medzinárodná klientela

VYBAVENIE ZARIADENIA/
ĎALŠIE SLUŽBY
hl avná budova • recepcia • bar • 
spoločenská miestnosť • plážové 
bungalovy • veľký bazénový komplex 
• v tesnej blízkosti pláže • detský 
bazén • bazén so slanou vodou • 
vírivka • slnečná terasa so slnečníkmi 
a ležadlami • tenisový kurt (vybavenie 
a večerné osvetlenie za poplatok) • 
plážový volejbal • vodná gymnastika 
• stolný tenis • šípky • za poplatok • 
potápanie • windsurfi ng • požičovňa 
bicyklov

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby • 
možnosť prístelky • telefón • SAT TV • 

trezor • minibar (za poplatok) • kúpeľňa 
s WC • sušič na vlasy • terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
detský bazén • detské ihrisko • miniclub

PLÁŽ
biela široká piesočnatá pláž • priamo 
pri hoteli • slnečníky a ležadlá zdarma

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91 %

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• počas dňa ľahké občerstvenie • neobmedzené množstvo nealkoholických a 
alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 10:00 - 24:00 h • animačné 
a večerné programy

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
• počas dňa ľahké občerstvenie • neobmedzené množstvo rozlievaných 
nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase od 10:00 – 
24:00 h

HOTEL BRAVO CLUB 
VILA DO FAROL         

373 SANTA MARIA
CRIUOLA 
372 SANTA MARIA

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE POTÁPANIE

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

2+2

CENA OD

998
EUR

CENA OD

998
EUR

KAPVERDSKÉ OSTROVY  |  SAL

29 Kat LETO Kapverdske ostrovy_298-303.indd   302 18.11.2014   17:07



303

POLOHA
priamo pri krásnej širokej piesočnatej 
pláži dlhej 5km • na ostrove Boa Vista 
• od medzinárodného letiska cca 3 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
DALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a pavilóny umiestnené 
v záhrade • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • 4 bary • Wi-Fi 
(za poplatok) • bazén • detský bazén 
• slnečníky a ležadlá • obchodíky • 
tenisové kurty • lukostreľba • miniklub 
• wellness centrum •  posilňovňa • 
amfi teáter • animácie

UBYTOVANIE
Standard room (dvojlôžkové izby) • 
Superior room (dvojôžkove izby 
s možnosťou jednej prístelky) • Family 
room (dvojlôžkové s možnosťou 
dvoch prísteliek, formou rozkladacieho 
lôžka) • Suity (2 spálne, dve pevné 
lôžka a rozkladacie lôžko vhodné 
pre dve deti) • kúpelňa • sušič navlasy 
• klimatizácia • telefón • SAT TV • 
chladnička • trezor (za poplatok) • 
balkón alebo terasa

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
miniklub (4 - 8 rokov) • maxiklub 
(9 - 12 rokov) • teenklub (13 - 16 rokov) 
• animácie • stolička v reštaurácii • 
detská postieľka

PLÁŽ
široká piesková pláž priamo pred 
hotelom • pri vstupe do vody pred 
hotelom miestami kamenné podlažia 
• pozvoľný vstup do vody • slnečníky 
a ležadlá na pláži a pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky za depozit

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
priamo pri krásnej širokej piesočnatej 
pláži dlhej 5 km • na ostrove Boa Vista 
• od medzinárodného letiska cca 3 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/
DALŠIE SLUŽBY
hlavná budova a pavilóny umiestnené 
v záhrade • hlavná reštaurácia • 
à la carte reštaurácia • lobby bar • 
bar pri bazéne • bar na pláži • Wi-Fi 
v priestoroch recepcie (za poplatok) 
• obchodíky • tenisové kurty • 
viacúčelové ihrisko • 2 bazény (jeden 
s vírivkou) • slnečníky a ležadlá • 
miniklub • doktor • wellness centrum 
(masáže, kozmetika, sauna, parný 
kúpeľ, vírivka) • posilňovňa • animácie

UBYTOVANIE
Standard room (dvojlôžkové izby 
s možnosťou dvoch prísteliek) • Suity 
(spálňa, oddelená obývačka) • kúpelňa  
s WC a sprchovým kútom • sušič 
na vlasy • klimatizácia • telefón • SAT 
TV • trezor • balkón alebo terasa • 
Suity majú naviac: vaňu • obývačku 
s kuchynkou • druhý balkón alebo 
terasa • výhľad na more (za doplatok)

STRAVOVANIE
all inclusive

PRE DETI
škôlka • miniklub (4 - 11 rokov) • 
juniorklub (11 - 15 rokov) • animácie • 
stolička v reštaurácii • detská postieľka

PLÁŽ
široká piesková pláž priamo pred 
hotelom • pri vstupe do vody pred 
hotelom miestami kamenné podlažia 
• pozvoľný vstup do vody • slnečníky 
a ležadlá na pláži a pri bazénoch 
zdarma • plážové osušky za depozit

OFICIÁLNE
HODNOTENIE: ★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU      

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE Raňajky (07:30 – 10:30 h), obedy (13:00 – 15:00 h) 
a večere (18:30 – 21:30 h) formou bufetu • počas dňa snacky (10:30 – 18:00 h), 
nealko a alko nápoje (10:30 – 00:00 h) v baroch • nápoje v nočnom klube 
(10:00 - 01:00 h)

ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere  formou bufetu • možnosť 
večere v à la carte reštaurácii • snacky počas dňa v snack bare • voda, káva, 
čaj, alkoholické a nealkoholické nápoje počas dňa v štyroch baroch

ROYAL DECAMERON 
375 BOA VISTA

IBEROSTAR BOA VISTA 
374 BOA VISTA

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+22
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2

NOVINKA

CENA OD

1 068
EUR

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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376 RAS AL KHAIMAH
RIXOS BAB AL BAHR 

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
novootvorený hotel so svojou zaujímavou architektúrou • 
tri budovy v tvare pyramíd • niekoľko vonkajších bazénov 
• wellnes centrum pre ženy • wellness centrum pre mužov 
• turecký hammám • nočný klub Inferno • 14 reštaurácií 
a barov s miestnou i medzinárodnou kuchyňou (all day 
dinning reštaurácia, talianska, ázijská, turecká, rybia, Meat 
point s americkou kuchyňou,  pool bar, lobby lounge, mojito 
bar, Sea & See bar, Cup´n go, Cigar bar, Nargila/Shisha bar) 
• nákupná arkáda • rôzne animačné programy pre deti aj 
dospelých počas dňa • večer vystúpenia • párty • slnečníky, 
ležadlá a uteráky na pláži i pri bazéne zdarma • v cene: 
fi tnes centrum • tenisové kurty • minifutbalové ihrisko • 
stolný tenis • stolný futbal • basketbalové ihrisko • vodné 
pólo • joga • zumba • športové programy počas dňa • 
za poplatok: požičovňa tenisových rakiet a loptičiek • 
vybrané procedúry v Spa centre

UBYTOVANIE
elegantne zariadené izby s nádherným výhľadom na záliv, 
bazén alebo na Ras Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte • 

pohodlné sedenie • LCD TV • minibar (denne dopĺňaný 
v rámci all inclusive) • trezor • (zdarma) • Wi-Fi (zdarma) • 
kategórie izieb: deluxe (bez balkóna) • premium (niektoré 
s balkónom) • rodinné izby (2 samostatné miestnosti, terasa)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive

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

PLÁŽ
nádherná piesková pláž • slnečníky, ležadlá a uteráky na pláži 
zdarma • plážový volejbal • vodné športy za poplatok

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU       

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99 %

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

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS BABY HOTEL

1+1 2+4

CENA OD

1 098
EUR

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  |  RAS AL KHAIMAH
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377 FUJAIRAH
IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT 

POLOHA
na východnom pobreží Emirátov • medzi masívnym 
pohorím Hajar a trblietavými vodami Indického oceánu • 
na nádhernej 400 m dlhej pieskovej pláži • Dibba vzdialená 
cca  15 km • centrum Fujairah cca  45 km • letisko v Dubaji 
je vzdialené približne 140 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
komfortný hotel • postavený v arabskom štýle  • ponúka 
ubytovanie  v 321 izbách • celý komplex dýcha veľmi 
príjemnou atmosférou, akoby na niektorých miestach 
zastal čas a preniesol vás do starých arabských rozprávok 
• nádherná lobby s recepciou (Wi-Fi zdarma) • all day 
dinning reštaurácia • 2 à la carte reštaurácie • 2 bary • lobby 
lounge • veľký bazén (ležadlá, slnečníky a osušky sú pri 
bazéne zdarma) • Spa centrum  so saunou • jacuzzi • bazén 
• rôzne procedúry • butik • kozmetický salón • kaderníctvo 
• nočný klub • amfi teáter • pre milovníkov potápania známe 
potápačské centrum s vynikajúcimi inštruktormi • počas dňa 
i večer rôzne animačné programy • cene: fi tnes centrum • 
stolný tenis • volejbal • sauna • jacuzzi • krytý bazén •  za 
poplatok: masáže a rôzne procedúry v spa centre • biliard • 
tenis • šípky 

UBYTOVANIE
príjemne zariadené izby • ladiace s okolitou architektúrou 
• kúpeľňa • kúpacie plášte • sušič vlasov • LCD TV • rádio 
• telefón • WI-FI (za poplatok) • klimatizácia • minibar (za 

poplatok) • trezor • varná kanvica • balkón alebo terasa • 
izby deluxe majú navyše samostatnú spálňu s rozkladacím 
gaučom pre deti oddelenú posuvnými dverami

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive

PRE DETI
detský miniklub (4 - 12 rokov) • bazén • detské ihrisko • 
mini disco • opatrovateľská služba (za poplatok)

PLÁŽ
priamo na piesočnatej pláži • ležadlá, slnečníky a osušky 
sú na pláži zdarma • vodné športy na pláži

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

PLÁŽ       

PRE DETI       

MIESTO POBYTU     

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ULTRA ALL INCLUSIVE raňajky, obedy a večere formou bufetu v hlavnej reštaurácii, 
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje, pivo, víno (10:30 - 24:00 h) v beach bare, pool bare 
a lobby bare

2
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS POTÁPANIE

2+2

NOVINKA

CENA OD

1 198
EUR

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  |  FUJAIRAH
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PRIAME LETY 
DO DUBAJA A ABU DHABI
8 dňové pobyty s odletom z Viedne alebo z Bratislavy

380 RAS AL KHAIMAH  |  DOUBLE TREE 
BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND *****
ALL INCLUSIVE  |  DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ND *****

od 1 198 €
381 RAS AL KHAIMAH
HILTON RESORT & SPA  *****
POLPENZIA  |  2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

od 1 098 €

TIETO A ĎALŠIE HOTELY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

379 DUBAJ
RIXOS THE PALM ***** 
POLPENZIA  |  DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

od 1 198 €
378 DUBAJ
ATLANTIS THE PALM ***** 
RAŇAJKY  |  2 DETI DO 15 ROKOV ZDARMA  |  AQUAPARK V CENE

od 1 298 €

382 ABU DHABi
INTERCONTINENTAL ***** 
ALL INCLUSIVE  |  DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

od 1 198 €
383 ABU DHABi
ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT ***** 
RAŇAJKY  |  DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

*

od 1 198 €
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/744 4480
predaj@pegastour.sk

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

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

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

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

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

Nájdete nás  
na facebooku

INFOLINKA
0850 333 333

www.satur.sk
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