
EDÍCIA STREDOMORIE

TuRECkO   GRÉCkO   CypRuS   ŠpAnIElSkO   ChORváTSkO   SlOvInSkO   TAlIAnSkO   FRAnCúzSkO   plAvby



Obsah
TURECKO

Titanic Deluxe Belek Belek 4

Rixos Premium Tekirova Kemer 5

Rixos Premium Belek Belek 6

Regnum Caria Golf and Spa Belek 7

Sueno Deluxe Belek Belek 8

Adam and Eve Belek 9

Maxx Royal Belek Belek 10

Maxx Royal Kemer Kemer 11

Riu Kaya Palazzo Golf Resort Belek 12

Calista Luxury Resort Belek 13

Nirvana Lagoon Villas Suites & Spa Belek 14

Mandarin Oriental Bodrum Bodrum 15

GRÉCKO

Grecotel Cape Sunio Ateny 17

Eagle Palace Chalkidiki 18

Ikos Olivia Chalkidiki 19

Sani Asterias Suites Chalkidiki 20

Porto Sani Village Chalkidiki 21

Nikki Beach Resort & Spa Porto Heli 22

The Romanos, a Luxury Collection Resort Costa Navarino 23

Lindos Blue Rodos 24

Atrium Prestige Thalasso & Spa Rodos 25

Kontokali Bay Korfu 26

Grecotel Corfu Imperial Korfu 27

Parga Beach Resort Parga 28

Lesante Luxury Hotel & Spa Zakynthos 29

Elounda Beach Hotel Kréta 30

Caramel Grecotel Boutique Resort Kréta 31

Out of the Blue Capsis Elite Resort Kréta 32

Amirandes Grecotel Luxury Resort Kréta 33

Grace Santorini Santorini 34

Kirini Suites Santorini 35

Grace Mykonos Mykonos 36

Grecotel Mykonos Blu Mykonos 37

Mykonos Grand Mykonos 38

Myconian Villa Collection Mykonos 39

Naxian Collection Naxos 40

CYPRUS

Capo Bay Protaras 42

Sunrise Pearl Resort & Spa Protaras 43

Coral Beach Hotel & Resort Paphos 44

Amathus Beach Limassol 45

Olympic Lagoon Resort Paphos Paphos 46

ŠPaniElSKO

Puente Romano Beach Resort Marbella 48

Kempinski Bahia Estepona Marbella 49

Son Moll Sentits Hotel & Spa Malorka 50

Me Ibiza Ibiza 51

Me Mallorca Malorka 52

CHORVÁTSKO a SlOVinSKO

Golden Rays Resort Primošten 54

Falkensteiner Hotel & Spa Iadera Petrčane 55

Kempinski Hotel Adriatic Istria 56

Falkensteiner Residences Senia Petrčane 57

Valamar Isabella Island Resort Poreč 58

Spa Hotel Bellevue Maly Lošinj 59

Kempinski Palace Portorož Slovinsko 60

Hotel Park Split 62

Ivan Šibenik Solaris 63

Jure Šibenik Solaris 64

TalianSKO

Cesare Augustus Ana Capri 66

Capri Palace & Spa Ana Capri 67

Borgo di Pietrafita Toskánsko 68

Capo d´Orso Thalasso & Spa Sardínia 69

Forte Village Resort Sardínia 70

Resort Valle Del Erica Thalasso & Spa Sardínia 72

Chia Laguna Hotel Sardínia 73

The Pelican Beach Resort & Spa Sardinia 74

Bellevue Syrene Sorrento 75

Parco dei Principi Sorrento 76

Miramare Sea Resort Ischia 77

Grand Hotel Convento di Amalfi Amalfi 78

Excelsior Pesaro 79

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo Lido di Jesolo 80

FRanCÚZSKO

Radisson Blu Resort & Spa Korzika 82

Intrercontinental Carlton Cannes 83

Hyat Regency Palais de la Méditerranée Nice 84

Hotel La Perousse Nice 85

Grand Hôtel Du Cap Ferrat Saint - Jean 86

PlaVBY

Silver Wind Andalúzia 88

Luxusná výletná plavba Andalúzia 89

Le Ponant Stredozemné more 90

Luxusná výletná plavba Stredozemné more 91



Turecko
01 TURECKO_Kat_Exclusive 2016 str 3-15.indd   301 TURECKO_Kat_Exclusive 2016 str 3-15.indd   3 30.11.2015   18:1630.11.2015   18:16



4

TureckoT ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

T
U
R
E
C
K
O

B
E
L
E
K

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 120

Superior Sea View 150

Swim Up Superior 180

Garden Family 410

1. dieťa (6-12r) zlava 50%

2.dieťa (2-12r) zlava v suitách Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový komplex známej hotelovej siete 
Titanic, ktorý ponúka kvalitné služby. Hotel 
leží na ploche 200 tis. m2 a je obklopený 
krásnou prírodou. 

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 30 km.

Pri rieke Besgoz, obklopený borovicovými 
lesmi. K hotelu patrí aj 1 km dlhá odľahlá 
súkromná piesočnatá pláž, na ktorú premáva 
riečna loďka. Nákupné možnosti priamo 
v rezorte - Titanic Square. Centrum mesta 
Belek je vzdialené cca 10 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, minibar, servis na prípravu kávy 
a čaju, trezor, SAT TV, Wi-Fi. 

Standard (34 m2, balkón s výhľadom na 
golfové ihrisko alebo rieku), Superior 
(39 m2, balkón s výhľadom na golfové 
ihrisko alebo s čiastočným výhľadom na 
more), Swim-up (46 m2, vstup do bazéna).
K dispozícii aj priestrannejšie suity.

Šport: Golfové ihrisko, tenisové kurty, 
basketbalové ihrisko, plážový volejbal, fi tnes 
centrum, široká ponuka motorizovaných 
a nemotorizovaných vodných športov. 
Deti: 6000 m2 veľký klub Antanic pre deti 
vo veku 3-17 rokov, hodiny tanca, špeciálne 
narodeninové oslavy, Playstation, kino, 
tobogány, animácie. 
Spa: Turecké kúpele, kaderníctvo, masáže, 
holistické terapie, salón krásy, parný kúpeľ, 
snežné miestnosti, zážitkové sprchy, sauny, 
bazén so slanou vodou.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: 
Raňajky, obedy, večere 
formou bufetových 
stolov, neskoré raňajky, 
káva, čaj, koláče, 
polnočný snack, 
miestne a vybrané 
importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje.

REŠTAURÁCIE
Main Restaurant
(hlavná reštaurácia) 
Okeanos (morské plody)
La Paglia (talianska) 
Hasir (turecká)
Caprice (nápoje, koláče, 
sušienky, zmrzlina)
Stella (snacky na pláži)

Titanic Deluxe Belek *****

Pri mori aj pri rieke
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-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 110

Deluxe 130

Family Garden Suite 200

Deluxe Suite 140

1. dieťa do 12r v Superior a Deluxe Zdarma

2.dieťa (2-12r) vo Family Suite Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: 
Raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
polnočný snack, miestne 
a importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
rôzne snacky počas 
dňa, káva, čaj, koláče vo 
vyhradenom čase.

Luxusný rezort sa nachádza na ploche 
veľkej 183 tis. m2. Skladá sa z dvoch 
hlavných budov a rodinných izieb a viliek, 
ktoré sa nachádzajú v jeho udržiavaných 
záhradách.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 73 km.

Priamo na súkromnej piesočnato štrkovej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Centrum mesta Antalya je od rezortu 
vzdialené cca 60 km a Kemer cca 16 km.

Balkón, klimatizácia, SAT TV, internetové 
pripojenie, telefón, trezor, minibar, servis 
na prípravy kávy a čaju, kúpeľňa, sušič na 
vlasy.

Standard Room (26 m2, situované 
v hlavnej budove), Deluxe Room 
(32 m2, situované v hlavnej budove), Family 
Garden Suite (46 m2, záhrada s výhľadom 
na jazero, spálne a 2 kúpeľne), Family 
Suite (52 m2, 2 spálne, situované v hlavnej 
budove). K dispozícii sú aj priestranné suity 
a luxusné vily. 

Šport: Basketbal, futbal, joga, pilates, 
aerobic, plážový volejbal, biliard, badminton, 
stolný tenis, boccia, šípky, kurzy tanca, 
fi tnes centrum, horolezecká stena, horské 
bicykle, vodné športy. 
Deti: Rixy Baby pre deti od 6 mesiacov do 
3 rokov, Rixy Mini (3-5 rokov), Rixy Midi 
(6-7 rokov), Rixy Maxi (8-12 rokov), Club 
R (13-17 rokov), aquapark, kino, detský 
festival, maľovanie na tvár, Adventure Park.
Spa: Tropický dážď, oddychová miestnosť, 
turecké kúpele , parná miestnosť, bio 
sauna, telové zábaly, masáže a procedúry, 
manikúra, pedikúra.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

REŠTAURÁCIE
Turquoise 
(hlavná reštaurácia) 
Exlusive Club 
(medzinárodná)
La Rosetta (talianska) 
Cactus (americká) 
Alaturca (turecká) 
Mermaid (morské plody) 
Mandarin (ázijská)

Rixos 
Premium Tekirova *****

Krásna príroda Vás pohltí
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 150

Deluxe Sea View 160

Family Suite 270

Superior Suite 340

1. dieťa do 12r v Superior a Deluxe Zdarma

2.dieťa (2-12r) vo Superior Suite Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: 
Raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
počas dňa rôzne snacky, 
káva, čaj, koláče, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
v určených baroch. 

REŠTAURÁCIE
Villa Restaurant 
(medzinárodná) 
Turqouise 
(hlavná reštaurácia) 
La Rosetta (talianska)
L´amante (francúzska)
A´la Turka (otomanská) 
Mermaid (morské plody) 
Mandarin (ázijská) 

Štýlový hotelový rezort patriaci známemu 
hotelovému reťazcu Rixos, ktorý ponúka 
kvalitné služby. Komplex sa rozprestiera 
v krásnom prostredí na ploche veľkej 
405 000 m2.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 40 km. 

Priamo na piesočnatej pláži. Nákupné 
možnosti sú k dispozícii priamo v hoteli. 
Hotel je vzdialený od centra mesta Belek 
cca 5 km.

Balkón alebo terasa, centrálna klimatizácia, 
kúpeľňa, sušič na vlasy, minibar, LED TV, 
internetové pripojenie a telefón. 

Deluxe (37 m2, balkón s výhľadom do 
záhrady alebo na more), Family Suite 
(49 m2, balkón), Deluxe Suite (74 m2, 
balkón), Superior Suite (74 m2, balkón), 
Queen Suite (195 m2, balkón), Royal 
Premium Suite (315 m2, balkón). 
K dispozícii sú aj ďalšie suity a vily.

Šport: Bazén, piesočnatá pláž, golfové 
ihrisko, tenisové kurty, basketbalové ihrisko, 
futbalové ihrisko, volejbalové ihrisko, 
plážový volejbal, lezecká stena, pilates, 
joga, jogging, fi tnes centrum, široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných 
športov. 
Deti: Mini club, mini disko, špeciálne šou, 
animácie, kino, delfi nárium, detský bazén 
a aquapark. 
Spa: Masáže a hydromasáže, salón 
krásy, liečebné procedúry, poradenstvo 
profesionálnych terapeutov a bazén.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Rixos 
Premium Belek *****

Nepriateľ nudy
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-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-10 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Luxury room Golf / Land View 200

Luxury room Sea View 210

Luxury Suite Sea view 310

Family Roof room (cena za izbu) 360

1. dieťa do 12 rokov Zdarma

2. dieťa do 13 rokov ( Family Roof) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Hotel poskytuje služby, ktoré odrážajú 
modernú luxusnú koncepciu. Vhodný je 
hlavne pre milovníkov golfu, ale aj pre tých, 
ktorí si chcú užiť dovolenku plnú oddychu.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Pri bielej piesočnatej pláži, na ktorú premáva 
pravidelne hotelový vláčik. Najbližšie golfové 
ihrisko je cca 50 m od hotela. Centrum 
mesta Belek je vzdialené cca 7 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, minibar, servis na prípravu 
kávy a čaju, SAT TV, Wi-Fi, trezor, telefón, 
žehlička so žehliacou doskou.

Luxury Room Golf/Land View (50 m2, 
balkón s výhľadom na golfové ihrisko alebo 
okolie), Luxury Room Sea View (50 m2, 
balkón s výhľadom na more), Family Roof 
Room (85 m2, terasa s výhľadom na more 
alebo golfové ihrisko). K dispozícii sú aj 
ďalšie rezidencie.

Šport: Tenisové kurty, stolný tenis, lekcie 
golfu, basketbalové ihrisko, futbalové 
ihrisko, brušné tance, tanečné kurzy, 
aerobic, zumba, pilates, biliard, boccia, kick 
box a fi tnes centrum. 
Deti: Mini Club (od 4 do 6 rokov), Midi Club 
(od 7 do 12 rokov), Teenage Club (od 13 do 
17 rokov), herňa, počítačový kútik, ručné 
práce, aquapark, vonkajší a vnútorný bazén, 
mini disko, detská reštaurácia, špeciálny bar 
s ponukou nealkoholických nápojov. 
Spa: Turecké kúpele, sauna, parný kúpeľ, 
ľadová miestnosť, široká ponuka masáží, 
vnútorný bazén.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: Raňajky, 
obedy, večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, neskoré raňajky, 
polnočný snack, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
počas dňa rôzne snacky, 
káva, čaj, koláče.

REŠTAURÁCIE
Gourmet
(hlavná reštaurácia) 
Macaroon (cukráreň) 
Tramonto (talianska)
Chufang (ázijská) 
Seahorse (morské plody)
Ottoman (turecká) 
Golf Club 
(medzinárodná) 

Regnum Carya
Golf & Spa *****

Náš tip pre golfi stov
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Room 150

Deluxe Room Sea View 160

Room Swim Up 255

Deluxe Suite Sea View 240

1. dieťa do 12 rokov Zdarma

2. dieťa do 12 rokov v deluxe Suite Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: raňajky, 
obedy, večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, neskoré raňajky, 
polnočný a nočný snack, 
miestne a importované 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje, počas dňa rôzne 
snacky, káva, čaj, koláče 
vo vyhradenom čase. 

REŠTAURÁCIE
Ázijská, mexická, 
talianska, turecká, 
rybacia a barbeque 
reštaurácia. Servisný 
poplatok 10 EUR.

Najnovší hotelový komplex v Beleku 
vybudovaný na ploche 1 410 000 m2. 
5* hotelový rezort ponúka služby all 
inclusive a excelentný servis.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 30 km. 

Hotel sa nachádza v blízkosti dvoch 
profesionálnych golfových ihrísk. Hlavná 
budova leží priamo na piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. Centrum 
mesta Belek je vzdialené cca 12 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa 
a WC, sušič na vlasy, minibar, SAT TV 
a Wi-Fi. 80 % izieb disponuje výhľadom na 
Stredozemné more.

Deluxe Room Land & Golf View (45 m2, 
výhľad do záhrady), Deluxe Room Sea 
View (45 m2, výhľad na more), Infi nity 
Room Sea View Swim-up (45 m², vstup 
do bazéna), Deluxe Suite Room Land 
& Golf View (70 m²), Deluxe Suite 
Room Sea View (70 m²). K dispozícii sú aj 
priestrannejšie suity a vily.

Šport: Tenis, stolný tenis, plážový 
volejbal, volejbal, basketbal, fi tnes, brušné 
tance, joga, aerobic, pilates, zumba, 
vodná gymnastika, vodné pólo, boccia, 
šípky, lukostreľba, ponuka vodných 
motorizovaných a nemotorizovaných 
športov, bazén, bowling. 
Deti: Mini Club, stolné hry, detský bazén, 
aquapark, animácie. 
Spa: Turecké kúpele, sauna, parný kúpeľ, 
vnútorný vyhrievaný bazén, masáže a salón 
krásy.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Sueno Deluxe Belek *****

Najnovší hyper hotel
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-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Design Room with Jacuzzi 200

Design Direct Sea View Room 300

Design Suite 255

Design Room Honeymoon 140

Adam Villa (za vilu) 1060

Eve Villa ( za vilu) 1220

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Komplex určený len pre dospelých 
sa rozprestiera v krásnom prostredí 
a môže sa popýšiť najdlhším barom na 
svete. Sofi stikovaná elegancia a čisté 
minimalistické línie dokonale podčiarkujú 
jedinečnosť tohto konceptu. 

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Priamo na nádhernej pláži ocenenej modrou 
vlajkou za čistotu, obklopený lesmi. Centrum 
mesta Antalya je vzdialené asi 45 km 
a Belek len 1km.

Balkón alebo terasa, kúpeľňa, klimatizácia, 
sušič na vlasy, župan a papuče, LCD SAT 
TV, Wi-Fi, minibar, maxi bar, telefón, trezor, 
jacuzzi.

Design Room with Jacuzzi (64 m2, 
súkromná jacuzzi, personal spa), Design 
Direct Sea View Room (64 m2, priamy 
výhľad na more), Adam Villa (175 m2, 
sauna, 2 kúpeľne), Eve Villa (200 m2, 
sauna, 2 kúpeľne).

Šport: Fitnes centrum, pilates, plážový 
volejbal, aerobik, vodný aerobik, boccia, 
šípky, zumba, bedminton. 
Spa: Eden Spa s rozlohou 5500 m2, 
najnovšie technológie, hydroterapia, turecké 
kúpele, rôzne sauny, aromaterapia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive. 
Raňajky, obedy a večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, rôzne 
snacky počas dňa i noci, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
káva, čaj, koláče. 

REŠTAURÁCIE
Royal (hlavná reštaurácia)
Mezes Restaurant 
(morské plody)
Spark-i (turecká)
International 
(medzinárodná)
Blind (v úplnej tme)
Arrigato (sushi)
Basilico (talianska)

Adam & Eve *****

Najdlhší bar na svete
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Suite (výhľad do záhrad) 260

Suite (výhľad na more) 300

Terrace Family Suite 320

Family Suite 400

Roof Family Suite 450

1. a 2. dieťa 2-12 r. vo Family Suitách zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Obľúbený rezort, ktorý sa vďaka jeho 
komplexným službám a individuálnemu 
prístupu radí medzi najluxusnejšie rezorty 
celého sveta. 

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. Centrum 
mesta Belek je od rezortu vzdialené cca 1 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, DVD prehrávač, 
telefón, trezor, minibar, servis na prípravu 
kávy a čaju. Hotel disponuje iba suitami.

Suite (80 m2, balkón s výhľadom na more 
alebo do záhrady, situované v hlavnej 
budove), Family Roof Suite (140 m2, 
2 balkóny s jacuzzi), Family Suite 
(100 m2, balkón s výhľadom na more alebo 
do záhrady, situované v hlavnej budove), 
Royal Suite (100 m2, balkón s výhľadom 
na more, situované v hlavnej budove), 
King Suite (220 m2, 3 balkóny, situované 
v hlavnej budove). K dispozícii aj vily 
s rozlohou 350-630 m2.

Šport: Futbal, tenis, fi tnes, golf, stolný tenis, 
plážový volejbal, basketbal, bowling, joga, 
pilates, paintball, vodné športy. 
Deti: Maxxiland - Smiling Babies (1-3 roky), 
herne pre deti Mini Club (4-7 rokov), Junior 
Club (8-12 rokov) a Teenage Club (13-17 
rokov), Dinoland (pravek), kolotoč, labyrint, 
kino, trampolína, ihrisko, park, bazén, 
Dinoland (3000 m2), GameIn - bowling, 
hracie konzoly, biliard, stolné hry. 
Spa: Aven Royal Spa centrum s rozlohou 
3000 m2, masáže, turecké kúpele, sauny, 
parný kúpeľ, oddychové miestnosti.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: 
Raňajky, obedy, večere 
v reštaurácii Unlimited, 
počas dňa káva, čaj, 
koláčiky, zmrzlina, 
ovocie a snacky, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje.

REŠTAURÁCIE
Unlimited 
(hlavná reštaurácia)
Club Royal Horse Lounge 
(sushi)
Al Dente Ristorante 
(mediteránska)
Woxxie ( azíjská)
Ocean´s (morské plody) 
Steak House

Maxx Royal Belek *****

Raj pre deti
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RZĽAVA DO 29.2.2016

-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-10 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Suite (výhľad do záhrad) 260

Suite (výhľad na more) 300

Royal Residence (výhľad do záhrad) 320

Royal Residence (výhľad na more) 380

1. a 2. dieťa 2-12 r. vo Family Suitách zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Hotelový rezort ležiaci na ploche 160 000 m2, 
ktorý ponúka personalizované služby na 
najvyššej úrovni (napr.: výber izbového 
parfumu, iba servírované jedlá, prémiové 
alkoholické nápoje). 

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 60 km.

K hotelu patrí 400 m dlhá súkromná 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora a dva 200 m dlhé súkromné zálivy. 
Centrum mesta cca 6 km. Najbližšie nákupné 
možnosti priamo v rezorte.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, DVD prehrávač, 
telefón, trezor, minibar, servis na prípravu 
kávy a čaju.

Suite (100 m2, balkón s výhľadom na more 
alebo do záhrady, v hl. budove), Royal 
Residence Family Suite (185 m2, terasa 
s jacuzzi), Maxx Laguna Villa 
(150-310 m2, s priamym prístupom na terasu 
s bazénom), Royal Beach Villa 
(250-350 m2, terasa s výhľadom na more).

Šport: Tenis, volejbal a basketbal, minifutbal, 
fi tnes, vodné športy. 
Deti: Maxxiland - baby časť Smiling Babies 
(1-3 roky), herne pre deti rozdelené podľa 
veku Mini Club (4-7 rokov), Junior Club 
(8-12 rokov) a Teenage Club (13-17 rokov), 
reštaurácia, kino, vonkajší a vnútorný bazén, 
Legoland miestnosť. 
Spa: Aven Royal Spa, turecké kúpele, sauna, 
parná miestnosť, soľná miestnosť, jacuzzi, 
oddychová miestnosť, masáže.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive: 24 hodín 
bufet a výber z menu 
v reštaurácii Restaurant 
Street, káva, čaj, snacky, 
zmrzlina, čerstvé 
ovocné a zeleninové 
šťavy, miestne 
a importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 

REŠTAURÁCIE
Restaurant Street 
(turecká, talianska 
a morské plody)
Villa Restaurant 
Far East Restaurant 
(sushi)
Steak House 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Maxx Royal Kemer *****

Krásne prostredie
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

B
E
L
E
K

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Superior (výhľad do záhrad) 150

Superior (výhľad na more) 190

Swim Up Superior 220

 Family Suite (cena za izbu) 540

 Family Suite Sea View(cena za izbu) 660

1. a 2. dieťa 2-12 r. vo Family Suitách zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel sa rozprestiera na ploche 210 000 
m2 a pozostáva z rozsiahlej hlavnej budovy 
a záhradných viliek nachádzajúcich sa 
v prekrásnej upravenej záhrade.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 27 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži. Rezort sa 
nachádza cca 2,5 km od najbližšieho centra 
Kadryie a najbližšie golfové ihrisko Kaya 
Eagles je vzdialené len cca 150 m. 

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, telefón, trezor, 
minibar, servis na prípravu kávy a čaju.
 
Garden Superior (35 m2), Superior Room 
(39 m2, balkón s výhľadom na bazén), 
Swim Up Superior Room (39 m2, terasa 
so vstupom do bazéna), Garden Suite 
(69 m2, oddelená spálňa, obývacia 
miestnosť), Family Suite (108 m2, dve 
poschodia, obývačka, 2 spálne, priamy vstup 
k bazénu). K dispozícii sú aj ďalšie vily. 

Šport: futbal, tenis, 18-jamkové golfové 
ihrisko (Kaya Eagles Golf course), fi tnes, 
volejbal, basketbal, joga, pilates, horské 
bicykle, vodné športy. 
Deti: Aquapark, Mini Club pre deti vo veku 
4-12 rokov, Teen Club pre deti vo veku 
13-14 rokov, kino, animácie, detské aj baby 
menu v reštaurácii, ihrisko, herňa. 
Spa: Spa centrum s rozlohou 3500 m2, 
turecké kúpele, sauny, masáže, salón krásy. 

STRAVOVANIE
All inclusive: Raňajky, 
obedy, večere, snacky, 
á la carte reštaurácia 
Livio a Tulipano, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
koktaily, výber z čajov 
a káv v Patisseri, minibar.

REŠTAURÁCIE
The Palazzo 
(bufetové stoly) 
Asiatico (ázijská) 
Lebanese (libanonská) 
Tulipano (talianska) 
Livio (morské plody 
a steak house)

Riu Kaya Palazzo 
Golf Resort *****

Pre tých čo sú na sladké
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KZĽAVA DO 29.2.2016

-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double (mimo hl. budovy) 160

Double (čiastočný výhľad na more) 180

Maisonnete 240

1. dieťa (2- 12r) zdarma

2. dieťa (2-12r) vo Family zdarma

2. dieťa (2-12r) v DBL 50%

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Už niekoľko rokov na TOP zoznamoch 
najkvalitnejších hotelov sveta. Oproti veľkým 
hotelovým komplexom je tento rezort oázou 
súkromia a výborného individuálneho 
servisu. Svojou unikátnou architektúrou 
dáva pocit zázemia a menšieho hotela.

Medzinárodné letisko v Antalyi je vzdialené 
cca 35 km.

Priamo pri piesočnatej pláži. Rezort sa 
nachádza cca 10 km od centra Beleku 
a cca 5 km od mestečka Kadrya. V okolí 
niekoľko profesionálnych golfových ihrísk.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, internet, telefón, trezor, minibar, 
servis na prípravu kávy a čaju.

Standard (42 m2, balkón, situované 
v hlavnej budove), Family Rooms 
(mezonetové duplexové izby, obývací 
priestor, 2. podlažie so spálňou a kúpeľňou), 
Corner Suite (obývacia miestnosť, spálňa 
s kúpeľňou a vírivkou). K dispozícii aj ďalšie 
suity a vily. 

Šport: futbal, 13 profesionálnych golfových 
ihrísk, tenis, fi tnes, thai-chi, joga, pilates. 
Deti: Calimero Babies 0-3 roky, Calimero 
Lollies 4-5 rokov, Calimero Spedies 
6-8 rokov, Calimero Juniors 9-13 rokov, 
Teenagers 14-17, denné a večerné aktivity, 
aquapark, kino, animácie. 
Spa: Callos Spa - 3500 m2, turecké kúpele, 
sauny, ľadové fontány, vírivky, masáže 
(thajská, športová, chrbta, nôh, klinická, 
balijská, africká), aromaterapia, ajurvéda.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
All inclusive: Raňajky, 
obedy, večere 
v reštaurácii Belum, 
Café Calista (čaj, káva, 
cookies), zmrzlina vo 
vyhradenom čase, 
minibar, víno vo 
fľaši v reštauráciách, 
polnočný snack.

REŠTAURÁCIE
Belum (medzinárodná) 
Sakura (ázijská) 
Timo (talianska) 
Turca (turecká) 
More (morské plody)
La Carne (juhoamerická) 
Barbeque

Calista Luxury 
Resort *****

Oáza súkromia
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 % 
ZĽAVA DO 30.4.2016

-10 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Garden 100

Superior 120

Family Room 150

Lagoon Deluxe Suite 180

1. dieťa (2- 12r) zdarma

2. dieťa (2-12r) vo Family zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

D

STRAVOVANIE
All inclusive
Standard: Raňajky, 
obedy, večere formou 
bufetových stolov, 
káva, čaj koláče, 
polnočný snack, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
minibar. 

REŠTAURÁCIE
Samsara (hlavná)
Welldone Steake House
El Parador (mexická)
Mermaid Fish (rybacia)
Boshphorus Ottoman
Gigner (ďaleký východ)
Pravda (ruská)
Reštaurácie (à la carte 
za poplatok).

Hotel kombinuje výnimočnú architektúru 
s unikátnymi „na mieru“ stihnutými 
službami. Je obklopený borovicovými lesmi 
a panoramatickým výhľadom na modrú 
morskú hladinu.

Medzinárodné letisko Antalya je vzdialené 
cca 36 km.

Priamo na 900 m dlhej štrkovo piesočnatej 
pláži (slnečníky a ležadlá, plážové osušky 
zdarma), cca 26 km od centra Antalye 
a 16 km od strediska Kemer.

Balkón / terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, LCD TV, Wifi  (zdarma), minibar, 
telefón, trezor, zariadenie na prípravu kávy 
a čaju, výber z vankúšov. Concept VIP 2 
(nápoje v minibare, importované alkoholické 
nápoje, room servis od 02:00-07:00, 
kozmetiku Bvlgari, káblové pripojenie, 
Nespresso kávovar).

Standard (33 m2, hlavná budova, výhľad 
do záhrad, balkón alebo terasa); Superior 
(33 m2, v borovicovom lese ,bližšie k pláži 
možnosť príplatku za more), Rodinná izba 
(51 m2, 2 spálne, hl. budova alebo vilová 
časť), Garden a Lagoon Villy 
(42 m2, v borovicovom lese, 1 spálňa, 
terasa výhľadom na bazén alebo záhradu – 
koncept VIP 2 starostlivosti).

Šport: 13 bazénov z toho 1 s morskou 
vodou, 3 tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok), volejbal, vodné pólo, aquaerobik, 
plážový volejbal, stolný tenis, fi tnescentrum. 
Deti: detský club Crispy Kids Club (4-12), 
na ploche 4500 m2: detský bufet, bazén, 
šmykľavky, ihrisko.
Spa: turecký kúpeľ, sauna, parný kúpeľ, 
posilňovňa, za poplatok: kúpeľné procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nirvana Lagoon Villas 
suites & Spa *****

Nirvána pre každého
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MZĽAVA DO 30.4.2015

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Sea View 389

Mandarin Junior Suite 749

Aegean Suite 1198

Paradis Bay 1649

Sea View Suite 1649

Dieťa do 12 r. vo vybraných izbách zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Dych berúci rezort, ktorý sa nachádza priam 
v idylickom prostredí. Hotel vám svojimi 
prvotriednymi službami všetky vaše tajné 
túžby a priania zmení na skutočnosť.

Medzinárodné letisko v Bodrume je 
vzdialené cca 45 km.

Hotel sa nachádza priamo pri dvoch 
súkromných piesočnatých plážach. Centrum 
mesta Bodrum je vzdialené cca 20 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, kávovar, 
telefón, trezor.

Standard (72 m2, balkón s výhľadom na 
more alebo záhradu), Mandarin Junior 
Suite (94 m2, obývacia časť, balkón 
s výhľadom na more), Suite with Private 
Pool (92-115 m2, obývacia miestnosť, 
balkón s výhľadom na more, privátny bazén), 
Mediterranean Suite (145 m2, obývacia 
miestnosť, kuchynka, terasa s výhľadom 
na more, privátny bazén). K dispozícii sú aj 
priestranné samostatne stojace vily.

Šport: Tenisové kurty, basketbalové 
ihrisko, jogging, pilates, joga, potápanie, 
motorizované a nemotorizované vodné 
športy.
Deti: Rezort je vhodný pre rodiny s deťmi 
rôznej vekovej kategórie. K dispozícii je 
úplné vybavenie pre bábätká, za poplatok 
opatrovateľská služba, bazén, ihrisko, Mini 
Club s dennými aktivitami. 
Spa: Vnútorný bazén, turecké kúpele, rôzne 
procedúry a masáže, holistické terapie, 
sauna, salón krásy.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
All inclusive: Raňajky, 
obedy, večere formou 
bohatých bufetových 
stolov, počas dňa 
káva, čaj a rôzne 
snacky, alkoholické 
a nealkoholické miestne 
nápoje.

REŠTAURÁCIE
Assaggio (talianska)
Olive Garden (turecká)
Sofra (mediteránska)
Kurochan (ázijská)

Mandarin Oriental 
Bodrum *****

S dôrazom na každý detail
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Aténska riviéra nás baví
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YZĽAVA DO 31.3.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior Bungalow 120

Superior Bungalow 120

Deluxe Bungalow 130

Family Bungalow (cena za izbu) 300

Deluxe Bungalow (cena za izbu) 580

Deti 0-14 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Elegantný luxusný hotelový rezort je 
situovaný na pomedzí azúrového mora 
a nádhernej prírodnej scenérie borovicových 
lesov Národného parku Sounio.  

Medzinárodné letisko v Aténach je vzdialené 
asi 40 km.

Hotel je postavený priamo na krásnej pláži 
s pôsobivým výhľadom na Poseidonov 
chrám. Malé pobrežné mestečko Laurio 
s reštauráciami, barmi a obchodíkmi je 
vzdialené cca 10 km.

Terasa, klimatizácia, sušič na vlasy, LCD 
SAT TV, CD/DVD prehrávač, Wi-Fi, telefón, 
trezor.

Superior Bungalow (30 m2, bočný 
výhľad na more a národný park), Family 
Bungalow (40 m2, obývacia miestnosť, 
kúpeľňa a balkón s výhľadom na park), 
Deluxe Bungalow with Private 
Pool (36 m2, výhľad na more, bazén), 
Honeymoon Villa with Private Pool 
(70 m2, výhľad na more, bazén), K dispozícií 
aj ďalšie typy bungalovov a viliek.

Šport: Fitnes centrum, potápanie, 
vodný aerobik, plážový volejbal, joga 
a prenájom jácht.
Deti: Detský bazén, detské ihrisko, 
detská postieľka, Grecoland Kid´s Club 
(3-12 rokov), Greco Teens (13-17 rokov), 
detská stolička, detské menu, vybavenie 
pre bábätká a za poplatok opatrovateľská 
služba.
Spa: Immortal´s Spa – 350 m2 komplex 
3 vonkajších bazénov, luxusných masážnych 
suít ponúkajúci špeciálne programy 
a procedúry zamerané na ošetrenie 
tváre a tela.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Cape Sounio 
Restaurant (grécka) 
The Restaurant 
(gourmet)
So Oriental (ázijská)
Aegean Grill
Yali (morské plody)

Grecotel Cape 
Sounio *****
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Pokojné more krásne pláže

ZĽAVA DO 29.2.2016

-15 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 140

Superior Sea View 160

Junior Suite Garden View 210

Suite 230

Deti do 12 r. (vo vybraných izbách) Zdarma

Príplatok za polpenziu 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Armyra
(mediteránska) 
Kamares 
(medzinárodná)
Washi 
(ázijská)
Melathron 
(bufetová)

Luxusný boutique hotel sa nachádza 
v zelenej oáze severného Grécka a je 
obklopený prekrásnymi plážami a mestom 
Uranopolis. Okrem úžasných služieb 
a vybavenia sa hotel, ako jeden z mála, 
môže pýšiť prívlastkom ekologický hotel 
Európy. 

Medzinárodné letisko v Thessalonikách sa 
nachádza cca 110 km.

Priamo na zlatistej piesočnatej pláži 
s miernym vstupom do mora. Odporúčame 
výlety na malé ostrovy alebo popri pobreží 
mníšskej republiky Athos.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón, 
trezor, room servis.

Superior Room (25 m2, výhľad na more 
alebo do záhrady), Family Suite 
(40 m2, výhľad do záhrady), Junior Suite 
(40-45 m2, výhľad na more, možnosť 
jacuzzi), One Bedroom Suite (55-80 m2, 
obývacia miestnosť, spálňa). K dispozícii aj 
ďalšie typy suít a bungalovov, niektoré aj 
s možnosťou privátneho bazéna.

Šport: Fitnes centrum, motorizované 
a nemotorizované vodné športy, potápanie, 
tenis, plážový volejbal, požičovňa bicyklov.
Deti: Mini Club (4-12 rokov), k dispozícii 
opatrovateľská služba, ihrisko, detský 
bazén.
Spa: Elemis Spa - rôzne procedúry 
a masáže, sauna, turecké kúpele.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Eagles Palace *****
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Jeden z najlepších all inclusive rezortov v Grécku
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ZĽAVA DO 28.2.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Promo Room 120

Promo Bungalow 120

Superior Room 160

Panorama Junior Suite 180

One Bedroom Bungalow Suite 200

Deti 2-12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

Nový, exkluzívny hotel sa rozprestiera 
v krásnej záhrade obklopený množstvom 
zelene a olivovníkov. Prvotriedny servis 
a grécka pohostinnosť idú ruka v ruke so 
štýlovým dizajnom a eleganciou. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki je 
vzdialené cca 67 km.

Ideálna poloha v blízkosti 450 m dlhej pláže, 
neďaleko malej rybárskej dedinky Gerakini. 
Mesto Nea Moudania s množstvom 
nákupných možností je vzdialené asi 17 km.

klimatizácia, sušič na vlasy, župan, SAT TV, 
DVD/CD prehrávač, Wi-Fi (zdarma), minibar, 
servis na prípravu kávy a čaju, telefón, 
trezor.

Promo Room (25 m2, situované 
v bungalovoch alebo hlavnej budove), 
Superior Double Room (30 m2, balkón 
s výhľadom na more/záhradu), Panorama 
Junior Suite (35 m2, balkón s pôsobivým 
výhľadom na more), One Bedroom 
Bungalow Suite (50 m2, oddelená spálňa, 
balkón alebo terasa s priestorom na slnenie)

Šport: Fitnes centrum, tenisové kurty, 
basketbal, plážový volejbal, aerobik, 
strečing, prenájom horských bicyklov, 
windsurfi ng, potápanie, vodné športy.
Deti: Kids Club, detský bazén, detská 
postieľka. 
Spa: vnútorný bazén, parná miestnosť, 
jacuzzi, sauna, telové zábaly.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive: 
Raňajky formou 
bufetu, obedy a večere 
ako á la carte menu, 
nápoje miestnej 
a medzinárodnej 
produkcie, 24-hodinový 
room service. 

REŠTAURÁCIE
Flavors (bufetová)
Fusco (Michelinska 
hviezda, talianska)
Anaya  (ázijská)
Ouzo (Michelinska 
hviezda, grécka) 
Provence (provensálska)

Ikos Olivia *****
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GréckoG Maximálne súkromie a luxus

ZĽAVA DO 29.2.2016

-15 %

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov.

REŠTAURÁCIE
Water Restaurant 
(Michelin á la carte)
Klienti majú k dispozícií 
aj ďalších 17 reštaurácií 
s typickou gréckou 
a medzinárodnou 
kuchyňou v Sani Maríne. 

Luxusné, elegantne a štýlovo zariadené 
suity, kuchári ocenení Michelinskou 
hviezdou a jedinečná atmosféra sú zárukou 
nezabudnuteľného zážitku. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki je 
vzdialené cca 85 km.

Priamo na nádhernej, 7 km dlhej súkromnej 
pláži s bielym pieskom. Hotel je jedným zo 
4 Sani rezortov. Súčasťou komplexu je aj 
marína s obchodíkmi, butikmi, tavernami 
a kaviarňami. Mestečko Nea Fokea je 
vzdialené asi 8 km.

mramorová kúpeľňa s vírivou vaňou 
a samostatnou sprchou, klimatizácia, sušič 
na vlasy, župan, SAT TV, DVD prehrávač, 
Wi-Fi, minibar, Nespresso kávovar, telefón, 
trezor.

Junior Suite Marinafront (50 m2, terasa 
s rozlohou cca 30 m2  a výhľadom na 
marínu), Junior Suite Beachfront (50 m2, 
výhľad na more), Suite Marinafront 
(60 m2, privátna terasa so záhradou 
s pôsobivým výhľadom na marínu), 

Šport: Fitnes centrum, tenisové kurty, 
futbal, basketbal, plážový volejbal, aerobik, 
prenájom horských bicyklov, vodné športy, 
windsurfi ng, vodné lyžovanie.
Deti: Mini Club vrátane jasiel (4-12 rokov), 
Teenage Club (13-16 rokov, 
v susednom hoteli Sani Beach) a za 
poplatok opatrovateľská služba.
Spa: In-Suite Spa so súkromným 
terapeutom. Hostia môžu tiež využívať dve 
moderné relax zóny, My Spa (v hoteli Sani 
Beach & Spa) a Spa Suite (v hoteli Porto 
Sani Willage & Spa). Obe ponúkajú Saunu, 
Hamam, vnútorný bazén, aromaterapiu 
a rôzne wellnes a beauty procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY
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Sani Asterias 
Suites *****

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Marinafront 340

Junior Suite Beachfront 410

Suite Marinafront 420

Suite Beachfront 540

Deluxe Suite Beachfront 910

Deti 2-12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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Luxusná oáza pokoja
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Marina Junior Suite 240

Suite with Terrace 250

Deluxe Suite 280

Two Bedrooms Suite 560

Family Suite 590

1. dieťa 2- 12 rokov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Jeho nadčasovú eleganciu, vynikajúcu 
kuchyňu, dych berúci bazén postavený 
v štýle umelej lagúny a prítomnosť vlastnej 
maríny ocenia všetky vekové kategórie. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki je 
vzdialené cca 85 km.

Priamo na vlastnej nádhernej pláži s bielym 
pieskom. Hotel je jedným zo 4 Sani 
rezortov. Súčasťou komplexu je aj marína 
s pôsobivým námestím, sofi stikovanými 
stravovacími možnosťami, nočným životom. 
Mestečko Nea Fokea je vzdialené asi 8 km.

Terasa alebo balkón, klimatizácia, sušič na 
vlasy, župan a papuče, LCD SAT TV, CD/
DVD prehrávač, Wi-Fi, minibar, Nespresso 
kávovar, telefón, trezor.

Marina Junior Suite (40 m2, výhľad na 
marínu), Suite with Terrace or Balcony 
(55 m2 , terasa so záhradou alebo balkón), 
Deluxe Suite (spálňa s oddelenou 
obývacou miestnosťou), Two Bedrooms 
Family Suite (90 m2, 2 kúpeľne, 2 spálne 
s oddelenou obývacou miestnosťou)

Šport: Fitnes centrum, joga, futbal, 
lukostreľba, vodné bicykle, výletné plavby, 
turistika, za poplatok futbalová akadémia, 
tenis, potápanie, Sani Water Park, 
prenájom horských bicyklov, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Hotel je vhodný pre rodiny s deťmi 
rôznej vekovej kategórie. K dispozícií je 
detský kútik (4 mesiace – 4 roky),  Mini 
Club (4-11 rokov), Teenage Club (12-17 
rokov) a za poplatok opatrovateľská služba.
Spa: Porto Sani Willage Spa ponúka 
masáže, aromaterapiu, jacuzzi, vnútorný 
vyhrievaný bazén, parnú miestnosť a saunu.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov.

REŠTAURÁCIE
Artemis (raňajky 
a večere)
Lagoon (mediteránska)
Byblos Caviar (kaviár)
Klienti majú k dispozícií 
aj ďalších 17 reštaurácií 
s typickou gréckou 
a medzinárodnou 
kuchyňou v Sani Maríne. 

Porto Sani Village *****
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Populárne a rušné letovisko

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 % 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Luxx Room 130

Nikki Signature Suite 140

Luxx Suite 160

Ultra Suite 210

Ultra Roof Top Suite 260

1. Dieťa na prístelke 34

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Krásne čisté línie a úžasný výhľad na 
kryštálovo čisté more sú priam tým 
najlepším zdrojom energie. Hotel má 
ideálnu polohu aj pre poznávania chtivých 
návštevníkov, ktorých láka spoznať mýtický 
Peloponéz plný krásnych antických 
pamiatok.

Medzinárodné letisko v Kalamate je 
vzdialené cca 217 km a letisko v Aténach 
cca 203 km (transfer  rýchloloďou).

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora. Od prístavu Costa, ktorý 
spája pevninu s kozmopolitným ostrovom 
Spetses alebo eko ostrovom Hydra, je 
vzdialený cca 2,5 km. Mýtický Nafplion 
sa nachádza cca 78 km od hotela a vo 
vzdialenosti cca 59 km sa nachádza aj 
antický amfi teáter Epidaurus.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, Wi-Fi zdarma, Nespresso 
kávovar, trezor, room servis, personalizovaný 
minibar. Všetky izby disponujú výhľadom 
na more.

Luxx Room (50-60 m2), Luxx Suite 
(66-81 m2), Nikki Signature Suite 
(65-75 m2). K dispozícii sú aj ďalšie typy 
priestrannejších suít.
  
Šport: Fitnes centrum, potápanie 
a šnorchlovanie, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: K dispozícii je opatrovateľská služba, 
denné a večerné animačné programy.
Spa: Espa centrum, ktoré ponúka rôzne 
procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večera za doplatok
40 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Café Nikki 
(medzinárodná)
Pearl Rooftop
(ázijská)

Nikki Beach 
Resort & Spa *****
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Pamiatky, pláže a golf
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OZĽAVA DO 30.4.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 119

Deluxe Sea View 139

Infi nity Room 159

Grand Suite 359

1. dieťa 4-12 r. 50%

2 deti v Grand Suite (2-12r.) zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Charizmatický hotel sa nachádza 
v úžasnej lokalite mýtického Peloponézu. 
Bezkonkurenčne ideálne miesto na 
strávenie pokojnej dovolenky.

Medzinárodné letisko v Kalamate je 
vzdialené cca 60 km.

Priamo na piesočnatej pláži. V blízkosti sú 
aj ďalšie pláže - Navarino Bay cca 5 km 
a svetoznáma pláž Voidokilia cca 10 km. 
Mykény sú vzdialené cca 135 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, rádio, trezor, 
minibar, písací stôl, sedací kút.

Deluxe Room (42 m2, s výhľadom na 
more/záhradu), Infi nity Room (43 m2, 
privátny infi nity bazén), Grand Suite 
(80 m2, obývacia miestnosť, terasa 
s výhľadom do záhrady/golfové ihrisko/
more), Grand Infi nity Suite (82 m2, 
obývacia miestnosť, privátny infi nity bazén). 
K dispozícii sú aj priestrannejšie vily.

Šport: Fitnes, Racquet Academy 
(9 raketových športov), profesionálne 
golfové ihriská - The Dunes a The Bay, 
cyklistika, nordická chôdza, turistika, 
horolezecká stena, vodné športy, potápanie, 
plachtenie.
Deti: Klub Cocoon (4 mesiace až 3 roky), 
SandCastle (4-12 rokov), kino, amfi teáter, 
biliard, hry, maľovanie, futbal, basketbal, 
tenis, golf, rekreačný park, bazén, 
šmýkačky.
Spa: Anezoe Spa centrum, rôzne procedúry 
založené na pôvodných receptúrach, 
kinezioterapia, hydroterapia, bazény, sauny, 
telové zábaly, masáže. 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Bohaté americké raňajky 
formou bufetových 
stolov, výber domácich 
sladkostí a čerstvého 
pečiva. 
Možnosť doobjednať 
polpenziu.

REŠTAURÁCIE
Pero (grécka) 
Eleon (morské plody)
Taverna (grécka)
Flame (steak house)
Da Luigi (talianska)
The Diner (fast food)
Souvlakerie (grécka)
Inbi (japonská)

The Romanos, a Luxury 
Collection Resort *****
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Iba pre dospelých

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double Sea View 150

Double Sharing Pool 210

Deluxe Sea View 270

Junior Suite 240

Villa Sea view 480

Maisonette Sea View 610

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Prvý hotel len pre dospelých na ostrove 
sa nachádza na malebnom konci, 
neďaleko mestečka Lindos. Ohromujúci 
výhľad a dokonalý servis vytvárajú priam 
dokonalé prostredie na strávenie pokojnej 
a romantickej dovolenky. Hotel je členom 
siete Small Luxury Hotels of the World.

Medzinárodné letisko na Rodose je 
vzdialené cca 50 km.

Luxusný hotel sa nachádza cca 50 m od 
piesočnato-štrkovej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora. Centrum hlavného mesta 
Rhodos je vzdialené od hotela cca 50 km. 
Malebné mestečko Lindos sa nachádza len 
cca 2 km. Najbližšie 18 jamkové golfové 
ihrisko sa nachádza cca 30 km od hotela. 

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, vaňa s vírivkou, Wi-Fi, SAT TV, DVD 
prehrávač, minibar, kávovar, telefón, trezor, 
všetky izby majú výhľad na more.

Double Room (30 m2, výhľad na more), 
Junior Suite (38 m2, sedacia časť), 
Double Deluxe Room (40 m2, balkón 
s jacuzzi), Villa (50 m2, obývacia miestnosť, 
spálňa, terasa s vyhrievaným bazénom 
a jacuzzi), Maisonette (80 m2, obývacia 
miestnosť, spálňa, fi tnes centrum, 2 
kúpeľne, terasa s vyhrievaným bazénom).

Šport: Tenisové kurty, fi tnes centrum, 
motorizované a nemotorizované vodné 
športy.
Spa: Vnútorný vyhrievaný bazén, sauna, 
parná miestnosť, rôzne masáže a procedúry, 
manikúra, pedikúra.

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť 
doobjednať večere.

REŠTAURÁCIE
Five Sense 
Gourmet Restaurant 
(mediteránska)
 Smeraldo 
(grécka)

Lindos Blu *****
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Úchvatná architektúra
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SZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Sea View 90

Deluxe Pool 140

Deluxe Junior Suite Sea View 100

Deluxe Family Suite Sea View 130

Superior Family Suite 140

1. a 2. Dieťa (2- 12 r.) zľava 60%

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Prekrásna grécka architektúra 
a neopísateľná farba mora vytvárajú 
neskutočnú symbiózu, ktorá vo vás evokuje 
pocit jedinečnej dovolenky. 

Medzinárodné letisko na Rodose je 
vzdialené cca 74 km.

Priamo na krásnej piesočnato-štrkovej pláži. 
Grécka dedinka Lachania je cca 3 km. 

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, vírivka, SAT TV, Wi-Fi, minibar, servis na 
prípravu kávy a čaju, telefón, trezor.

Deluxe Room (38 m2, balkón/terasa 
s výhľadom na more alebo do záhrady), 
Deluxe Room with Private Pool (38 m2, 
privátny bazén, terasa s výhľadom na more), 
Deluxe Junior Suite (51 m2, obývacia 
časť, balkón/terasa s výhľadom na more), 
Deluxe Family Suite (56 m2, oddelená 
spálňa, balkón/terasa s výhľadom na more). 
K dispozícii sú aj samostatné bungalovy a vily.

Šport: Basketbal, volejbal, tenisové kurty, 
stolný tenis, minigolf, fi tnes centrum, šípky, 
biliard, motorizované a nemotorizované 
vodné športy, výborné podmienky na 
surfovanie a windsurfi ng. Cca 18 km od 
hotela sa nachádza aj pláž Prasonisi, ktorá 
ponúka výborné podmienky na surfovanie.
Spa: Thalasso & Spa centrum AnaNeosis, 
vnútorný bazén, sauna, turecké kúpele, 
jacuzzi, hydroterapia, aromaterapia, rôzne 
masáže a procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. 
Večera za doplatok 
30 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Aegean 
(hlavná reštaurácia)
Sta Carvouna 
(barbeque)
Lachania (grécka)
Prestigio (talianska)
Asia (ázijská)
Thalassa (gourmet)

Atrium Prestige 
Thalasso & Spa Resort *****
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Ideálna polohaGréckoG ko
Ideálna polohaGrKontokali Bay *****
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HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotel sa nachádza na východnom 
pobreží smaragdového ostrova Korfu, iba 
6 km od hlavného mesta Kerkyra. 

Medzinárodné letisko v Kerkyre je vzdialené 
cca 6 km.  

Na krásnom zelenom polostrove priamo 
na pláži, 6 km od hlavného mesta Kerkyra, 
ktorého historické centrum je na zozname 
UNESCO. Najbližšie letovisko Gouvia je 
vzdialené 3 km a Corfu Golf club cca 13 km. 

balkón alebo s terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, telefón, trezor.

Standard Room (26 m2, s výhľadom 
na okolie alebo na more), Standard 
Bungalow (26 m2, v hotelovej záhrade) 
Family Room (28 m2, izba rozdelená 
posuvnými dverami), Deluxe Suite (73 m2, 
s výhľadom na more, obývacia miestnosť), 
Junior Suite with Private Pool (36 m2, 
terasa s privátnym bazénom, orientácia 
na more a pláž), Executive Suite Two 
Bedroom (107 m2, s výhľadom na 
more, dve spálne, dve kúpeľne, obývacia 
miestnosť)

Šport: fi tnes centrum, vonkajší bazén 
(morská voda), vnútorný bazén, tenisové 
kurty, plážový volejbal, stolný tenis. Za 
poplatok vodné športy, jazda na koni, golf. 
Deti: detský bazén, miniklub, ihrisko, 
animácie.  
Spa: sauny, vírivky, turecké kúpele, 
kaderníctvo, rôzne procedúry a masáže, 
aerobik. 

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večera za doplatok
27 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Horizon 
(hlavná reštaurácia)
Akti 
(grilované a rybie 
špeciality)
Asterias 
(à la carte)
Albatros 
(à la carte)

ZĽAVA DO 30.4.2015

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard room 90

Bungalow s výhľadom na more 120

Family Room 110

Junior Suite (cena za izbu) 560

Executive Suite (cena za izbu) 750

1. a 2. dieťa 2-12 rokov 70%

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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UZĽAVA DO 31.3.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double Room 130

Deluxe Room 140

Corfu Bungalow 120

Corfu Bungalow Sea View 130

Family Suite 250

1. a 2. dieťa 2-14 rokov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Aristos
(grécka)
Yali 
(morské plody)
On Repos 
(bufetové stoly)
Nafsika 
(medzinárodná)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel leží sa na vlastnom polostrove so 
zátokami, obklopený množstvom zelene 
a olivovníkov. Vhodný pre najnáročnejšie 
rodiny s deťmi. Exkluzívna lokalita, súkromie 
a prvotriedny servis hotela splnia všetky 
predstavy.

Medzinárodné letisko v Kerkyre je vzdialené 
cca 12 km.

Na súkromnom polostrove s 3 plážami. 
Centrum Kerkyri je cca 11 km od hotela. 
Najbližšie letoviská Dasia a Gouvia sú len 
cca 3 km od hotela. Najbližšie golfové ihrisko 
Corfu Golf Club je vzdialené cca 14 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, rádio, minibar, trezor.

Double Room (32 m2, balkón s výhľadom 
na more, v hlavnej budove), Deluxe Room 
(25 m2, slonovinovo biely dizajn nových 
izieb), Corfu Bungalow (31 m2, výhľad 
na more, v záhrade), Family Maisonette 
(54 m2, výhľad na more). K dispozícii aj 
ďalšie suity, bungalovy a vily.
 
Šport: Joga, pilates, fi tnes, tenis, vodné 
športy.
Deti: Grecobaby (0-3 roky) - plne vybavený, 
od postieľky až po ohrievače fl iaš, Grecokids 
(3-6 rokov) - vodné športy, hry, občerstvenie 
dostupné v Tasty Corner, Grecojuniors 
(7-12 rokov) - party, turnaje, vodné športy, 
remeslá, Grecoteens (13-17 rokov) - tenis, 
volejbal, basketbal, futbal, kurzy tanca, 
internet, potápanie, jazda na koni.
Spa: S rozlohou 2500 m2, bazén, sauna, 
masáže, salón krásy s kozmetickými 
službami, založenými na báze prírodných 
produktov.

Grecotel 
Corfu Imperial *****
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ZĽAVA DO 31.4.2015

-15 %
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Naše malé tajomstvo

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 100

Suite 150

Prístelka dospelý 70

Dieťa 2-12 30

Doplatok za večeru 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Parga Beach Resort *****

Malé prekvapenie pri mestečku Parga, 
ktoré svojou atmosférou pripomína 
kykladské ostrovy. Hotel charakterizujú 
nádherné záhrady, krásna pláž a vyberaný 
vkus interiéru.

Medzinárodné letisko Preveza Aktio sa 
nachádza cca 90 km

Priamo pri prekrásnej pláži s hrubým 
pieskom Valtos. Starobylé centrum 
mestečka Parga so známou promenádou 
sa nachádza cca 1 km (prechádzkou cez 
kopec) alebo malým vodným taxíkom 
z pláže za malý poplatok.

Klimatizácia, Wi-Fi (zdarma), 
vysokorýchlostné internetové pripojenie 
za poplatok, SAT TV, telefón, ortopedické 
matrace a výber z vankúšov, balkón alebo 
terasa, trezor, písací stôl.

Deluxe Bungalow (30-35m2, na prízemí 
v záhrade), Suite (45-55m2, oddelená 
spálňa, terasa)

Šport: 2 bazény, vodné športy: windsurfi ng, 
vodné lyžovanie, wakeboarding, Jet Skiing, 
kajaky, SUPing, plachtenie, parasailing, 
plážový tenis, jachting
Deti: detský bazén, opatrovateľská služba
Spa: Armonia Spa , výber masáži, 
relaxačných techník a skrášľovacích 
procedúr

STRAVOVANIE
Raňajky

REŠTAURÁCIE
Thalassa Seaside 
(priamo pri pláži)
V okolí veľký výber 
lokálnych taviern.
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SZĽAVA DO 31.4.2015

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Room 80

Premium Deluxe Room 85

Executive Room 100

Deluxe Family Room 220

Junior Suite 110

1. a 2. dieťa 6-12 rokov 75%

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Ambrosia (raňajky)
Neptune à la carte
(organické suroviny)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Víťaz World Travel Luxury Hotel Awards. 
Jedinečnú atmosféru dotvára úprimná 
pohostinnosť, svieža zeleň a snehovo-biela 
pláž.

Medzinárodné letisko Zakynthos je 
vzdialené cca 3km.

Priamo v známom turistickom letovisku 
Tsilivi a cca 100 m od piesočnatej pláže.

Priestranný balkón alebo terasa, 
klimatizácia, sušič na vlasy, LCD SAT TV, 
DVD prehrávač, Wi-Fi zdarma, minibar, 
servis na prípravu kávy a čaju, telefón, 
trezor.

Deluxe Room (30 m2, balkón alebo terasa 
s výhľadom na bazén alebo záhradu), 
Premium Deluxe Room (35 m2, kúpeľňa 
s vírivou vaňou), Executive Room 
(38 m2, balkón s výhľadom na bazén), 
Deluxe Family Room (60 m2, dve 
prepojené izby), Junior Suite (45 m2, king 
size bed, oddelená obývacia miestnosť). 
K dispozícií aj ďalšie typy priestrannejších 
suít.

Šport: Fitnes centrum a prenájom jácht.
Deti: Detský bazén, detské menu a za 
poplatok opatrovateľská služba.
Spa: 550 m2, najväčšie a najslávnejšie Spa 
centrum na ostrove, vnútorný vyhrievaný 
bazén, Jacuzzi, Hamam, Sauna, 4 masážne 
miestnosti, zážitkové sprchy

Lesante Luxury 
Hotel & Spa *****
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Špičkový dizajn a služby

ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %
K
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T
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Room 270

Deluxe Room Sea View 290

Luxury Suite 350

Deluxe Sharing Pool 350

Island Suite 420

1. a 2. dieťa 3-12 rokov od 80

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny moderný hotel so službami na 
najvyššej úrovni. Špičkový dizajn, luxusné 
prostredie a typická grécka pohostinnosť 
urobia z Vašej dovolenky jedinečný 
a nezabudnuteľný zážitok.

Medzinárodné letisko v Heraklione je 
vzdialené cca 68 km.

Priamo v blízkosti dvoch malých 
piesočnatých pláží. Malá rybárska dedinka 
Elounda je vzdialená len 2 km od hotela, 
o niečo väčšie pobrežné mesto Agios 
Nikolaos s množstvom obchodov, barov 
a reštaurácií asi 7 km od hotela.

balkón alebo terasa, klimatizácia, sušič na 
vlasy, LCD SAT TV, Wi-Fi, trezor, telefón.

Deluxe Room Sea View (balkón 
s výhľadom na more), Luxury Island 
Bungalows on the Water´s edge 
(súkromná terasa s priamym vstupom do 
mora), Deluxe Family Suites Sea View 
(2 spálne a oddelená obývacia miestnosť), 
Island Suites on the Water´s edge with 
gym (súkromné fi tnes centrum).

Šport: Fitnes centrum a osobný tréner, 
denné fi tnes programy, tenisové kurty, 
volejbal, bedminton, basketbal, stolný tenis, 
futbalové ihrisko, mini golf, joga, pilates, 
kruhový tréning, strečing, vodný aerobik, 
lodné výlety, vodné športy a potápanie. 
Deti: Denné a večerné aktivity pre deti, za 
poplatok opatrovateľská služba.
Spa: Čínska medicína, rôzne procedúry, 
zábaly a pílingy, masáže, hydroterapia 
a aromaterapia.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Voucher na večeru 
v hodnote 25 EUR/os. 
a deň zdarma.

REŠTAURÁCIE
Dionysos 
(exkluzívne jedlá a vína)
Argonaut 
(mediteránska)
Blue Lagoon (exotická)
Kafenion (grécka)

Elounda 
Beach Hotel *****
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Chic pre baby 
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AZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Open Plan Junior Suite 150

Caramel Junior Suite 130

Suite 220

Family Suite 190

2 Bedroom Beach Villa 1050

1. a 2. dieťa do 14 rokov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Americké raňajky 
formou bohatých 
bufetových stolov.
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Caramel 
(mediteránska, 
vegetariánska 
a medzinárodná)
Gourmet (morské plody)
Agreco (krétska)

Klienti majú k dispozícii 
aj ďalšie reštaurácie 
hotelov z rovnakej siete.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Krásny nový hotelový rezort známej 
a luxusnej hotelovej siete Grecotel. 
Úchvatné prostredie a servis na najvyššej 
úrovni dokážu z vašej dovolenky urobiť 
nezabudnuteľný zážitok.

Medzinárodné letisko v Heraklione je 
vzdialené cca 75 km. 

Priamo na piesočnatej pláži. Heraklion je 
vzdialený cca 75 km. Prímorské mestečko 
Rethymno je cca 7 km od hotela. V blízkosti 
malebnej dedinky Adele.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, kávovar, 
telefón, trezor.

Open Plan Junior Suite (40 m2, výhľad na 
more, v hlavnej budove), Caramel Junior 
Suite (40 m2, v hlavnej budove), Family 
Suite Main House (50 m2, obývacia 
miestnosť, spálňa, výhľad do záhrady, 
v hlavnej budove). K dispozícii aj ďalšie 
suity a vily.

Šport: Tenisové kurty, fi tnes centrum, 
požičovňa horských bicyklov, aerobic, stolný 
tenis, motorizované a nemotorizované vodné 
športy.
Deti: GrecoBaby (0-3 roky) - plne vybavený, 
od postieľky až po ohrievače fl iaš, Grecokids 
(3-6 rokov) a Grecojuniors 
(7-12 rokov) - remeslá, hry, kino, 
k dispozícii Tasty Corner s jedlom 
a nápojmi, Grecoteens (13-17 rokov) - pre 
dospievajúcich okrem iného aj vodné športy. 
Spa: 2000 m2, v susednom hoteli Creta 
Palace, vnútorný bazén, sauny, parná 
miestnosť, oddychová miestnosť, rôzne 
masáže a procedúry, salón krásy. 

Caramel Grecotel 
Boutique Resort *****
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Celebritami obľúbený

ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Divine Thalassa: Sea Front Junior Suite 234

Divine Thalassa: Sea Front 1 Bedroom 273

Divite Thalassa: Love Story 1 Bedroom 507

Crystal Energy: 1 Bedroom Suite 175

Crystal Energy: 2 Bedroom Suite 370

1. dieťa do 12 r. vo vybraných izbách zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Rezort je postavený v štýle krétskej dediny 
a obklopený rozsiahlymi záhradami, riekou 
a plážami. Areál zložený z niekoľkých 
hotelov sa nachádza na súkromnom 
polostrove západne od Heraklionu.

Medzinárodné letisko v Heraklione je 
vzdialené cca 25 km.

Priamo na piesočnato-štrkovej pláži. 
Centrum Heraklionu je cca 22 km od hotela. 
Malebná dedinka Agia Pelagia je vzdialená 
len 100 m. Pozostatky minojského paláca 
Knossos sa nachádzajú cca 28 km od 
hotelov.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, Wi-Fi, telefón, room servis.

Divina Thalassa: Sea-Front Junior 
Suite (60 m2, výhľad na more), Sea-Front 
1 Bedroom Suite (60 m2, výhľad na more). 
K dispozícii aj 535 m2 veľká vila.
Crystal Energy: 1 Bedroom Suite 
(40-50 m2, výhľad na more/bazén), 
2 Bedroom Suite (80-90 m2, výhľad na 
more). V oboch hoteloch sú k dispozícii aj 
ďalšie suity.

Šport: Fitnes centrum, joga, tenis, 
joga, aerobic, pilates, biliard, stolný 
tenis, virtuálny bowling, motorizované 
a nemotorizované vodné športy, potápanie, 
turistika, horolezectvo, cyklistika. 
Deti: Mini Club (4-12 rokov), Teenage Club 
(12-17 rokov), denné aktivity, k dispozícii 
opatrovateľská služba, animácie, ihrisko, 
bazén.
Spa: Masáže, sauna, jacuzzi, rôzne 
procedúry, programy na redukciu vá hy 
(strava podľa Dukanovej diéty - za poplatok)

Out Of The Blue 
Capsis Elite Resort *****

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večera za doplatok 
30 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Red Pepper 
(medzináarodná)
Seasalt and Rosemary 
(grécka)
H20 aqua fusion 
(ázijská)
Musses Pool Restaurant 
(mediteránska)
Raki Cretan Restaurant
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Výborné podmienky pre deti
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-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 140

Luxury 170

Luxury Sea View 170

Amirandes Family Suites (za izbu) 580

Family Suites (za izbu) 430

Deti do 14 r. od 43

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Rezort  so zachovanými líniami veľkých 
palácov minojských kráľov. Nájdete tu 
všetky charakteristické črty Kréty - krásnu 
architektúru, úprimnú pohostinnosť, chutnú 
kuchyňu a v neposlednom rade ohromujúcu 
krajinu a more.

Medzinárodné letisko v Heraklione je 
vzdialené cca 17 km.

Priamo na piesočnatej pláži. Hersonissos 
je vzdialený cca 10 km od hotela. Golfové 
ihrisko Crete Golf Club je 10 km od hotela.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, CD/DVD prehrávač, minibar, 
kávovar, trezor.

Superior (31m2, výhľad na more/
záhradu), Luxury (35m2, výhľad na more/
lagúnu), Deluxe (31m2, terasa s bazénom), 
Amirandes Family Suites (40m2, obývacia 
miestnosť, bazén), Family Suites (40m2), 
Deluxe Junior Bungalow Suite (45m2), 
vyhrievaný bazén, záhrada). K dispozícii aj 
ďalšie typy bungalovov a vil. 

Šport: Bazén so slanou vodou, tenis, 
športová aréna, jazda na koni, vodné športy, 
potápanie.
Deti: Grecobaby (0-3 roky) - plne vybavený, 
od postieľky až po ohrievače fl iaš, Grecokids 
(3-6 rokov) - denné aktivity, občerstvenie 
v Tasty Corner, Grecojuniors (7-12 rokov) 
- party, turnaje, vodné športy, remeslá, 
Grecoteens (13-17 rokov) - tenis, volejbal, 
basketbal, futbal, kurzy tanca, internet.
Spa: Bazén, oddychová miestnosť, sauna, 
zážitkové sprchy, salón krásy, Ayurvéda, 
rôzne procedúry a masáže.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večera za doplatok 
50 EUR/os.
Deti 2-12 majú obedy 
zdarma.

REŠTAURÁCIE
Amirandes 
(mediteránska)
Lago di Candia 
(medzinárodná)
Minotaur (talianska) 
Petrino (morské plody)
Xasteria (krétska)
Blue Monkey (ázijská)
Agreco Farm (hotelová 
farma)

Amirandes Grecotel 
Luxury Resort *****
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Náš tip na romantický víkend

ZĽAVA DO 31.3.2016

-15 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 199

Deluxe Pool 259

Junior Suite 259

Junior Suite with Pool 279

Honeymoon Suite 309

3. lôžko 100

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nádherný butikový hotel je umiestnený 
vysoko nad preslávenou Calderou so 
svetoznámym nezabudnuteľným výhľadom 
na Egejské more a západ slnka.

Medzinárodné letisko na Santorini je 
vzdialené cca 8 km.

Priamo v centre malebnej typickej gréckej 
dedinky Imerovigli. Centrum hlavného mesta 
Fira je len cca 2 km. Prístav Athinios sa 
nachádza cca 10 km od hotela.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, DVD prehrávač, iPod 
dokovacia stanica, Wi-Fi, minibar, servis 
na prípravu kávy a čaju, telefón, trezor.

Deluxe Room (32 m2, výhľad na more), 
Junior Suite (42 m2, terasa), Honeymoon 
Suite (45 m2, privátny bazén), Superior 
Suite (48 m2, obývacia miestnosť, terasa 
s bazénom). K dispozícii aj ďalšie suity 
a 400 m2 veľká vila.

Šport: Fitnes centrum, najväčší infi nity 
bazén na ostrove, jazda na koni, potápanie, 
vodné športy, prenájom bicyklov, turistika, 
súkromné plavby, let vrtuľníkom. Vzhľado m 
na polohu hotela, všetky zážitkové atrakcie 
sú ponúkané mimo hotela. 
Deti: Z bezpečnostných dôvodov hotel 
ubytováva len deti od 14 rokov, avšak, vila 
so súkromným bazénom je vhodná aj pre 
rodiny s deťmi.
Spa: Rôzne kúpeľné a relaxačné procedúry. 
Možnosť navštívenia aj aktívnej sopky Nea 
Kamini, ktorá je vyhľadávaná pre jej horúce 
pramene známe svojimi terapeutickými 
účinkami.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Možnosť prispôsobiť 
špeciálnym 
požiadavkám klientov.

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s mediteránskou 
kuchyňou.

Grace Santorini *****
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 335

Senior Suite 410

Superior Suite 515

Wet Junior Suite 450

 Kirini Suite 880

3. lôžko 85

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky: formou 
bohatých bufetových 
stolov.

REŠTAURÁCIE
Anthós (stredomorská)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Malebný butique hotel sa nachádza 
v dedine Oia s nádherným výhľadom na 
Kalderu. Je členom luxusnej siete hotelov 
Relais & Chateaux. Hotel neakceptuje deti 
do 13 rokov.  

Medzinárodné letisko na Santorini je 
vzdialené cca 16 km.  

Na svahu neďaleko centra svetoznámej 
dediny Oia s nezabudnuteľným výhľadom 
na Egejské more a západ slnka. 

balkón s výhľadom na more a Kalderu, 
klimatizácia, iPad dokovacia stanica, 
kúpeľňa, sušič na vlasy, SAT TV,  Wi-Fi, 
minibar, telefón, trezor.

Junior Suite (30 m2), Wet Junior Suite 
(30 m2, vírivka na balkóne), Senior Suite 
(35 m2, otvorená obývacia miestnosť), 
Superior Suite (40 m2, vírivka vrámci izby, 
otvorená obývacia miestnosť), Honeymoon 
Suite (40 m2, vírivka na balkóne, otvorená 
obývacia miestnosť), Kirini Suite (40 m2, 
vírivka vrámci izby, šatník, bazén na terase, 
otvorená obývacia miestnosť).

Šport: fi tnes centrum, vonkajší bazén, 
menší vnútorný bazén zasadený do skaly. 
Za poplatok výlety loďou a vodné športy. 
Deti: z bezpečnostných dôvodov hotel 
ubytováva len deti od 14 rokov. 
Spa: sauna, vírivka, parný kúpeľ, rôzne 
procedúry a masáže. 

Kirini Suites *****
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Pre zaláskovaných

ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %
M

Y
K
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O
S

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 169

Junior Suite 179

Family Suite 208

Suite with Pool 319

1. dieťa (0-12r) zlava zdarma

2.dieťa (0-12r) zlava (vo Family Suite) zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Niekoľkokrát ocenený luxusný hotel, ktorého 
tradičnú architektúru dopĺňajú moderné 
a elegantné dizajnové prvky. Hotel je 
súčasťou svetoznámej hotelovej siete Grace.

Medzinárodné letisko na Mykonose je 
vzdialené cca 5 km.

Priamo nad známou plážou Agios Stefanos. 
Od centra mesta Mykonos je vzdialený len 
cca 2 km. Hotel vďaka jeho polohe dokáže 
splniť očakávania klientov, ktorí túžia po 
aktívnej dovolenke, ale aj očakávanie 
klientov, ktorí hľadajú pokoj a oddych.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi, 
minibar, servis na prípravu kávy a čaju, 
telefón, trezor.

Deluxe Room (20 m2, balkón), Junior 
Suite (28 m2, balkón s výhľadom na more/
mesto, možnosť aj suity s bazénom), 
Family Suite (40 m2, 2 spálne, balkón 
s výhľadom na ostrov Delos, možnosť aj 
suity s bazénom), VIP Suite 
(35 m2, obývacia miestnosť, spálňa, terasa 
s bazénom), Honeymoon Suite (33 m2, 
obývacia miestnosť, spálňa, terasa, privátny 
vyhrievaný bazén, výhľad na more/mesto). 
K dispozícii aj ďalšie typy suít.

Šport: Fitnes, joga, jazda na koni, prenájom 
bicyklov, potápanie, vodné športy.
Deti: K dispozícii opatrovateľská služba, 
detská postieľka, stolička, menu, knihy, hry.
Spa: Oddychová miestnosť, parná 
miestnosť, sauna, hydroter apia, rôzne 
procedúry a masáže, telové zábaly.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Možnosť prispôsobiť 
špeciálnym 
požiadavkám klientov.

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s mediteránskou 
kuchyňou.

Grace Mykonos *****
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SZĽAVA DO 31.3.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Island Garden Bungalow 260

Island Bungalow Deluxe  340

Waterfront Bungalow 460

Luxury Island Bungalow 580

Mykonos Apartment s bazénom 720

Junior Suite s vonkajšou vírivkou 960

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večera za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Aegean Poets 
(mediteránska)
L´Archipel 
(morské plody)
Special dining service 
(príprava rodinného 
obeda či romantickej 
večere priamo v izbe, 
prípadne na pláži)

Úchvatné prostredie a dôraz na každý 
detail pri maximálnom rešpektovaní Vášho 
súkromia dokážu z tohto hotela urobiť 
miesto, kam sa vždy radi vrátite.

Medzinárodné letisko na Mykonose je 
vzdialené len necelé 4 km.

Hotel je postavený na útese s výhľadom na 
zlatistý piesok svetoznámej pláže Psarou. 
Mesto Mykonos je cca 5 minút jazdy autom. 

Balkón alebo terasa, klimatizácia, sušič 
na vlasy, LCD SAT TV, CD/DVD prehrávač, 
Wi-Fi, minibar, telefón, trezor.

Island Garden Bungalow (29 m2, 
výhľad na záhradu), Deluxe Side 
Sea View (29 m2 , bočný výhľad na 
more), Waterfront Bungalow (29 m2, 
priamy výhľad na more), Luxury Island 
Bungalow with Private Pool (35 m2, 
priestranná terasa s privátnym bazénom), 

Šport: Fitnes centrum a prenájom jácht.
Deti: Detský bazén, detský župan a toaletné 
potreby, detská stolička, detské menu, 
vybavenie pre bábätká a za poplatok 
opatrovateľská služba.
Spa: Mykonos Elixir Spa – sauna, rôzne 
procedúry a masáže, kozmetický salón

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Grecotel 
Mykonos Blu *****
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Adresa celebrít

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
M
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Premium Garden View 120

Superior Sea View 190

Open Plan Suite (cena za suitu) 530

Executive Suite (cena za suitu) 980

Suite with Privat Pool (cena za suitu) 1120

Deti iba v stuitách (3.8.-24.8.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotel postavený v štýle amfi teátra 
leží priamo na nádhernej pláži. Je členom 
hotelovej siete Small Luxury Hotels of the 
World. 

Medzinárodné letisko na Mykonose je 
vzdialené cca 5 km. 

Priamo na najznámejšiej pláži Agios Ioannis 
(natáčal sa na nej fi lm Shirley Valentine), 
cca 5 km od hlavného mesta Mykonos. 

balkón alebo s terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, iPod docking 
station, DVD prehrávač, telefón, trezor, 
minibar.

Premium Garden View (32 m2, balkón 
s výhľadom do záhrady), Superior Sea 
View (37 m2, balkón s výhľadom na more, 
otvorená SPA kúpeľňa s vaňou, sprchou 
a parnou kabínou), Suite (45 m2, balkón 
s výhľadom na more, otvorená obývacia 
izba), Executive Suite (85 m2, terasa 
s výhľadom na more, spálňa, obývacia časť, 
dve kúpeľne), Suite with Private Pool 
(75 m2, terasa s výhľadom na more, grilom 
a bazénom, dve kúpeľne).

Šport: fi tnes centrum, vírivka, bazén, 
tenisový a squashový kurt, stolný tenis. 
Za poplatok vodné športy, jeep safari, 
potápanie.
Spa: sauny, parný kúpeľ, kaderníctvo, rôzne 
procedúry a masáže, joga, pilates. 

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večera za doplatok 
55 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Dophins of Dellos 
(grécka)
Aqua e Sole
(ľahké a zdravé)

Mykonos Grand *****
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SZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige Room 160

Exclusive Room 180

Elegant Villa with Jacuzzi 330

Elegant Villa with Private Pool 650

V cene ubytovanie na osobu s polpenziou

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Nouveau
Cabbanes 
(stredomorská) 
Infi nity Pool Bar 
& Restaurant (morské 
špeciality)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny komplex víl pre najnáročnejších 
klientov je navrhnutý tak, aby poskytoval 
maximálne súkromie a relax s vysokým 
štandardom služieb.   

Medzinárodné letisko na Mykonose je 
vzdialené cca 12 km. 

Priamo nad slávnou plážou Elia 
s nádherným výhľadom na Egejské more. 
Od hlavného mesta Mykonos je vzdialený 
13 km (premáva zdarma hotelový autobus). 

balkón alebo s terasa, klimatizácia, sušič na 
vlasy, SAT TV, Wi-Fi, iPod docking station, 
telefón, trezor, minibar, servis na prípravu 
kávy a čaju. 

Prestige Room (30 m2, s výhľadom 
na more), Exclusive Room (40 m2, 
s výhľadom na more), Elegant Villa with 
Jacuzzi (80 m2, s jednou spálňou a vírivkou 
na balkóne), Elegant Villa with Private 
Pool (s bazénom na terase, 89 m2 s jednou 
spálňou/125 m2 s dvoma spálňami)

Šport: fi tnes centrum, dva bazény, vnútorný 
bazén. Za poplatok vodné športy, lety 
helikoptérou, výlety loďou. 
Spa: sauny, thalasso procedúry, salón 
krásy, rôzne procedúry a masáže. 

Myconian Villa 
Collection *****
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Privátne vily pri pláži

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
N
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S

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 260

Premium 1 Bedroom Suite 290

Grande 1 Bedroom Suite 310

Honeymoone Villa 340

Luxury 2 Bedroom Villa 380

Elegant 4 Bedroom Villa 720

V cene ubytovanie na vilu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Komplex luxusných víl sa nachádza na 
čarovnom ostrove Naxos.

Letisko v Naxose je vzdialené 2 km. 

700 metrov od známej pláže Agios 
Prokopios ,3 km od historického centra 
mesta Naxos. Ostrov je najzelenším zo 
súostrovia Kyklady.

balkón alebo terasa s výhľadom na more, 
klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi, telefón, 
trezor, servis na prípravu kávy a čaju, 

Junior Suite (30 m2, zdieľaný bazén 
s ďalšou suitou), Gran Suite (45 m2, 
zdieľaný bazén s ďalšou suitou, obývacia 
izba s krbom a kuchynským kútom), 
Premium Suite (55 m2, zdieľaný bazén 
s ďalšou suitou), Luxury Villas 
(80–100 m2 poschodové vily, privátny 
bazén, 2 spálne, 2 kúpeľne, obývacia 
izba s krbom a kuchynským kútom), 
Honeymoon Villa (80 m2 vírivka, bazén, 
spálňa, obývacia izba), Elegant Villa 
(220 m2, 4 spálne, 4 kúpeľne, 
3 obývacie izby, 2 bazény).

Šport: bazén, vírivka. Za poplatok jazda na 
koni, vodné športy (windsurfi ng, stand up 
paddle), požičovňa bicyklov. 
Spa: masáže, joga, osobný tréner.

STRAVOVANIE
Raňajky: formou 
bohatých bufetových 
stolov.

REŠTAURÁCIE
Hlavná (stredomorská)
A´la carte reštaurácia 
s vínnou pivnicou

Naxian Collection ****
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 70

Standard Sea View 90

Superior 100

Junior Suite 170

Duplex Suite 200

1. dieťa do 16 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný art dizajn, luxusné prostredie, 
vynikajúce služby a pohostinnosť sú hlavné 
atribúty, prečo je hotel obľúbený medzi 
klientmi z celého sveta.

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 60 km.

Hotel sa rozprestiera priamo na jednej 
z najkrajších pláží ostrova - Fig Tree Beach - 
so zlatistým pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora. Priamo v centre obľúbeného 
letoviska Protaras. 

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, servis na 
prípravu kávy a čaju, telefón, trezor.

Standard Room (21 m2, balkón s možnosť 
úplného/čiastočného výhľadu na more/ 
okolie), Superior Room (23-28 m2, 
balkón s výhľadom na more/okolie), 
Junior Suite (42 m2, balkón 
s výhľadom na more a bazén), Duplex 
Suite (46-56 m2, obývacia miestnosť, 
spálňa, výhľad na more, terasa s vírivkou), 
Quad Family (28 m2, balkón/terasa 
s výhľadom na okolie), Executive Suite 
(63 m2, balkón s výhľadom na more a bazén).

Šport: Fitnes, tenis, stolný tenis, potápanie, 
vodné športy.
Deti: Kid´s Club (4-12 rokov), otvorený 
5-krát do týždňa s vysoko kvalifi kovaným 
personálom, k dispozícii je aj opatrovateľská 
služba.
Spa: Oneiro Spa centrum - jedno 
z najlepších Spa centier ostrova, sauna, 
jacuzzi, parná miestnosť, turecké kúpele, 
sanarium, vnútorný bazén, salón krásy, 
rôzne procedúry pre telo i myseľ.

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. 
Večera za doplatok 
32 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Cucina (medzinárodná)
Eléa (bufetové raňajky 
a tematické večere)
Dinner 4 2 (à la carte 
reštaurácia pre dvojice)
Koi (ázijská 
a mediteránska) 
Mama´s (cyperská)

Capo Bay ****

Art hotel na krásnej pláži
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-10 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 120

Deluxe Sea View 150

Junior Suite 160

1 Bedroom Suite 220

1 Bedroom Duplex Suite 230

1. dieťa do 13 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetu. Dine around – 2x 
za pobyt večera v jednej 
z 5. gourmet reštaurácií.

REŠTAURÁCIE
Waterfall 
(medzinárodná)
Mistral (mediteránska)
Fishbone Seafood 
Reef American Grill
Marcello´s (talianska)
Lemongrass Pan-Asian 
(ázijská)
Kyklos (grécka)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel je súčasťou Sunrise hotelov 
v Protarase. Má brilantný výber reštaurácií, 
spa centrum je doslova “umeleckým” 
dielom a jeho atraktívna bazénová časť láka 
k príjemnému leňošeniu. 

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 60 km.

Priamo na jednej z najkrajších piesočnatých 
pláží ostrova a v centre letoviska. 

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, servis na 
prípravu kávy a čaju, telefón, trezor.

Deluxe Room (28 m2, balkón s úplným/
čiastočným výhľadom na more, záhradu 
alebo s priamym prístupom do bazéna), 
Junior Suite (36 m2, spálňa oddelená od 
obývacej časti sklenenou stenou, terasa, 
s výhľadom na okolie/more/záhradu, 
možnosť priameho vstupu do bazéna - len 
pre dospelých), One Bedroom Suite 
(54 m2, obývacia miestnosť, spálňa, výhľad 
na more). K dispozícii aj ďalšie suity.

Šport: Fitnes, squash, tenis, potápanie, 
vodné športy.
Deti: Kid´s Club, herňa, ihrisko, bazén, 
kolky, hľadanie pokladu, aktivity zamerané 
na šport, umenie a remeslá.
Spa: Sauna, sanarium, parná miestnosť, 
snežná komora, 3 vyhrievané bazény 
s rôznymi teplotami a koncentráciou soli, 
hydroterapia, oddychová miestnosť, rôzne 
procedúry.

Sunrise Pearl 
Resort & Spa *****

Pre labužníkov
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Room 110

Standard Sea View 140

Studio 120

Garden Studio 180

Beach Suite 210

 1. a 2. dieťa do 16 rokov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

rezort ponúka kombináciu tradičnej 
cyperskej architektúry a kvalitných služieb. 
Nachádza sa neďaleko polostrova Akamas, 
ktoré je chránenou krajinnou oblasťou 
UNESCO. 

Medzinárodné letisko Paphos je vzdialené 
25 km.

Hotel sa nachádza 300 m od prírodnej 
piesočnatej pláže s privátnym prístavom 
v letovisku Coral Bay. Centrum mesta 
Paphos je vzdialené 15 km. 

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, telefón, trezor, 
servis na prípravu kávy a čaju. 

Standard Room (balkón s výhľadom na 
okolie alebo na more), Studio (balkón 
s výhľadom na more), Garden Studio 
(terasa s privátnou záhradou, ktorá vedie 
na pláž), Beach Suite (balkón alebo 
terasa s priamym vstupom do záhrady a na 
pláž), Studio Suite with Pool (balkón 
s panoramatickým výhľadom na more 
a s vlastným bazénom).

Šport: fi tnes centrum, vonkajší a vnútorný 
bazén, olympijský bazén, 4 tenisové kurty, 
plážový volejbal, squashové ihrisko, stolný 
tenis, biliard. Za poplatok 18 jamkové 
golfové ihriská, jazda na koni, potápanie. 
Deti: detský bazén, dva tobogany, detské 
kluby pre rôzne vekové kategórie, ihriská, 
animácie.  
Spa: sauna, vírivky, parný kúpeľ, 
kaderníctvo, rôzne procedúry a masáže. 

STRAVOVANIE
All Inclusive: raňajky, 
obedy a večere, vrátane 
à la carte reštaurácií, 
miestne alko a nealko 
nápoje.

REŠTAURÁCIE
Coral (hlavná)
Calypso (à la carte)
La Rotiserie (à la carte, 
od 13 rokov)
Romazzino (talianska)
Limani Taverna 
(plážová)
Molos (plážová, rybie 
špeciality)

Coral Beach 
Hotel & Resort *****

Výborný All Inclusive
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Cypruss
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LZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 140

Superior Sea View 190

Junior Suite 260

Junior Suite s bazénom 460

1 a 2. dieťa do 14 rokov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večera za doplatok 
48 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Kalypso 
Limanaki Fish (rybie 
špeciality)
The Grill Room 
(à la carte)
The Cyan 
(stredomorská)
La Terrazza (večere so 
živou hudbou)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotelový rezort leží priamo na pláži 
uprostred nádhernej záhrady. Ako hrdý 
člen skupiny Leading hotels of the world 
ponúka kvalitné a vynikajúce služby na 
medzinárodnej úrovni. 

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
58 km a Paphos 69 km. 

Rezort sa nachádza priamo na pláži, 
9 km od centra mesta Limassol a 69 km od 
hlavného mesta Nikózia. 

bez balkóna, balkón alebo s terasa, 
klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, pripojenie na internet, iPod docking 
station, telefón, trezor, servis na prípravu 
kávy a čaju.

Superior Room (31 m2, bez balkóna 
s výhľadom na okolie), Superior Room 
Sea View (26 m2, balkón s výhľadom na 
more), Junior Suite (37 m2, balkón 
s výhľadom na more), Junior Suite Private 
Pool (26 m2, balkón s výhľadom na more, 
privátny bazén)

Šport: fi tnes centrum, dva vonkajšie 
bazény, vnútorný bazén s morskou vodou, 
tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis, 
biliard. Za poplatok vodné športy. 
Deti: detský bazén, dva tobogany, detské 
kluby pre rôzne vekové kategórie, ihrisko, 
vyhradená časť pláže, animácie, videoherňa, 
detská reštaurácia.  
Spa: sauna, vírivky, parný kúpeľ, 
kaderníctvo, rôzne procedúry a masáže, 
aerobik, vodný aerobik, pilates, joga. 

Amathus Beach *****

Luxusný rodinný hotel

03 CYPRUS_Kat_Exclusive 2016 str 41-46.indd   4503 CYPRUS_Kat_Exclusive 2016 str 41-46.indd   45 30.11.2015   19:0130.11.2015   19:01



46

CyprusCy
C
Y
P
R
U
S

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
P
A
P
H
O
S

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Room 114

Deluxe Superior 133

Family Junior Suite 149

Fisherman Village 189

1.dieťa 2-12 r. 19

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný hotelový rezort s vyhradenou 
časťou len pre dospelých s výnimočným 
all inclusive konceptom s programom aktivít 
pre deti aj dospelých.

Medzinárodné letisko Paphos je vzdialené 
cca 15 km.

Komplex sa nachádza priamo na nádhernej 
pláži ocenenej modrou vlajkou za čistotu. 
Centrum historického mesta Paphos 
zaradeného do zoznamu UNESCO je len 
4 km od hotela.

balkón alebo terasa, klimatizácia, sušič na 
vlasy, LCD SAT TV, Wi-Fi, mini chladnička, 
servis na prípravu kávy a čaju, trezor, 
telefón.

Deluxe Room (29 m2, balkón alebo 
terasa s výhľadom na more, bazén alebo 
záhradu), Deluxe Superior Room (29 m2, 
balkón svýhľadom na more alebo bazén), 
Family Junior Suite (35 m2, 2 oddelené 
spálne), Fisherman´s Village Deluxe 
Superior Room (35 m2, izba určená len 
pre dospelých), White Rose Honeymoon 
Suite (35 m2, situovaná v krídle pre 
dospelých).

Šport: Fitnes centrum, basketbalové 
ihrisko, tenisové kurty, vodný aerobik, step 
aerobik, lukostreľba, joga, zumba, prenájom 
horských bicyklov. 
Deti: Detský bazén, detské ihrisko, detské 
menu, detská stolička, detská postieľka, 
detské kluby pre rôzne vekové kategórie – 
Créche Club (6 mesiacov až 3 roky), Little 
Monsters Kids Club (3-12 rokov), Teenz 
Club (12-17 rokov), futbalová akadémia, za 
poplatok opatrovateľská služba 
Spa: Sauna, rôzne procedúry a masáže

STRAVOVANIE
All inclusive: raňajky, 
obedy a večere, alko 
a nealko nápoje 
miestnej produkcie, 
rôznorodé denné aj 
večerné animačné 
aktivity a programy.

REŠTAURÁCIE
Royal Olympic
Captain´s Deck 
(cyperská)
Rock n´ Roll dinner
Kiku (japonská)
Snackeria (ľahké teplé 
a studené jedlá)

Olympic Lagoon 
Resort Paphos *****

Pre večných hladošov
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ŠpanielskoŠp
Š
P
A
N
IE
L
S
K
O

ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %
ZĽAVA DO 30.4.2016

-10 %

M
A
R
B
E
L
L
A

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 220

Junior Suite 250

Garden Suite 340

Garden Suite Deluxe 340

1. dieťa (2-12 r.) zdarma

2. dieťa (2-12 r.)  v Garden Suite 80

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Krásny luxusný rezort ležiaci priamo 
na pláži je pomenovaný po známom 
historickom moste Puente Romano, ktorý je 
pozostatkom cesty Via Augusta, ktorá kedysi 
spájala prístav v Cádize s Rímom.

Medzinárodné letisko v Malage je vzdialené 
cca 54 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži. Poloha 
hotela inšpiruje svojich hostí navštíviť 
množstvo kultúrnych pamiatok a miest na 
okolí. Cordoba (215 km), Sevilla (182 km), 
Granada (182 km), Ronda (57 km), ale aj 
marocký Tanger (150 km) sú miestami, 
ktoré máte možnosť v priebehu svojho 
pobytu navštíviť.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi.

Double Room (35 m2, terasa, v hlavnej 
budove), Junior Suite (55 m2, obývacia 
časť, výhľad do záhrady), Garden Suite 
(60 m2, terasa s výhľadom do záhrady, 
v hlavnej budove), Deluxe Junior Suite 
(60 m2, obývacia časť, terasa s výhľadom 
na more alebo do záhrady), Deluxe Garden 
Suite (65 m2, terasa s výhľadom do 
záhrady). K dispozícii sú aj grand suity alebo 
prepojené suity.

Šport: Fitnes, tenis, vodné športy, 18 
jamkové golfové ihrisko v Marbella Golf Club 
Resort, kam premáva pravidelná kyvadlová 
doprava. 
Deti: Detský klub (4-10 rokov) ponúka 
priestranné herne, kvalifi kovaný personál, 
rôzne hry, maľovanie, remeslá, aktivity 
v bazéne, tenis, hračky, spoločenské hry, 
knihy, TV, lekcie golfu.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večera za doplatok 
100 EUR / os.

REŠTAURÁCIE
Plaza Village 
(japonská, arabská, 
talianska, španielska)
Dani García (andalúzska)
 Sea Grill (morské plody)
Del Mar (mediteránska)
Rachel´s (bio)

Puente Romano 
Beach Resort *****

Pláže a pamiatky
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Španielskelskko Šp

Š
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A
N
IE
L
S
K
O

M
A
R
B
E
L
L
AZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %
+ 1 VEČERA ZDARMA

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 140

Deluxe Sea View 180

Junior Suite 360

Deluxe Suite 750

1. dieťa (2-5 r.) zdarma

1. dieťa (6-12 r.) 50

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večera za doplatok 
50 EUR / os.

REŠTAURÁCIE
Alminar
(steak house) 
La Cabaña del Mar 
(mediteránska)
La Trattoria 
(talianska)
El Mirador 
(medzinárodná) 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný rezort, ktorý leží v prekrásnej 
subtropickej záhrade, vám poskytne 
omnoho viac ako len moderné ubytovanie 
a prívetivú atmosféru.

Medzinárodné letisko v Malage je vzdialené 
cca 70 km.

Priamo na piesočnato-štrkovej pláži. 
Malebná Estepona sa nachádza len 5 minút 
chôdze od hotela. Centrum mesta Marbella 
je vzdialené cca 25 km. Gibraltár je od 
hotela vzdialený cca 45 km. 

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, internetové pripojenie (za 
poplatok), minibar, trezor.

Deluxe Room (40-45 m2, balkón), Junior 
Suite (80 m2, obývacia časť, terasa 
s úplným/čiastočným výhľadom na more), 
Executive Suite (100 m2, obývacia 
časť, spálňa, terasa s úplným/čiastočným 
výhľadom na more). K dispozícii sú aj ďalšie 
suity a apartmány.

Šport: Tenis, golf, volejbal, šach, stolný 
tenis, požičovňa bicyklov, turistika, vodné 
športy. 
Deti: Kempinski Kid´s Club (4-12 rokov) 
- maľovanie tričiek, pečenie koláčikov, 
aktivity v dielni, záhrade a na pláži, futbal, 
lukostreľba, vodné pólo, potápanie, 
k dispozícii opatrovateľská služba. 
Spa: Kempinski Spa centrum, sauna, parná 
miestnosť, rôzne procedúry, masáže, salón 
krásy.

Kempinski 
Bahia Estepona *****

Tu začal luxus
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ŠpanielskoŠp
Š
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N
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L
S
K
O

ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %
ZĽAVA DO 30.4.2016

-10 %M
A
L
O
R
K
A

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderný hotel určený len pre dospelých so 
sviežim dizajnom a jedinečným nápaditým 
konceptom. Celý komplex prostredníctvom 
hry farieb, svetla, vôní a chutí pôsobí na 
vaše zmysly a vytvára tak unikátny zážitok. 

Medzinárodné letisko v Palma de Mallorca 
je vzdialené asi 1 hodinu jazdy autom.

Hotel sa nachádza asi 250 m od pláže 
v stredisku Cala Ratjada, ktoré ponúka 
množstvo nákupných a zábavných možností.

Balkón, kúpeľňa, klimatizácia, sušič na 
vlasy, župan, LCD SAT TV, Wi-Fi, minibar, 
telefón, trezor.

Standard room (štandardné vybavenie), 
Superior room (priamy výhľad na more, 
set na prípravu kávy), Suite (niektoré typy 
majú súkromnú jacuzzi).

Šport: Fitnes centrum, potápanie, turistika, 
požičovňa horských bicyklov, golf.
Spa: Aura Spa sa nachádza sa na 
najvyššom poschodí budovy – infi nity bazén, 
hydroterapia, chromo terapia, aromaterapia, 
sauna a masáže.

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Bar & Restaurant Attik 
(Tradičná aj moderná 
kuchyňa)
Lobby Bar 
Restaurant – Buff et Baix 

Son Mol Sentits 
Hotel & Spa ****

Z postele rovno do mora
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Španielskelskko Šp

Š
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A
N
IE
L
S
K
O

IB
IZ
AZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Aura Room 119

Vibe Room 129

Mode room 149

Energy Room 169

1. dieťa (2-12 r.) zdarma

Upgrade novomanželom zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Rooftop 
(morské plody)
Salt&Sea 
(mediteránska)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Elegantný a pôvabný hotel, ktorý sa 
nachádza v nádhernom zálive s vlastnou 
marínou. Hotel je súčasťou známej hotelovej 
siete Meliá Hotels.

Medzinárodné letisko na Ibize je vzdialené 
cca 22 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži. 
Centrum krásneho mestečka Santa Eulalia 
je vzdialené cca 4 km. Hlavné mesto Ibiza je 
od hotela vzdialené cca 12 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi.

Aura (situované na 1. alebo 2. poschodí), 
Vibe (28 m2, situované na 3. poschodí), 
Mode (situované na 1. až 3. poschodí, 
s výhľadom na more alebo bazén), 
Energy (situované na 1. až 3. poschodí, 
s čiastočným výhľadom na more), Nikki 
(s čiastočným výhľadom na pláž Nikki) , Chic 
Suite (s výhľadom na pláž Nikki, terasa). 
K dispozícii sú aj ďalšie typy suít.

Šport: Fitnes centrum, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Detský bazén, detský klub.
Spa: SkinC Spa centrum, ktoré sa 
nachádza na streche a ponúka 360° 
vyhliadku, k dispozícii sú rôzne procedúry 
a masáže.

Me Ibiza *****

Úplne cool
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ŠpanielskoŠp
Š
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O

ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %
M
A
L
O
R
K
A

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Double Aura 79

Deluxe Double Sea View - Vibe 109

Double Premium - Mode 119

Suite Sea View - Chic 159

1. dieťa (2-12 r.) zdarma

Upgrade novomanželom zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny hotel, ktorý urobí z vašej 
dovolenky ten najjedinečnejší 
a nezabudnuteľný zážitok. Služby na 
najvyššej úrovni prebudia vo vás všetky 
zmysly. Hotel patrí medzi najvyhľadávanejšie 
hotely na Malorke a je súčasťou známej 
hotelovej siete Meliá Hotels.

Medzinárodné letisko v Palma de Mallorca 
je vzdialené cca 28 km.

Priamo na piesočnatej pláži. Santa Ponsa 
je vzdialená cca 3 km. Hlavné mesto je 
cca 17 km od hotela. V blízkosti niekoľko 
golfových areálov a zábavný park Katmandu.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, telefón, trezor.

Aura (28 m2), Vibe (28 m2, situované 
na 1. a 2. poschodí), Mode (s výhľadom 
na Stredozemné more), Chic Suite 
(52 m2, obývacia časť, terasa s výhľadom 
na pláž), Chic Garden Suite (52 m2, 
situované na prízemí s orientáciou do 
záhrady). K dispozícii sú aj ďalšie typy suít.

Šport: Fitnes centrum, joga, v okolí 
sa nachádza niekoľko golfových ihrísk, 
motorizované a nemotorizované vodné 
športy.
Spa: Rôzne procedúry na ošetrenie pleti 
a masáže, turecké kúpele.

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE 
Pez Plaza 
(luxusná reštaurácia 
so živou hudbou)
Pool 
(medzinárodná)

Me Mallorca ****

Úplne cool II
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ChorvátskC
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
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O
Š

T
E

N

Luxusné vily pri mori

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Villa 1, Villa 2, Villa 3 1200

Villa 5, Villa 7 950

Villa 4 700

Apartment (prízemie , 1. poschodie) 280

Apartment (2 spálne) 350

Doplatok za raňajky / os. 16

V cene ubytovanie na vilul / Apartmán a noc

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Moderné a luxusné vily a apartmány sa 
nachádzajú v tichom a pokojnom zálive. 
Ponúkajú prekrásny výhľad na čisté 
Jadranské more.

Medzinárodné letisko v Trogire sa nachádza 
cca 25 km a letisko v Splite iba 25 km. 
Námorný a turistický prístav Rogoznica-
Frapa je vzdialený cca 7 km a Primošten-
Kremik cca 3 km. Vzdialenosť z Bratislavy 
cca 780 km. Pláž kamenná s dreveným 
mólom a schodmi do mora.

Obývacia miestnosť, klimatizácia, SAT TV, 
Wi-Fi, plne vybavená kuchyňa, jedáleň, 
3 alebo 4 spálne, práčka, terasa, bazén, 
garáž pre dve autá. 

Villa 1 (340 m2, 3 poschodia, 3 spálne, 
pre 6 osôb), Villa 2 (290 m2, 2 poschodia, 
4 spálne, pre 8 osôb), Villa 3 (334 m2, 
2 poschodia, 3 spálne, pre 6 osôb), 
Villa 4 (320 m2, 3 poschodia, 3 spálne, 
pre 6 osôb), Villa 5 (319 m2, 2 poschodia, 
3 spálne, pre 8 osôb), Villa 6 (285 m2, 
3 poschodia, 3 spálne, pre 6 osôb), 
Villa 7 (300 m2, 2 poschodia, 4 spálne, 
pre 8 osôb). K dispozícii aj ďalšie 
apartmány.

Šport: Potápanie, šnorchlovanie, 
k dispozícii možnosť zorganizovať 
fakultatívne výlety so sprievodcom.

STRAVOVANIE
Bez stravy.  

REŠTAURÁCIE
K dispozícii je 
na vyžiadanie 
osobný kuchár. 
V blízkosti rezortu 
sa nachádzajú 
miestne reštaurácie.

Golden Rays Resort *****
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Krásna pláž a výborné spa

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Park View 230

Standard Seaside 250

Junior Suite Park View 330

Junior Suite Seaside 370

Senior Suite Seaside 530

Dieťa (2-12 r.) v Suite zdarma

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov 
s bio kútikom. 
Večere za doplatok 
35 Eur/osoba.

REŠTAURÁCIE
Jadran (à la carte)
Taverna Planika
Beach bar & Bracera

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Svieži dizajn, dych vyrážajúca 
panoramatická poloha a najkrajšie wellness 
centrum v krajine robia z tohto hotela 
najlepší kúpeľný hotel v Chorvátsku.

Luxusný hotel sa nachádza na špici 
polostrova Punta Skala, 1 km od centra 
Petrčane a 12 km od Zadaru. Pláž 
s  hrubým pieskom a upravenými plochami 
na slnenie je priamo pred hotelom. 
Vzdialenosť z Bratislavy je cca 717 km.   

Klimatizácia, SAT TV, internetové pripojenie 
(zdarma), kúpeľňa, sušič na vlasy, minibar, 
trezor, písací stôl, balkón, plážová taška 
so županom, uterákom a papučami. 

Standard (cca 32 m2), Junior Suite 
(40 m2), Senior Suite (53 - 60 m², 
1 oddelená spálňa, 2 prístelky pre deti). 

Šport: Kardio fi tnes, multifunkčné ihrisko, 
požičovňa bicyklov, joga, pilates, aerobic, 
nordic walking, vodné športy, potápačské 
centrum.
Deti: Detské ihrisko, animačné programy 
a detské kluby v susednom hoteli Diadora 
(za poplatok).
Spa: Vodný svet na ploche 6 000 m2, 
vnútorný a vonkajší thalasso bazén, bazén 
infi nty, sauny (turecký hammam, fínska, 
parná, soľná, sanárium), whirlpool, Kneipp 
bazén, kanál so studenou vodou a drveným 
ľadom, relaxačná záhrada s bazénom, rôzne 
relaxačné miestnosti s vodnými posteľami 
a výhľadom na more a pohorie Velebit, 
masáže, kozmetické služby.  

Falkensteiner 
Hotel & Spa Iadera *****
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Klasicky dobrá dovolenka

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 79

Premium 89

Deluxe 99

Junior Suite 189

Executive Suite 259

Dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Prvý kúpeľný a zároveň aj golfový 
hotel v Chorvátsku. Svojimi čistými 
a minimalistickými líniami elegantne 
podčiarkuje krásu chorvátskeho pobrežia 
a Jadranu.

Priamo na pláži s jemným štrkom 
a pozvoľným vstupom do mora. Centrum 
mesta Umag je vzdialené cca 11 km. 
Malebná dedinka Savudrija sa nachádza len 
cca 2 km od hotela. Od Bratislavy je hotel 
vzdialený cca 582 km.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, trezor.

Superior Room (41 m2, výhľad do 
záhrady), Premium Room (41 m2, 
čiastočný výhľad na more), Deluxe Room 
(41 m2, výhľad na more), Junior Suite 
(52 m2, obývacia časť, výhľad na more/
golfové ihrisko). K dispozícii sú aj ďalšie typy 
priestrannejších suít.

Šport: Fitnes centrum, tenisové kurty, 
18 jamkové golfové ihrisko Golf Club 
Adriatic, plážový volejbal, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Kempinski Kid´s Club zdarma 
(4-15 rokov), denné aktivity, štúdio pre 
deti a tínedžerov, bazén.
Spa: Carolea Spa centrum s rozlohou 
300 m2, turecké kúpele, vnútorný bazén, 
sauna, rôzne procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večera za doplatok 
50 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Dijana 
(mediteránska)
Kanoa
(istrijská)

Kempinski 
Hotel Adriatic *****
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Moderné apartmány

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Apartman typ A 140

Apartman typ B 200

Apartman typ C 260

Apartman typ D 315

Vratná kaucia na mieste 200

Plná penzia v hoteli Diadora  / deň 55

V cene ubytovanie na apartmán a noc bez stravy

STRAVOVANIE
Bez stravy.  
Polpenzia v Iadere 
55 EUR/os. 
Plná penzia v Diadore
55 EUR/os. 
 

REŠTAURÁCIE
„Galia“ Bistro-Bar

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Užívajte si všetky príjemné stránky jedného 
z najvzrušujúcejších a najinovatívnejších 
hotelových komplexov pri Stredozemnom mori.

Na polostrove Punta Skala, 1 km od centra 
Petrčane a 12 km od Zadaru. Piesočnatá, 
štrková a pláž s upravenými plochami na 
slnenie sa nachádza 200 m od rezidencie. 
Z Bratislavy 717 km.   

Klimatizácia, kuchyňa (sporák, elektrická 
a mikrovlnná rúra, chladnička, umývačka 
riadu, kávovar, toastovač), kúpeľňa so 
sušičom na vlasy, SAT TV, internetové 
pripojenie (za poplatok), trezor, balkón. 

Apartman typ A (40 m² pre 2 dospelých 
a 1 dieťa - 1 spálňa, obývacia izba).
Apartman typ B (60 m² pre 
2 dospelých a 2 deti - 1 spálňa, detská izba, 
obývacia izba, 2 kúpeľne). Apartman typ C 
(80 m² pre 4 dospelých a 1 dieťa 
- 2 spálne, obývacia izba, 2 kúpeľne). 
Apartman typ D (100 m² pre 4 dospelých 
a 2-3 deti - 2 spálne, detská izba, obývacia 
izba, 2 kúpeľne).

Šport: Volejbal, basketbal, petang, ihrisko na 
malý futbal,v hoteloch Diadora, alebo Iadera.
Deti: Detské ihrisko. V hoteli Diadora: 
„Falky Land“ detský farebný svet na 800 m² 
s detským ihriskom a vodným svetom - 
kútik pre batoľatá, zábavné a animačné 
programy, mini disko, detská olympiáda, 
vodné hry, detská herňa, multifunkčné 
ihrisko. „Falkytasia“ - vnútorný detský bazén, 
vodopády, plytký bazén pre batoľatá, detská 
parná sauna, iglu, vonkajší bazén v tvare 
pirátskej lode s toboganom a atrakciami.
Spa: 2 vonkajšie bazény, za doplatok komplex 
bazénov, sáun a fi tnes v hoteli Iadera.

Falkensteiner 
Residences Senia ****
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Prívatny ostrov

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Twin 85

Superior Twin 93

 Studio 130

Superior Studio 104

Superior Twin s prístelkou 114

Jednolôžková izba 129

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Rezort, ktorý otvoril svoje brány v máji 
2015. Nachádza sa na malom ostrove, len 
kúsok od Poreča. Pozostáva z niekoľkých 
častí: Castell-luxusný zámoček, Miramar-
priamo pri mori a Villas-komplex víl.

Rezort sa nachádza na malom ostrove Sveti 
Nikola. Centrum mesta Poreč sa nachádza 
cca 5 min loďou od hotela. Pláže na ostrove 
sú piesočnaté, štrkové, kamenné a drevené 
móla. Medzi ostrovom a Porečom premáva 
pravidelne lodná doprava. Od Bratislavy je 
hotel vzdialený cca 591 km.

Balkón/terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič 
na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón, 
trezor.

Castell Apartmens (37 m2, oddelená 
spálňa a kuchynka, výhľad na more), 
Miramare Junior Suite (30 m2, 
balkón), Luxury Junior Suite (37 m2, 
panoramatický výhľad na more), Superior 
villa (27m2, terasa).

Šport: Basketbalové ihrisko, fi tnes centrum, 
stolný tenis, minigolf, boccia, motorizované 
a nemotorizované vodné športy, potápanie.
Deti: Animačný program, denné a športové 
aktivity pre deti všetkých vekových kategórií, 
ihrisko, miestnosť pre bábätká, Teens 
Lounge.    
Spa: Spa centrum s rozlohou 300 m2, rôzne 
procedúry, sauna, parná miestnosť, salón 
krásy, vnútorný bazén.

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Isola (bufetová 
reštaurácia)
Miramare (morské 
plody)
Oliva Grill (snacky)
Vista Trattoria 
(talianska)

Valamar Isabella 
Island Resort ****
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Trendy spa

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 59

Superior 69

Superior Sea Side 79

Deluxe Park Side 79

Deluxe Sea Side 83

Dieťa (2 - 12 r.) zlava 50%

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov. 

REŠTAURÁCIE
Pin & Oli
Bava

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Harmónia čarovnej nedotknutej prírody 
a luxusného pohodlia v hoteli Bellevue 
predstavuje pravú oázu pre milovníkov 
zdravej dovolenky. Luxusné hotelové Spa 
centrum poskytuje služby na najvyššej 
úrovni podľa najnovších trendov v kozmetike 
s využitím najmodernejších produktov 
a medicínskych technológií.  

Obklopený storočnými borovicami, 
v malebnej zátoke Cikat, priamo pri 
upravenej kamenisto-štrkovej pláži a 2 km 
od centra mestečka Mali Lošinj.

Klimatizácia, SAT TV, Wi-Fi pripojenie, 
minibar, trezor, kúpeľňa so sušičom na 
vlasy, balkón. 

Standard (cca 24 m2 - orientácia atrium), 
Superior (cca 27 m2 + balkón 8 m2 
-orientácia na more a okolie), De Luxe 
(cca 36 m2 + balkón 20 m2), Executive 
Suite (cca 40 m2 + balkón 20 m2 s jacuzzi, 
1 oddelená spálňa).

Šport: Fitnes s kardio vybavením, štúdio na 
jogu a pilates, tenisové kurty, futbal, Nordic 
walking, trekking, cyklistika.
Spa: Sauny (fínska, bio, turecká), hammam, 
whirlpool, relaxačná zóna, spa suity pre 
páry (jedna so saunou a druhá s jacuzzi), 
bazén s morskou vodou, masáže (relaxačné, 
liečebné, detoxikačné, antistresové), 
aromaterapia, kozmetické procedúry, Spa 
klinika „La Vie En Rose“ - oxygenoterapia, 
holistická terapia, omladzujúce 
a regeneračné procedúry s využitím 
prírodnej kozmetiky, estetická a korektívna 
dermatológia, redukčné procedúry.

Spa Hotel Bellevue *****
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Elegancia a gourmet

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 206

Premium 232

Deluxe 258

Junior Suite 410

Executive Suite 520

Dieťa (2-12 r.) 25-35

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Klasicistický hotel v meste Portorož (Prístav 
ruží) bol v minulosti miestom, kde sa  
schádzala najväčšia európska smotánka. 
Aj v súčasnosti si tu môžete užiť nádherné 
výhľady, príjemnú klímu a liečivé účinky 
mora. Hotel navštívili aj Marcello Mastroiani 
a Sophia Loren.

Priamo v historickom centre mesta. 
V blízkosti sa nachádza niekoľko prístavov. 
Medusa Exclusive kamenná pláž je 
vzdialená cca 150 m (oddelené od hotela 
miestnou komunikáciou, vstup cez mólo). 
Od Bratislavy je hotel vzdialený cca 570 km.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, pripojenie na internet, minibar, 
trezor, 24 hodinový room servis.

Superior Double Room (30 m2, výhľad na 
more alebo do záhrady), Deluxe Double 
Room (40 m2, sedacia časť, balkón 
s výhľadom na more alebo do záhrady), 
Rose Suite (50-55 m2, obývacia miestnosť, 
spálňa, balkón s výhľadom na more). 
K dispozícii aj ďalšie typy suít.

Šport: Fitnes centrum.
Spa: Rose SPA - známe kúpele, ktoré 
využívajú blahodarné účinky morskej 
soli, k dispozícii rôzne pleťové a telové 
procedúry, masáže, pílingy, kúpele, sauny. 

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Možnosť doobjednať 
večere.

REŠTAURÁCIE
Fleur de Sel 
(miestna kuchyňa) 
Sophia 
(mediteránska)

Kempinski 
Palace Portorož *****
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Novodobá klasika

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 93

Superior 138

Family 193

Deluxe Gallery 178

Junior Suite 260

Dieťa do 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel s vynikajúcou polohou uprostred 
ohromujúceho pobrežia v Splite.  

Medzinárodné letisko v Splite je vzdialené 
cca 25 km.

Hotel sa nachádza cca 100 m od 
piesočnatej pláže Bačvice. Do centra Splitu 
sa dostanete príjemnou pešou prechádzkou 
(cca 10 min). Od Bratislavy je hotel 
vzdialený cca 809 km.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, žehlička a žehliaca doska, SAT TV, 
Wi-Fi, minibar, servis na prípravu kávy 
a čaju, trezor.

Standard Double/Twin Room (25 m2, 
s výhľadom na more alebo park), Superior 
Double Room (28 m2, s výhľadom na 
more alebo park), Family Room (48 m2, 
s výhľadom na more), Deluxe Gallery 
Room (35-40 m2, s výhľadom na more 
alebo park), Junior Suite (38 m2, obývacia 
miestnosť, spálňa, výhľad na more). 
K dispozícii sú aj ďalšie typy suít. 

Šport: Fitnes centrum, vonkajší bazén. 
Spa: Spa & Wellness centrum, vírivka, 
jacuzzi, rôzne procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Bruna 
(tradičná kuchyňa)
Glass Winter Garden

Hotel Park ****
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Trendy for teenage

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 79

Superior 89

Superior Sea Side 99

Deluxe Park Side 112

Deluxe Sea Side 122

Dieťa 2-12 r. zľava 50%

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Moderne zrenovovaný hotel v autentickom 
dalmatinskom štýle, s vlastným wellness 
a spa centrom. Resort poskytuje komplexné 
služby pre ideálnu dovolenku. Mesto Šibenik 
je vzdialené len 6 km.

Výborná poloha v strede resortu, priamo na 
jemno štrkovej pláži, oddelenej od hotela len 
parkovo upravenou zeleňou. 

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, kúpací 
plášť a papučky, SAT TV, telefón,  prípojka 
na internet (za poplatok), minibar, trezor, 
francúzske okno, orientované do okolia.

Superior Room (21 m2) 2 lôžka 
90x190 cm, Deluxe Room (22 m2) 
dvojlôžko 180x190 cm, Superior family 
Room  - dve izby vedľa seba bez prepojenia 
alebo prepojené dverami.

Šport: Fitness vo wellness a spa centre, 
vonkajší a vnútorný bazén, tenis, vodné 
športy.
Deti: Bazén, ihriská,  Resort Solarko 
detský klub pre deti 3-12 r. - 2 x denne. 
Za poplatok: postieľka, aquapark, pirátsky 
dobrodružný mini golf, Solaris expres vláčik.
Spa: Krytý bazénový svet má 
6 vyhrievaných bazénov s whirlpool (morská 
i sladká voda), saunový svet (fínska, 
hammam, aroma), solarium, fi tnes, beauty, 
oddychová zóna.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov 
v období do 3.7. a od 27.8.
Raňajky formou 
bufetových stolov 
v období od 3.7. do 27.8., 
možnosť doplatenia 
večerí.

REŠTAURÁCIE
Dalmatinske selo, 
Trattoria, Grill 
Restaurant Sibinium, 
Mediterraneo Steak 
House, Fast food, Beach 
&  Snack Bars, Sweet 
Dreams CakeHouse.

Ivan ****

05 CHORVATSKO_Kat_Exclusive 2016 str 53-64.indd   6305 CHORVATSKO_Kat_Exclusive 2016 str 53-64.indd   63 30.11.2015   18:5030.11.2015   18:50



64

ChorvátskC
C

H
O

R
V

Á
T

S
K

O
ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %
Š

IB
E

N
IK

 –
 S

O
L
A

R
IS

Vyhľadávaný rodinami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Dalmatinske selo, 
Trattoria, Grill 
Restaurant Sibinium, 
Mediterraneo Steak 
House, Fast food, Beach 
&  Snack Bars. Sweet 
Dreams CakeHouse.

Pre rok 2016 bude kompletne zrenovovaný 
v modernom štýle, hotel pre relax a zábavu. 
Resort poskytuje komplexné služby pre 
ideálnu dovolenku. Mesto Šibenik je 
vzdialené len 6 km. 

Priamo pod hotelom jemno štrková pláž 
a pláž s navezeným pieskom, oddelené od 
hotela len parkovo upravenou zeleňou. 

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, telefón, prípojka na internet (za 
poplatok), minibar, trezor, francúzske okno, 
orientované do okolia.

Superior Room (21 m2), dvojlôžková, 
francúzske okno, Superior large Room 
(26 m2), dvojlôžková s prístelkou pre 2 deti 
do 12 r. – rozkladací gauč 140 x 190 cm), 
francúzske okno, Superior family Room  
- dve izby vedľa seba bez prepojenia alebo 
prepojené dverami, Deluxe Room majú 
zloženie ako superior izby a majú balkón. 

Šport: Fitness vo wellness a spa centre 
v stredisku za poplatok, vonkajší bazén, 
tenis, vodné športy.
Deti: Bazén, ihriská,  Resort Solarko 
detský klub pre deti 3-12 r. - 2 x denne. 
Za poplatok: postieľka, aquapark, pirátsky 
dobrodružný mini golf, Solaris expres vláčik.
Spa: Krytý bazénový svet má 
6 vyhrievaných bazénov s whirlpool 
(morská i sladká voda), saunový svet 
(fínska, hamam, aroma), solarium, fi tnes, 
beauty, oddychová zóna.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Jure ****
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Absolútna romantika

ZĽAVA DO 31.3.2016

-15 %
A

N
A
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I

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe výhľad do záhrad 670

Deluxe výhľad na more 790

Junior Suite výhľad do záhrad 620

Junior Suite výhľad na more 840

Junior Suite Cliff  výhľad na more 1010

Vesuvio Master Suite 1570

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najpanoramatickejší hotel na celom ostrove 
Capri. Hotel sa nachádza na okraji 300 m 
vysokej skaly, priamo nad morom v meste 
Anacapri. Hotel akceptuje deti od 10 rokov.

Medzinárodné letisko v Neapole je vzdialené 
cca 51 km.

Hotel sa nachádza len pár minút od prístavu 
v Sorrente (cca 25 min) a prístav v Neapole 
je vzdialený cca 50 min od hotela. Okrem 
toho, že hotel ponúka ten najkrajší výhľad 
na Capri, disponuje aj ideálnou polohou pre 
objavovanie ďalších pokladov ostrova.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar, trezor, 
room servis.

Deluxe (20 m2, s výhľadom na more alebo 
záhradu, situované v hlavnej budove), 
Junior Suite (27-32 m2, výhľad na more 
alebo záhradu, situované v hlavnej budove), 
Sea View Suite (45 m2, výhľad na more, 
možnosť privátnej záhrady). K dispozícii aj 
špeciálne priestrannejšie suity.

Šport: Vonkajší bazén, fi tnes centrum.
Spa: Sauna, turecké kúpele, vyhrievaný 
bazén, rôzne procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Raňajky.
Doplatok za 3 chodovú 
večeru 121 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
La Terrazza di Lucullo 
(miestna kuchyňa)

Caesar Augustus *****
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Legendárny hotel s galériou
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ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Double Room 420

Classic Double Room výhľad na more 590

Superior Double Room 640

Deluxe Double Room s bazénom 1160

Junior Suite 930

Deti do 10 rokov Zdarma

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami

REŠTAURÁCIE
Restaurant L´Olivo 
(reštaurácia ocenená 
dvomi Michelinskými 
hviezdami), Restaurant 
Il Riccio (reštaurácia 
ocenená jednou 
Michelinskou hviezdou), 
Bistrot Ragu 

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večera za doplatok
121 EUR/os.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel je umiestnený v najexkluzívnejšej 
časti Capri. Ponúka magické výhľady na 
Neapolský záliv a ostrovy Ischia 
a Procida. Stĺpy, arkády a klenuté stropy 
s nádychom starobylého paláca a nábytkom 
z éry Ľudovíta XVI. 

Medzinárodné letisko v Neapole je vzdialené 
cca 50 km.

Hotel sa nachádza priamo na útese. Známa 
vila z románu E. Mundiho Villa San Michel je 
vzdialená len 200 m od hotela 
a centrum Anacapri len cca 500 m.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, internet, SAT TV, DVD 
prehrávač na požiadanie, minibar.

Classic Double Room (25 m2, výhľad na 
more alebo na pohorie), Superior Double 
Room (27 m2, výhľad na more), Deluxe 
Double Room With Private Pool and 
Garden (35 m2, bazén), Junior Suite 
(40 m2, obývacia časť), Deluxe Junior 
Suite Hepburn alebo Adjani (45 m2, 
výhľad na more).

Šport: K dispozícii je bazén, slnečná terasa 
so záhradou, fi tness centrum, k hotelu 
patrí Beach Club - súkromný plážový 
klub, v blízkosti Blue Grotto a hotel tiež 
disponuje vlastnou galériou 
s výstavou súčasného umenia.
Spa: Spa centrum ponúka saunu, rôzne 
druhy masáží, výživné zábaly, Scuola delle 
Gambe - svetoznáme techniky na liečbu 
a prevenciu proti celulitíde a vaskulárnym 
problémom, salón krásy.

Capri Palace & SPA *****
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Pre znalcov vína

ZĽAVA DO 31.3.2016

-5 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Jednolôžková izba 69

Standard 99

Superior 129

Malý Apartmán so záhradou 110

Veľký Apartmnán so záhradou 179

Prístelka 40

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Predstavte si pobyt v malej a dokonale 
udržiavanej toskánskej stredovekej 
dedinke, na vrchole kopca, odkiaľ si môžete 
vychutnať výhľad na celú dedinku Chianti 
a obdivovať krajinu plnú krásnych viníc. Toto 
všetko ponúka práve táto malebná farma.

Medzinárodné letisko vo Florencii je 
vzdialené cca 54 km.

Hotel sa nachádza len 5 minút od centra 
mesta Castellina. Disponuje ideálnou 
polohou pre tých, ktorí chcú navštíviť hlavné 
mestá umenia, napr. Florenciu (cca 50 km), 
Sienu (cca 26 km), Pisu (cca 140 km), San 
Gimignano (cca 35 km), Volterru 
(cca 50 km). V blízkosti sa nachádzajú 
aj Montalcino a Montepulciano, kde sú 
vyrábané niektoré z najlepších vín tohto 
regiónu. 

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, Wi-Fi, trezor.

Standard Room, Superior Room 
(k dispozícii je varná kanvica). K dispozícii 
je aj niekoľko apartmánov rôznej veľkosti 
a dve samostatne stojace vily.

Šport: Turistika, cyklistika, požičovňa 
bicyklov,  golf, jazda na koni, let balónom, 
vonkajší bazén, stolný tenis.

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia

Borgo di Pietrafi tta *****
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Zelená oáza pokoja
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ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 160

Deluxe 180

Junior Suite 240

Junior Suite Garden 220

Family Suite Sea view 330

Dieťa od 6-12 r. 50%

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

STRAVOVANIE
Polpenzia formovu 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Il Paguro (s výhľadom 
na more)
Gli Olivastri 
(medzinárodná kuchyňa)
Pizzeria l Approdo 
(pizzeria)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Romantický a exkluzívny hotel je situovaný 
v háji divokých olivovníkov a pínií, 
v súkromnom parku o rozlohe 100 000 m2 
a v zálivoch tvarovaných vetrom 
so súkromným jachtovým prístavom.  

Medzinárodné letisko v Olbii (30 min.).

Priamo pri pobreží lemovanom 
2 piesočnatými zálivmi a drevenými 
mólami s lehátkami, pri hranici Národného 
morského parku La Maddalena, Palau 5 km, 
Porto Cervo 36 km.

SAT TV, telefón, mini bar, sedací kút, 
klimatizácia, sušič na vlasy, sprcha, výhľad 
na more alebo do záhrady.

Classic, Deluxe (pre 3 osoby), Junior 
Suite (obývací kút), Executive Junior 
Suite (obývací kút, veľká kúpeľňa), 
Cardinal Junior Suite (obývací kút, šatník, 
terasa), Suite Family (oddelená spálňa 
s obývacou časťou a menšia miestnosť 
s 2 lôžkami), Presidential Suite Sea view 
(oddelená open plan obývacia miestnosť 
s dodatočnými 2 lôžkami).

Šport: Pláž, bazén s morskou vodou 
posilňovňa, potápačské centrum, tenisový 
kurt, jazda na koňoch, prenájom motorových 
člnov a plachetníc, golf (9 jamkový pitch 
and putt ).
Spa: Thalasso a Spa centrum (vonkajšia 
vírivka masáže, ošetrenie tváre a tela)

Capo d’Orso 
Thalasso & Spa *****
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Absolútne dokonalý rodinný a športový hotel

ZĽAVA DO 29.2.2016

-15 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Bouganville Deluxe Bungalow 290

Bouganville Deluxe Family Bungalow 290

Le Palme Deluxe Bungalow 330

Il Borgo Deluxe Bungalow 380

Pineta Family Room 360

Castelo Superior Room 400

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Rezort sa rozprestiera v nádherných záhradách 
priamo pri bielej pláži. Už niekoľko rokov 
sa hotel môže pýšiť prestížnym ocenením 
Najlepší rezort sveta. Známe kulinárske 
celebrity a športový tréneri ponúkajú svoje 
služby v tomto dokonalom rezorte.

Medzinárodné letisko v Cagliari je vzdialené 
cca 45 km.

Priamo na krásnej piesočnatej pláži 
s rajským bielym pieskom. Malebné 
mestečko Pula sa nachádza len cca 12 km 
od rezortu.

Zrekonštruované izby (v htl. Bouganville, 
Le Palme, Il Borgo) majú balkón, terasu 
alebo predzáhradku, klimatizáciu, kúpeľňu, 
sušič na vlasy, SAT TV, minibar, telefón, trezor.

Hotely: Il Villaggio, Le Palme, Il Borgo, 
Bouganville (prízemné domčeky, situované 
v prekrásnej záhrade), Castello (zámoček 
v tradičnom sardínskom štýle, situovaný 
najbližšie k pláži), Le Dune (luxusné 
bungalovy pri pláži), Il Royal Pineta 
(situované v najpokojnejšej časti rezortu). 
K dispozícii sú aj ďalšie typy luxusných suít 
a dve samostatne stojace vily.

Šport: Tenisové kurty, volejbal, basketbal, 
fi tnes centrum, jogging, golf, minifutbalové 
ihrisko, bowling, trampolíny, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Wonderland - zmenšenina mestečka, 
futbalová akadémia Chelsea, Barbie™ 
pre Forte village, V-club (pre teenagerov), 
Mario’s village, HotWheels, vláčik Thomas
Spa: V Aqua Forte - thalassoterapia, sauna, 
turecké kúpele, rôzne procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bohatých bufetových 
stolov. Večere buď 
v hl. reštaurácii 
alebo  v niektorej 
zo špecializovaných 
gourmet reštaurácií.

REŠTAURÁCIE
Forte Gourmet 
(talianska)
Cantina del Forte 
(medzinárodná)
Cavalier (medzinárodná)
Le Dune (morské plody)
Belvedere (sardínska)
La Locanda (talianska)
Detská reštaurácia

Forte Village Resort *****
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Malé biele zátoky

ZĽAVA DO 31.3.2016
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 130

Classic 140

Erica Junior 169

La Licciola Superior 156

La Licciola Junior Suite 169

1. dieťa (2-12 r.) okrem (2.8. - 22.8.) 100%

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Jeden z najlegendárnejších hotelov celej 
Sardínie. V 60. rokoch sa tento hotel stal 
dovolenkovým cieľom nejednej svetovej 
celebrity.

Medzinárodné letisko v Olbii je vzdialené 
cca 57 km.

Rezort zložený z dvoch častí sa nachádza 
v zátoke s bielym pieskom a v blízkosti 
morského parku La Maddalena. Dedinka 
Porto Pozzo sa nachádza len cca 4 km od 
rezortu a malebné mestečko St. Teresa 
Gallura je vzdialené len cca 12 km.

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, SAT TV, mini bar, telefón, trezor.

Hotel Erica: Standard Double (22 m2), 
Classic Double (25 m2), Erica Junior 
Suite (35 m2, obývacia časť), Mirtilla 
Junior Suite (41 m2, obývacia miestnosť). 
K dispozícii aj ďalšie priestrannejšie suity. 
Licciola Superior (37 m2), Junior Suite 
Licciola (43 m2, obývacia časť), Suite 
Arcipelago (57 m2, obývacia miestnosť, 
možnosť bazénu). K dispozícii aj ďalšie 
priestrannejšie suity.

Šport: Golf, motorizované a nemotorizované 
vodné športy, potápanie, bazény, fi tnes 
centrum.
Deti: Ericaland (3-12 rokov) - ihrisko, 
Adventure Minipark, kino, denné aktivity, 
k dispozícii za poplatok aj opatrovateľská 
služba Baby Club s potrebným vybavením 
pre deti od 1 do 3 rokov.
Spa: Wellness centrum s rozlohou 1600 m2, 
vnútorné bazény s morskou vodou, rôzne 
procedúry a masáže, turecké kúpele, sauna, 
oddychová miestnosť.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii. 
Možnosť doobjednať 
plnú penziu alebo 
Dukan Diet Program.

REŠTAURÁCIE
Il Nautilus (hlavná 
reštaurácia)
Les Bouches
Li Zini (morské plody)
Grecale

Resort Valle Delĺ Erica 
Thalasso & Spa *****
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Najkrajšia pláž na ostrove
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 250

Deluxe 280

Junior Suite 420

Garden Junior Suite 430

Garden Suite 500

1. a 2. dieťa do 12 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

STRAVOVANIE
polpenzia, raňajky 
formou bufetu, večera 
à la carte

REŠTAURÁCIE
A la carte Restaurant
La Terazza (gourmet)
Bouganville (bufetová)
La Pergolla (sardinská)
Taki (sushi)
Steak House

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

5* hotel je súčasťou komplexu Chia Laguna, 
ktorý sa nachádza v jednom z najkrajších 
kútov Sardínie - pláži Chia a lagúny plnej 
plameniakov.

Cagliari, vzdialené 53 km

Nad zálivom, vyhradená pláž s jemným 
pieskom „dune di campagna“ ktorá je 
vzdialená 700 m, chodí hotelový shuttle  
bus (v cene). Malé mestečko Domus de 
Maria je vzdialené 7 km

Moderne dizajnovo zariadené, 
s príslušenstvom, vybavené fénom, SAT TV, 
telefón, balkón alebo terasa. Klimatizácia, 
Wi-Fi zdarma, minibar za poplatok.

Superior (30-35 m2 s čiastočným 
výhľadom na more), Deluxe (40-50 m2 
s výhľadom na more), Junior Suite 
(50-55 m2, obývacia časť)

Šport: vyhradený bazén iba pre klientov 
Laguna, fi tnes centrum, mini-futbal, tenis, 
za poplatok požičovňa bicyklov, jazda na 
koni, motorizované vodné športy, rôzne 
nemotorizované vodné športy
Deti: detský bazén, detská postieľka 
(bezplatne, rezervácia vopred)
Spa: priamy vstup do Chia Natural SPA.

Chia Laguna Hotel *****
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Iba pre dospelých gurmánov

ZĽAVA DO 29.2.2016

-15 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Comfort 120

Balcony Sea View 140

Deluxe 180

Superior 160

Beach Front 200

Junior Suite 240

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Excluzívny hotel iba pre dospelých je 
ideálnym východiskovým bodom pre 
objavovanie čarov svetoznámej Costa 
Smeraldy a jej nádherných priam až 
karibských pláží.

Medzinárodné letisko Costa Smeralda 
v Olbii je vziadlené cca 11 km

Priamo na bielej privátnej piesočnatej pláži 
(slnečníky a ležadlá zdarma), 8 km od 
centra Olbia, 8km od prístavu, v letovisko 
Pittulongu.

Na prízemí alebo prvom poschodí. Všetky 
izby majú TV SAT, telefón, klimatizáciu, 
minibar, sušič vlasov, trezor, súpravu na čaj 
a kávu, kúpeľňu so sprchou a kozmetiku 
Bvlgari (Pelican Villa) a zariadený balkón 
alebo terasu. Wifi  v spoločenských 
miestostiach.

Budova Pelican Villa: Superior (18-23m2, 
výhľad do záhrad alebo dvora), Beach Front 
(18-23m2, výhľad na more), Junior Suite 
(26-33m2, výhľad na more), Wonder Junior 
Suite (37m2, prvé poschodie výhľad na 
more)
Budova Garden Fitness and Spa: všetky 
izby na poschodí. Comfort (18-33m2, balkón ,
výhľad na dvor), Balcony Sea View (19m2, 
výhľad na more), Deluxe (33m2, terasa, 
výhľad na more)

Šport: bazén, 2 vonkajšie vírivky, posilňovňa 
Technogym na otvorenej streche hotela 
s výhľadom na more
Spa: The Pelican Wellness Center and Spa 
(Hammam, fínska sauna, emotívne sprchy, 
vnútorná relaxačná miestnosť, masáže, 
vonkajšia relaxačná miestnosť, vonkajšia 
vírívka. Všetko za poplatok.

STRAVOVANIE
Popenzia. Raňajky 
formou bufetu, 
4 chodové servírované 
večere. Reštaurácia je 
už 6 rokov uvedená 
v Michelinskom 
sprievodcovi. 

REŠTAURÁCIE
The Pelican Beach 
Restaurant na hotelovej 
terase s výhľadom 
na more (miestna 
a talianska kuchyňa)

The Pelican Beach 
Resort & SPA ****
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Romantický víkend pre dvoch

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %

S
O

R
R

E
N

T
O

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Sea View 370

Superior Sea View 490

Deluxe Sea View 540

Suite Sea View 860

suite Lord Astor 1010

1. dieťa (3-12 r.) 90

V cene ubytovanie na izbu a noc s polpenziou

Prekrásna vila z 18. storočia, ktorá 
sa nachádza len pár krokov od mora 
a disponuje úžasným výhľadom na 
Neapolský záliv so sopkou Vezuv v úzadí. 
Podľa dávnych bájí si toto miesto vybrali za 
svoj domov morské panny.

Medzinárodné letisko v Neapole je vzdialené 
cca 53 km.

Priamo pri mori, s dreveným mólom. 
Archeologická lokalita Pompeje sa nachádza 
len cca 28 km. Pravidelnou lodnou 
dopravou môžete navštíviť aj prekrásny 
ostrov Capri, ktorý je vzdialený cca 22 km.

Balkón s výhľadom na more, klimatizácia, 
kúpeľňa, sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, 
minibar, telefón, trezor.

Classic Room (25 m2, situované na 
najvyššom poschodí), Superior Room 
(35 m2, s výhľadom na Capri a Vezuv), 
Deluxe Room (45 m2). K dispozícii sú aj 
exkluzívne priestrannejšie suity.

Šport: Vonkajší bazén, možnosť organizovať 
výlety po okolí.
Spa: Rôzne rejuvenizačné procedúry, 
turecké kúpele, solárium.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večera za doplatok 
100 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
La Pergola 
Mimmo Jodice 
(talianska)
Gli Archi (kampánska)
Villa Pompeiana

Bellevue Syrene *****
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Minimalizmus a ikonický dizajn

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %
S

O
R

R
E

N
T
O

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Garden View 130

Superior Sea Veiw 150

Deluxe Sea View 180

1. dieťa 0- 6 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Komfortný hotel, ktorý v 60-tych rokoch 
navrhol a zariadil známy taliansky dizajnér 
Gio Ponti. S osobitným šarmom, v modro-
bielych farbách, zaujímavo zariadený 
a doplnený abstraktnými prvkami 
a keramikou. Terasa s miestami na sedenie 
a panoramatickým výhľadom na 
neapolský záliv.

Neapol, vzdialené 53 km.

Na okraji mesta Sorrento, na skalnatom 
pobreží s pohľadom na Neapolský záliv, 
vzdialený od centra 1,5 km. Na pieskovo – 
štrkovo – kamenistú pláž sa hostia dostanú 
hotelovým výťahom.

Dizajnový nábytok, kachličková podlaha, 
Wi-Fi zdarma, minibar, LCD TV, telefón, 
klimatizácia/kúrenie (podľa sezóny), sušič 
na vlasy.

Classic (17 m2 s francúzskym balkónom), 
Superior (17 m2 francúzsky panoramatický 
balkón), Deluxe (22m2, balkón s výhľadom 
na more).

Šport: bazén s morskou vodou 
v subtropickej záhrade, ležadlá, slnečníky 
a fi tness v cene.
Spa: za poplatok beautyfarm a romantické 
záhrady.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Večera za doplatok 
50 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s panoramatickou 
terasou
à la carte reštaurácia 
na pláži

Parco dei Principi *****
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Termálne pramene a pláže

IS
C

H
IA

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Miramare Classic 140

Miramare Superior 166

Junior Suite 299

Apollon Superior 119

Apollon Prestige 199

1. dieťa (4-16 r.) zľava 40%

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

ZĽAVA DO 29.2.2016

-10 %

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Terrace Restaurant 
(medzinárodná)
Apollon Club 
(mediteránska)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Scénické umiestnenie a krásny výhľad 
na kryštálovo čisté vody zálivu Maronti 
ho robia jedným z najprestížnejších hotelov 
na ostrove. 

Medzinárodné letisko v Neapole je vzdialené 
cca 55 km.

Nachádza sa v malebnom prímorskom 
letovisku Sant‘Angelo, cca 2 minúty chôdze 
od prístavu a 5 minút chôdze od pláže 
s hrubším pieskom a kúpeľného parku. 
V blízkosti sa nachádzajú aj ďalšie bary 
a reštaurácie. 

Balkón s výhľadom na more, klimatizácia, 
kúpeľňa, sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, 
minibar, chladnička, telefón, trezor.

Classic (zariadené v tradičnom 
mediteránskom štýle), Superior, Prestige 
(priestrannejšie, obývacia časť, špeciálne 
vyhradené miesta na pláži), Junior Suite 
(priestrannejšie izby, obývacia miestnosť, 
špeciálne vyhradené miesta na pláži).

Šport: Fitnes centrum, tenis, minifutbal, 
motorizované a nemotorizované vodné 
športy.
Spa: Ostrov je známy svojimi termálnymi 
prameňmi, ktoré majú blahodarné účinky, 
okrem toho ponúka Spa centrum, rôzne 
procedúry pre telo a myseľ a masáže.

Miramare Sea Resort ****
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Elegantný hotel v mondénnom letovisku

ZĽAVA DO 30.4.2016

-15 %
A

M
A

L
F

I

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Grand Hotel Convento di Amalfi  bol 
a aj stále je jedným z najvýznamnejších 
hotelov celého pobrežia Amalfi . Svojimi 
kvalitnými službami dokáže uspokojiť aj 
tie najnáročnejšie potreby. Okrem toho 
všetky izby ponúkajú prekrásny výhľad na 
Stredozemné more.

Medzinárodné letisko v Neapole je vzdialené 
cca 75 km.

Hotel sa nachádza priamo na vrchole útesu 
s výhľadom na veľkolepé Stredozemné 
more a len pár krokov od historického 
centra mesta Amalfi . Pláž je vzdialená 
cca 400 m od hotela, Ravello cca 5 km, 
Positano cca 15 km, Sorrento cca 45 km 
a centrum mesta Neapol cca 64 km.

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, telefón, minibar, trezor, internetové 
pripojenie.

Classic Sea View Room (16-21 m2, okno 
s výhľadom na more), Superior Sea View 
Room (16-25 m2, s francúzskym oknom 
a výhľadom na more), Deluxe Sea View 
Room (25-35 m2, výhľad na more 
a niektoré izby disponujú aj balkónom). 
K dispozícii sú aj priestrannejšie suity.

Šport: Vonkajší infi nity bazén, fi tnes 
centrum, pláž s barom a reštauráciou, 
2 ležadlá a slnečník.
Deti: K dispozícii opatrovateľské služby.
Spa: Wellness centrum, ktoré ponúka rôzne 
druhy procedúr, masáží a turecké kúpele.

STRAVOVANIE
Raňajky. 

REŠTAURÁCIE
Ristorante dei 
Cappuccini (talianska)

Grand Hotel 
Convento di Amalfi  *****
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Dizajn na prvom mieste

P
E

S
A

R
OZĽAVA DO 31.3.2016

-20 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Comfort 235

Superior 259

Deluxe 284

Junior Suite s terasou 346

Suite 445

1. dieťa 6-12 r. 50

V cene ubytovanie na izbu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Večere za doplatok 
30 EUR/os.

REŠTAURÁCIE
dve reštaurácie 
s terasou, kaviareň, bar, 
beachclub

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S uvoľnenou atmosférou, štýlovým 
individuálnym dizajnom, prvotriednymi 
službami a vynikajúcou gastronómiou. 

Rimini, 35 km, Bolognia cca 100 km

Priamo na piesočnataj pláži s promenádou. 
Centrum je vzdialené 500 m, historické 
staré mesto 1 km

Dizajnové izby, klimatizácia, balkón, sušič 
vlasov, župany, safe, SAT TV, telefón, minibar 
za poplatok. Wi-Fi v celom hoteli zdarma

Comfort (20m2), Superior (22m2 
s čiastočným výhľadom na more), 
Deluxe (24m2, výhľadom na more)

Šport: požičiavanie bicyklov, fi tnes (prístup 
od 16 r.), Rôzne vodné športy 
Deti: detská postieľka, za poplatok 
opatrovateľská služba
Spa: wellness, krytý bazen s vírivkou, 
fínska sauna, parný kúpeľ, za poplatok spa, 
masáže a skrášľovacie procedúry

Excelsior *****
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Luxusný minimalizmus

ZĽAVA DO 31.3.2016

-10 %
L

ID
O

 D
I 
J
E

S
O

L
O

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Comfort Double 140

Superior Double 170

Apartman B 320

Apartman A 420

Apartman C 570

Deti 3 - 12 r. 40

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Užite si vašu dovolenku v jednom 
z najznámejších miest na pobreží 
Jadranského mora v Taliansku. 
5* Falkensteiner Hotel & Spa 
Jesolo prinášajúci čaro a atmosféru 
kozmopolitného Miami k Jadranu.

Medzinárodné letisko v Benátkach je 
vzdialené cca 35 km.

Hotel sa nachádza pri širokej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora. Krásne 
Benátky sú od hotela vzdialené cca 46 km. 
Od Bratislavy je hotel vzdialený cca 661 km.

Terasa, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón.

Comfort (30 m2, situované v hlavnej 
budove), Superior (31 m2, situované vo 
východnej časti), Deluxe (33 m2), Suite 
(75 m2, terasa s výhľadom na more). 
K dispozícii aj ďalšie typy suít.

Šport: Tenisové kurty, vonkajší bazén, 
golf, požičovňa bicyklov, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Kids Club, denné aktivity.
Spa:Vnútorný bazén, oddychová zóna, 
jacuzzi, solárium, rôzne druhy sáun, 
procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
doobjednať polpenziu.

REŠTAURÁCIE
2 reštaurácie priamo 
na pláži, ktoré ponúkajú 
špeciality 
alpsko-jadranskej 
kuchyne.

Falkensteiner 
Hotel & Spa Jesolo *****
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ZĽAVA DO 29.2.2016

-15 %
K
O
R
Z
IK
A

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nachádza sa na známej pláži Agosta Beach, 
pár krokov od historického centra starého 
mesta. Je kombináciou prvotriedneho 
ubytovania a panoramatických výhľadom 
na more.

Medzinárodné letisko v Ajaccio je vzdialené 
cca 16 km

4* 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 Krásna 
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
sa nachádza 50 m od hotela (ležadlá 
a slnečníky za poplatok)

balkón s výhľadom na more alebo do 
záhrady, kúpeľňa, sušič na vlasy, Wi-Fi 
(zdarma), LCD SAT TV ,telefón 
(za poplatok), trezor (zdarma), minibar 
(za poplatok), klimatizácia

Standard (cca 28m2, terasa); Sea View 
(cca 28m2, výhľad na more, terasa); 
Business Class (28m2, na najvyžšom 
poschodí, kávovar Nespresso); Family 
Room (31m2, oddelená spálňa pre deti – 
poschodové postele)

Šport: vyhrievaný vonkajší bazé, fi tness 
centrum
Deti: miniklub VIC (pre deti vo veku od 4 do 
12 rokov), detské ihrisko, detský bazén 
Spa: Turecký kúpeľ, sauna, vnútorný bazén, 
jacuzzi, masáže, hydromasáže, oddychová 
miestnosť, parný kúpeľ, salón krásy

STRAVOVANIE
raňajky formou 
bufetových stolov 
možnosť doobjednať 
polpenziu

REŠTAURÁCIE
A Muvra (autentická 
stredomorská kuchyňa)

Radisson Blu 
Resort & Spa **** 

Kúzlo francúzskeho ostrova
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SZĽAVA DO 29.2.2016

-5 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Room 150

Superior Room 225

Deluxe Room 350

Executive Sea View 400

One Bedroom Suite 1015

1. dieťa (2-12) vo vybraných izbách Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Carlton Restaurant

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel leží v blízkosti srdca bulváru  
La Croisette, kde si môžete vychutnať 
naozaj nezabudnuteľné chvíle v intímnom 
prostredí. Vďaka 100 ročnej tradícií ponúka 
Intercontinental Carlton jedinečný zážitok pri 
Stredozemnom mori.

Medzinárodné letisko v Cannes je vzdialené 
cca 7 km a v Nice cca 28 km.

Hotel sa nachádza priamo pri krásnej pláži 
s hrubším pieskom. Centrum Nice je od 
hotela vzdialené cca 35 km. Kozmopolitné 
Saint Tropez sa nachádza cca 89 km od 
hotela.

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón, trezor.

Classic Room (20-25 m2), Superior 
Room (35-40 m2, s výhľadom na mesto), 
Deluxe Room (25-35 m2, balkón 
s výhľadom na more), One Bedroom Suite 
(50-55 m2, obývacia miestnosť, spálňa, 
balkón s výhľadom na more). K dispozícii aj 
ďalšie priestrannejšie suity.

Šport: Fitnes centrum.
Spa: Hotel ponúka rôzne kozmetické 
procedúry a masáže s použitím tých 
najkvalitnejších produktov, k dispozícii je aj 
salón krásy.

Intercontinental 
Carlton *****

Kulinárske nebo

07 FRANCUZSKO_Kat_Exclusive 2016 str 81-86.indd   8307 FRANCUZSKO_Kat_Exclusive 2016 str 81-86.indd   83 30.11.2015   18:2930.11.2015   18:29



84

FrancúzskoF
F
R
A
N
C
Ú
Z
S
K
O

ZĽAVA DO 29.2.2016

-5 %N
IC

E

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 115

Jednolôžková Standard 100

Standard Sea View 155

Deluxe 135

Dieťa do 12 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotel sa týči nad zálivom Baie des Anges 
a Stredozemným morom. Užite si skutočne 
relaxačný a nezabudnuteľný pobyt 
v luxusnom hoteli v centre Nice.

Medzinárodné letisko v Nice je vzdialené 
cca 7 km.

Pri širokej štrkovej pláži, ktorú od hotela 
oddeľuje miestna komunikácia. Hotel má 
ideálnu polohu na prestížnej Promenade 
des Anglais v centre Nice a tiež sa 
nachádza v blízkosti hlavných turistických 
atrakcií mesta. 

Balkón, klimatizácia, kúpeľňa, sušič na 
vlasy, žehlička a žehliaca doska, SAT TV, 
internetové pripojenie, minibar, telefón, 
trezor.

Standard (25-35 m2, balkón s výhľadom 
na mesto), View (35 m2, balkón s úplným 
alebo čiastočným výhľadom na more), 
Deluxe (45-60 m2, obývacia časť, balkón 
s čiastočným výhľadom na more alebo 
bazén). K dispozícii sú aj priestrannejšie 
suity.

Šport: Fitnes centrum, golfové ihrisko 
(cca 3 km), prenájom bicyklov, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Spa: Vonkajší a vnútorný bazén vyhrievaný 
počas celého roka, turecké kúpele, sauna, 
solárium.

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Restaurant 
(mediteránska)
Terrace (mediteránska)

Hyatt Regency Palais 
de la Méditerranée *****

Najlepšia poloha v Nice
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Francúzsúzsz koF
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EZĽAVA DO 29.2.2016

-5 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 81

Superior Garden 89

Superior Sea View 102

Deluxe 135

Junior Suite 189

Dieťa do 8 r. Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Le Patio (provensálska) 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Luxusný 4* butikový hotel sa nachádza 
presne nad promenádou Promenade des 
Anglais. Jedinečná atmosféra a rafi novaná 
kombinácia tradičného provensálskeho štýlu 
a moderného komfortu, a to všetko ešte 
obklopené krásnou prírodou. 

Medzinárodné letisko v Nice je vzdialené 
cca 8 km.

Hotel sa nachádza priamo pri kamienkovej 
pláži, oddelenej miestnou komunikáciou. Od 
známeho bulváru Cours Saleya a prístavu je 
vzdialený len pár metrov. Známe Cannes je 
od hotela vzdialené cca 33 km.

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, káblové a Wi-Fi internetové 
pripojenie, minibar, trezor.

Classic (bez balkóna), Superior Garden 
View (bez balkóna, s výhľadom do 
záhrady), Superior Sea View (s balkónom 
a výhľadom na more), Deluxe (balkón 
s výhľadom na more). K dispozícii aj 
priestrannejšie suity.

Šport: Vonkajší vyhrievaný bazén, fi tnes 
centrum.
Spa: Sauna, jacuzzi, solárium.

Hotel La Perouse ****

Klasicky krásny zámoček
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 225

 Deluxe 620

Classic Suite 720

Superior Suite 840

Deluxe Suite 940

Dieťa do 12 r. 120

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Tento vynikajúci rezort zasadený pri mori na 
špičke Cap-Ferrat ponúka panoramatický 
výhľad na panenskú prírodu, ktorá je 
domovom exotickej a stredomorskej fl óry. 
Vyskúšajte aj vy jeho neodolateľné čaro. 

Medzinárodné letisko v Nice je vzdialené 
cca 18 km.

Hotel sa nachádza len kúsok od kamennej 
pláže, v miernom kopci. Vo vzdialenosti len 
pár kilometrov sa okrem Nice nachádzajú 
aj ďalšie známe perly Francúzskej riviéry - 
Monaco (cca 12 km), Monte Carlo 
(cca 14 km), Cannes (cca 67 km). 

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, 
SAT TV, Wi-Fi, minibar, telefón, room servis.

Superior Room (27-34 m2, bez balkóna, 
z výhľadom na more alebo okolie), Deluxe 
Room (41 m2, s terasou, výhľad na more 
alebo okolie), Classic Suite (47-59 m2, bez 
balkóna, s výhľadom na okolie), Superior 
Suite (55 m2, bez balkóna, s výhľadom na 
more), Deluxe Suite (50-75 m2, terasa, 
s výhľadom na okolie). K dispozícii sú aj 
ďalšie priestrannejšie suity.

Šport: Fitnes centrum, motorizované 
a nemotorizované vodné športy.
Deti: Čarovná chatka s morskou tematikou, 
ktorá je vybavená všetkými najnovšími 
hrami (X Box, DVD prehrávač). Pod 
dohľadom kvalifi kovaného personálu si 
deti môžu bezpečne vychutnať celý rad 
outdoorových aktivít v záhrade s rozlohou 
150 m².
Spa: Plavecký bazén, sauna, parná 
miestnosť, oddychová miestnosť, jacuzzi, 
salón krásy, rôzne procedúry a masáže.

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Le Cap
(francúzska)
Club Dauphin 
(mediteránska)
La Véranda 
(morské plody)

Grand Hôtel 
du Cap-Ferrat *****

Grandiózny zážitok
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TYP SUITY

Vista suite

Veranda suite

Silver suite

Royal suite

Grand suite

Owner’s suite

Výletná loď SILVER WIND patrí medzi 
najpriestrannejšie luxusné lode na svete. 
Ponúka intímnu, nepreplnenú atmosféru 
luxusu a elegancie. Kapacita lode je 296 
klientov a 222 členov posádky. Celkovo má 
9 palúb (z toho 6 pre pasažierov).

Elegantne zariadené suity sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, LCD 
televízorom s DVD prehrávačom, minibarom, 
telefónom, trezorom, pripojením na internet 
(za poplatok), šatníkom. Mramorová kúpeľňa 
je vybavená vaňou alebo sprchovým kútom, 
toaletou, sušičom na vlasy, županom, 
papučami a kozmetikou. Silver, Royal, 
Grand a Owner´s suity sú vybavené 
spálňou, obývacou miestnosťou, jedálňou, 
Bang & Olufsen audio systémom, 
Illy Espresso kávovarom.

Vista suite s oknom (29 m2, na 4. palube). 
Veranda suite s balkónom (35 m2, 
na 5. až 7. palube).
Silver suite s balkónom (58 m2, 
na 5. a 7. palube).
Royal suite s balkónom (92 m2, spálňa, 
obývacia izba, na 6.palube)
Grand suite s balkónom (132 m2 až 
142 m2, spálňa, obývacia izba, 
na 7. palube)
Owner´s suite s balkónom (120 m2, 
spálňa, obývacia izba, na 7. palube).

LOĎ

SUITY

TYPY SUÍT

STRAVOVANIE
All inclusive 
(plná penzia, 
popoludňajší 
čaj, alkoholické 
a nealkoholické nápoje).

REŠTAURÁCIE
Hlavná
La Terrazza (talianska)
The Grill and Pool Grill 
Le Champagne 
by Relais & Chateaux

Silver Wind *****
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Cena od v EUR

4 450

5 450

11 150

13 250

14 250

15 950

Šport: Moderne vybavené fi tnes centrum, bazén, 2 vírivky, vonkajšia 
bežecká dráha.
Spa: Wellness centrum (sauny, masáže, vírivky), salón krásy (kozmetika, 
kaderníctvo).
Zábava: Divadlo, večerné show, kasíno, internetová kaviareň, knižnica.

Medzinárodné letisko Nice (30 km) a Lisabon (15 km).

Deň Prístav Príchod Odchod 
1.deň  Monte Carlo (Monako) nalodenie poobede
2.deň Monte Carlo (Monako)  07:30
 Saint Tropez (Francúzsko) 12:00 23:30
3.deň Marseille (Francúzsko) 08:00 18:00
4.deň Barcelona (Španielsko) 08:00 18:00
5.deň Valencia (Španielsko) 08:00 18:00
6.deň Cartagena (Španielsko) 08:00 17:00
7.deň Malaga (Španielsko) 08:00 19:00
8.deň Cadiz (Španielsko) 08:00 23:00
9.deň Portimao (Portugalsko) 08:00 18:00
10.deň Lisabon (Portugalsko) 08:00
11.deň Lisabon (Portugalsko) vylodenie doobeda 

10x ubytovanie v suite, služby osobného sluhu, 
all inclusive, prístavné poplatky, prepitné, 
zábavný program.

Dopravu do/z prístavu, fakultatívne výlety, 
vybrané služby na lodi (masáže, kaderníctvo,...), 
komplexné cestovné poistenie.

AKTIVITY

PRÍSTAV

ITINERÁR

CENA ZAHŔŇA

CENA NEZAHŔŇA

TERMÍNY
21.05. – 31.05.2016

Luxusná výletná plavba
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TYP KAJUTY

Marie-Galant

Antiqua

3. lôžko dospelý

3. lôžko dieťa do 12 rokov

STRAVOVANIE
All inclusive 
(plná penzia, nápoje 
počas hlavných jedál, 
poobedný čaj, open 
bar: neobmedzená 
konzumácia nápojov: 
minerálka, vybrané druhy 
vína, piva a šampanského, 
káva a čaj.

REŠTAURÁCIE
Karukéra 
(elegantná vnútorná)
Le Diamant 
(panoramatická 
vonkajšia)
 

Zažite privilégium relaxu a poznávania 
na exkluzívnej plachetnici LE PONANT. 
Kapacita tejto trojsťažňovej lodi je 64 
klientov a 32 členov posádky, preto ponúka 
svojim pasažierom intimitu a pohostinnú 
atmosféru. Celkovo má 4 paluby. Táto 
plachetnica bola navrhnutá s dôrazom 
na historické plachetnice v konfrontácii 
s moderným zariadením a kvalitnými 
službami. 

Elegantne zariadené kajuty s oknom sú 
vybavené regulovateľnou klimatizáciou, 
LCD televízorom, minibarom, telefónom, 
trezorom. Kúpeľňa je vybavená sprchovacím 
kútom, toaletou, sušičom na vlasy 
a francúzskou kozmetikou. Všetky kajuty sú 
vhodné pre 2 – 3 osoby. 

Antigua - s oknom pre 2 osoby 
(13,4 – 16,5 m2, na 4. palube). 
Marie-Galante - s oknom pre 2 alebo 
3 osoby (10,5 – 13,5 m2, na 2. palube). 

Šport: športové aktivity podľa denného 
programu, vodné športy.
Zábava: večerný program, knižnica, denné 
aktivity. 

Bratislava (cca 1230 km), medzinárodné 
letisko Nice (10 km). 

LOĎ 

KAJUTY 

TYPY KAJÚT 

AKTIVITY 

PRÍSTAV

Le Ponant *****

08 PLAVBY_Kat_Exclusive 2016 str 87-94.indd   9008 PLAVBY_Kat_Exclusive 2016 str 87-94.indd   90 30.11.2015   18:4430.11.2015   18:44



91

Luxusnéné

P
L

A
V

B
Y

S
T

R
E

D
O

Z
E

M
N

É
 M

O
R

E

Cena od v EUR

2 920

3 310

1 630

350

ITINERÁR – TRASA A
Deň Prístav Príchod Odchod 
1.deň Nice (Francúzsko)  19:00
2.deň Girolata-Scandola (Korzika) 08:30 12:30
 Porto (Korzika) 14:30 19:00 
3.deň Bonifacio (Korzika) 09:00 23:30 
4.deň Santa Manza (Korzika) 13:00 19:00 
5.deň Portoferraio (Elaba) 08:30 17:00  
6.deň Lerici/Sarzana (Taliansko) 07:00 23:30 
7.deň Porto Venere/Cinque Terre (Taliansko) 08:15 17:30 
8.deň Nice (Francúzsko) 08:00

ITINERÁR – TRASA B
Deň Prístav Príchod Odchod 
1.deň Nice (Francúzsko)  19:00
2.deň St. Tropez (Francúzsko) 11:00 21:00 
3.deň Girolata-Scandola (Korzika) 10:00 20:00
4.deň Palombaggia (Korzika) 09:00 16:00 
 Bonifacio (Korzika) 20:30 
5.deň Bonifacio (Korzika)  18:00
6.deň Roccapina (Korzika) 09:00 17:00  
7.deň L´ile Rousse (Korzika) 09:00 20:00  
8.deň Nice (Francúzsko) 08:00

7x ubytovanie v kajute, all inclusive (plná penzia, nápoje počas hlavných 
jedál, poobedný čaj, open bar: neobmedzená konzumácia nápojov: 
minerálka, vybrané druhy vína, piva a šampanského, káva a čaj), uvítací 
koktail s kapitánom, gala večeru, vodné športy (okrem potápania), 
prístavné poplatky. 

Dopravu do/z prístavu, fakultatívne výlety, lokálne poplatky do niektorých 
národných parkov a ochranných zón (splatné vždy na mieste), vybrané 
služby na lodi, nákupy, prepitné, komplexné cestovné poistenie.

ITINERÁR

CENA ZAHŔŇA

CENA NEZAHŔŇA

TERMÍNY TRASA A 
11. a 25. júla 2016
08. a 22. augusta 2016 

TERMÍNY TRASA B
04. a 18. júla 2016
01. a 15. augusta 2016

Luxusná výletná plavba
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ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná 

spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, 
ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvo-
rila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že 
na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ 
a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 
o obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a pod-
písanej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou ces-
tovnou kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú 
a podpísanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne 
vyplnená a podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávate-
ľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú 
v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene 
objednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. 
b/ zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú 
všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objed-
návateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné 
informácie a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné 
doklady a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná 
agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo 
s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými 
jej súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa obozná-
mil a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 

7. Zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej 
korešpondencie, elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem 
týchto zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL 
a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo 
k uzavretiu zmluvného vzťahu spôsobom defi novaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena 

zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ 
nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho 
nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, 
objednávateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obsta-
rávateľom inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento 
vynaložiť v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania 
služieb.

3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu 
a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu 
alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške 
už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ 
povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb 
je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto 
obstarávateľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa 
považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom 
v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obsta-
rávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je po-
vinný uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových 

a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,

c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu 

zvýšenia ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať 
príslušným skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na 
základe písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objedná-
vateľom uvedenú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený 
dôvod a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote 
určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa 
bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi 

známe, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok 

podľa čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto ozná-

mení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo 
začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou 
zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na 
čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý 
vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so 
zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so 
zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu 
objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na ne-
možnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo služieb 
administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR na osobu (s výnimkou 
vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde poplatok 
za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej 

úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväzný-
mi právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu 
celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä 

poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie 
všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho 
nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá po-
skytnutím nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni 
príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových 
a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí 
pre nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípa-
de potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade 
môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením 
si povinností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

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

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať 
správnosť údajov v nich uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať 
obstarávateľa.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami 
v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky po-
trebné cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, 
očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné 
právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom 
narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich po-
skytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie 
zaplatenej ceny zájazdu.
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i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb 
v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne 
zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom 
personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolu-
cestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť 
obstarávateľa za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú 

adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej 

zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutoč-
nosti bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac 
ako 48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané 
služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je za-
bezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia nav-
štívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta 
odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny 
zájazdu o menej ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby 
či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 
10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objedná-
vateľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objek-

tívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych 
okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu 
a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubyto-
vanie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, 

zapríčinených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku ne-
obvyklých a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného tech-
nickými poruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami 
neovplyvniteľnými zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený 
predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu 
sa považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznáme-

ním, ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa 
(v pobočke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné 
storno poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
45 - 29 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
28 - 15 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
14 - 6 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia 
čerpania služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde (napr. 
storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný uhradiť 
v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, ktoré 

je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno 
poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade 
zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným 
objednávateľom na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, 
alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny 
zájazdu za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto 
zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, 
pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objed-

návateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj 
písomný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle 
príslušnej právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju 
reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby 
neboli vôbec čerpané, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na 
uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchá-
dzajúceho bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, 
zodpovedajúcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb 
alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objedná-
vateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

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

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

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre po-

tenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté 
náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od 
oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených 
služieb,

• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd 

bol poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou 

prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami 
a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ  spracúva osobné 
údaje  objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní 
zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informo-
vať obstarávateľa  o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú 
k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávate-
ľom, vrátane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných 
údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a lik-
vidácie spracovaných osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ 
vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, 
popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem 
iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných 
údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponu-
kových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače 
a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV

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

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

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

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

BORY MALL 
Lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

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

GALLERIA EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/2091 52 65
eurovea@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
CITY ARÉNA TRNAVA NC
Kollárova 20
917 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

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

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

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

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

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

Nájdete nás 
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROYAL
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

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

BRATISLAVA
BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

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

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

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

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

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

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

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FLIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkaflipper.sk

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

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

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

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

EDEN
Hlavná 70
ca@eden.sk
0905902164

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

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PRIEVIDZA
CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

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

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

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

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

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

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

CORADO
Levočská 3
0905905798
corado@slnet.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

ZVOLEN
GLOBALTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk
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the charming way to fly

Maurícius 

KAŽDODENNÝ SEN
Najkrajšie sú miesta, do ktorých sa človek znova a znova zamiluje. 
Preto ma myAustrian prenesie so svojou srdečnou posádkou na tie 
najkrajšie pláže Maurícia.

I t ’ s  a  p leasure  

NOVÉ
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