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Cena na 
osobu od 938 EUR

 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov.

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017 

2 DETI DO 12 R. ZDARMA 

Eagles Palace *****
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Cena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

2 388 EUR

HOTEL

LETISKO

POLOHA

VILY

TYPY VÍL

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov, za 
doplatok možnosť večerí 
formou dine around 
(vrátane privátnej večere 
vo vile). 

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

Nový projekt spoločnosti vlastniacej Eagles 
Palace a otvorí svoje brány v lete 2017. 
40 luxusným víl s privátnymi bazénmi 
a s majestátnym výhľadom na záliv. Unikátna 
kombinácia privátneho domu pri mori 
s výborným hotelovým servisom jedného 
z najznámejších hotelov Grécka.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa 
nachádza cca 110 km.

V miernom svahu nad známym hotelom Eagle 
Palace, s ktorým je spojený nadúrovňovou 
komunikáciou. K dispozícii 24 hodinový 
club car servise. Vzdialenosť od krásnej 
piesočnatej pláže cca 250 m. 

Moderný dizajn, perfektné zázemie pre dvojice 
alebo aj väčšie rodiny. Každá vila má svoj 
infi nity bazén, terasu, kuchynku (chladnička 
na víno, indukčný varič, malá chladnička, set 
na prípravu kávy a čaju), služby lokaja.

Junior Pool Villa (65 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more, mramorová kúpeľňa 
s oddeleným WC a vonkajšia sprcha), 
Patio Pool Villa a Ocean Pool Villa 
(85 – 95 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
spálňa, 2 mramorové kúpeľne a vonkajšia 
sprcha), Residential Pool Villas (140 m2, 
dve 2-lôžkové spálne s oddelenou obývacou 
časťou, 2 mramorové kúpelne, 1 kúpeľňa 
s WC pre hostí, vonkajšia sprcha).

Šport: privátny bazén, vonkajší a vnútorný 
bazén, posilňovňa a cardio miestnosť, 
vonkajšie športové možnosti, joga.
Deti: tienený bazén, detský klub, animácie.
Spa: Elemis SPA – rôzne procedúry 
a masáže, sauna, turecké kúpele, butique 
s gréckou prírodnou kozmetikou.

Eagles Villas *****
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Cena na 
osobu od

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

1 398 EUR

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 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: fi tnes 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 à la carte menu, 
nápoje miestnej 
a medzinárodnej 
produkcie, 24-hodinový 
room service. 

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

Ikos Olivia *****
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Cena na 
osobu od 1 398 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

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

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny hotel sa rozprestiera v krásnej 
záhrade obklopený množstvom zelene 
a olivovníkov v miernom svahu. Prvotriedny 
servis a grécka pohostinnosť idú ruka v ruke 
so štýlovým dizajnom a eleganciou.

Medzinárodné letisko Thessaloniki je vzdialené 
cca 50 km.

Ideálna poloha v blízkosti dlhej piesočnatej 
pláže pláže, neďaleko malej dedinky Nea 
Moudania (hotelový autobus v cene). 

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

Superior Double Room (30 m2, balkón 
s výhľadom na more/záhradu), Junior Suite 
(35 m2, balkón s pôsobivým výhľadom na 
more), One Bedroom Suite (50 m2, oddelená 
spálňa, balkón alebo terasa s priestorom na 
slnenie).

Šport: fi tnes centrum, tenisové kurty, 
basketbal, plážový volejbal, aerobik, strečing, 
prenájom horských bicyklov, windsurfi ng, 
potápanie, vodné športy.
Deti: Kids Club, detský bazén, detská 
postieľka, stráženie detí na pláži denne 
30 min. zdarma.
Spa: vnútorný bazén, parná miestnosť, 
jacuzzi, sauna, telové zábaly.

 

Ikos Oceania *****

01 Kat_Exclusive Stredomorie 2016-2017- GRECKO 3-42.indd   801 Kat_Exclusive Stredomorie 2016-2017- GRECKO 3-42.indd   8 15.12.16   20:4115.12.16   20:41



9

Gréckoko

G
R

É
C

K
O

C
H

A
L

K
ID

IK
I

Cena na 
osobu od 1 178 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov. 
V nedeľu raňajky 
so šampanským.

REŠTAURÁCIE
Zeus 
(hlavná bufetová).
Poseidon 
(grécka taverna).
Hermes 
(gourmet).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exkluzívny SPA hotel ponúka 172 luxusných 
a priestranných izieb s výhľadom na 
more a záhradu rozdelených do 3 budov 
a spojených prekrásnou stredomorskou 
záhradou.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa 
nachádza cca 55 km.

V tichej časti, priamo na piesočnatej pláži 
(slnečníky a ležadlá zdarma, plážové osušky 
na kauciu), cca 1,5 km od centra dedinky 
Nea Potidea s nákupnými možnosťami.

LED -TV, DVD prehrávač, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, trezor, balkón alebo terasa, sušič na 
vlasy, príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, 
Nespresso kávovar, hydromasážna vaňa alebo 
sprcha.

Elegant (30 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný 
výhľad na more alebo do záhrad), Junior 
Suite (44 m2, pre 2-4 osoby, obývacia časť, 
výhľad), Family Suite (80 m2, pre 2-4 osoby, 
oddelená spálňová časť).

Šport: zdarma: 2 tenisové kurty, stolný tenis, 
plážový volejbal, fi tness centrum, Za poplatok: 
vodné športy na pláži.
Deti: miniklub (4-12 rokov), stráženie detí za 
poplatok.
Spa: 1800 m2 rozľahlý areál Afrodita Roa 
SPA (za poplatok), vnútorný bazén so slanou 
vodou, parná kúpeľ, vírivka, soľná jaskyňa, 
masáže a skrášľovacie procedúry. Vstup od 
16 rokov.

 

Pomegranate 
Wellness Spa Hotel *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 2 288 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Polpenzia.
Raňajky formou 
bufetových stolov, 
večere à la carte. 
Alebo Dine Around 
program.

REŠTAURÁCIE
Macaroni (talianska).
Psaroyannos 
(grécka rybia).
Tomata (grécka).

Ďalšie gourmet 
reštaurácie v rámci 
programu Ergon Deli, 
Ouzeri, Grill, Ammos, 
Artemis, Byblos, 
The Veranda (od 12 r.).
Fresco, Beach House, 
Sani Dunes.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najnovší drahokam spoločnosti Sani otvára 
svoje brány v júni 2017. Luxusný rezort, kde 
minimálny vek je 12 rokov, ponúka prémiovú 
lokalitu priamo pri prekrásnej pláži, luxusné 
ubytovanie v hypermodernom štýle.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa 
nachádza cca 80 km.

V rezorte Porto Sani, medzi hotelmi Sani Club 
a Porto Sani. Nachádza sa vedľa maríny, kde 
je sústredených väčšina zo 17 reštaurácii 
rezortu. Na súkromnej bielej pláži s luxusnými 
matracmi (zdarma). V rámci rezortu medzi 
hotelmi premáva bezplatne shuttle bus. 
Najbližšia dedinka Nea Fokea je cca 8 km 
(autobus za poplatok). 

Moderným dizajn, na prízemí (s terasou 
a predzáhradkou) alebo na 1. poschodí 
s balkónom. Každá izba má kúpeľňu (vaňa 
alebo sprcha) s WC, rádio, SAT TV, DVD 
prehrávač, Nespresso kávovar, minibar 
(za poplatok), trezor (zdarma), individuálne 
nastaviteľná klimatizácia. Wi-Fi (zdarma) 
v rámci celého areálu.

Standard (33 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na bazén), Family (66 m2, pre 2-5 osôb, 
dve spálne s prepojenými dverami), Junior 
Suite (40 m2, pre 2-3 osoby, obývacia časť, 
výhľad na more).

Šport: zdarma: bazén, fi tnes centrum, 
basketbal, mini futbal, tenisový kurt, stolný 
tenis, animácie. Za poplatok: katamarán, 
potápanie, Tretboot, vodné lyže, plážový 
volejbal, prenájom bicyklov.
Spa: rôzne procedúry a masáže, sauna, 
turecké kúpele, kozmetika Anne Sémonin.

 

Sani Dunes *****
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Cena na 
osobu od 2 178 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov
alebo Dine Around 
program.

REŠTAURÁCIE
Olympos (hlavná)
Macaroni (talianska).
Psaroyannos 
(grécka rybia).
Tomata (grécka).
Dunes (francúzska).
Pines (moderná grécka).

Ďalšie gourmet 
reštaurácie v rámci 
programu Ergon Deli, 
Ouzeri, Grill, Ammos, 
Artemis, Byblos, 
The Veranda (od 12 r.).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nízke bungalovy posadené v miernom 
svahu píniového lesa majú inú atmosféru ako 
jeho sesterské hotely. Spojenie stredomorskej 
prírody, čistého mora a krásnej pláže je tu 
najviac citeľné, preto je vyhľadávaný najmä 
rodinami s malými deťmi. 

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa 
nachádza cca 80 km.

Na okraji rezortu Porto Sani, na vlastnej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. V rámci 
rezortu medzi hotelmi premáva bezplatne 
shuttle bus. Najbližšia dedinka Nea Fokea 
je cca 8 km (autobus za poplatok). 

Balkón alebo terasa, kúpelňa (vaňa 
alebo sprcha) s WC, rádio, SAT TV, DVD 
prehrávač, Nespresso kávovar, minibar, trezor, 
klimatizácia. Postele sú vybavené luxusnými 
matracmi zn. Dream Beds. Wi-Fi (zdarma) 
v rámci celého areálu.

Double room (34 m2), Double room with 
Privat Garden (34 m2, terasa s privátnou 
záhradou), Family room (68 m2, dve 
navzájom prepojené 2-lôžkové izby na 
poschodí), Junior Suite privat Garden 
(37 m2, s obývacím kútom, privátna terasa), 
1 Bedroom Bungalow (37 m2, obývací kút, 
záhrada s privátnym bazénom).

Šport: 2 000 m2 bazén lagúnového tvaru, 
infi nity bazén, šípky, Beach volejbal, mini 
futbal, fi tness štúdio (nad 16 rokov). 
Deti: bazén, vyvážené menu, strava pre 
bábätká, Junior SPA menu (kúpeľná 
starostlivosť pre 12-16 ročných), Melissa 
Creche club (4 mesiace-4 roky), Melisa mini 
club (4-12 r.), Teenage Club (13-16 r).
Spa: vnútorný vyhrievaný bazén, rôzne 
procedúry a masáže, sauna, turecké kúpele.

 

Sani Club *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 098 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov
alebo Dine Around 
program.

REŠTAURÁCIE
Macaroni (talianska).
Psaroyannos 
(grécka rybia).
Tomata (grécka).

Ďalšie gourmet 
reštaurácie v rámci 
programu Ergon Deli, 
Ouzeri, Grill, Ammos, 
Artemis, Byblos, 
The Veranda 
(bufetová od 12 r.).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Je výbornou voľbou pre luxusnú rodinnú 
dovolenku. Je to prvý z hotelov luxusného 
rezortu Porto Sani, umiestnený v blízkosti 
známe starobylej veže.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa 
nachádza cca 74 km.

Na okraji rezortu Porto Sani v blízkosti mysu 
Sani. Na súkromnej bielej pláži rezortu má 
hotel vyhradenú časť. V rámci rezortu medzi 
hotelmi premáva bezplatne shuttle bus. 
Najbližšia dedinka Nea Fokea je cca 8km 
(autobus za poplatok). 

Balkón alebo terasa, kúpelňa (vaňa 
alebo sprcha) s WC, rádio, SAT TV, DVD 
prehrávač, Nespresso kávovar, minibar, trezor, 
klimatizácia. Postele sú vybavené luxusnými 
matracmi zn. Dream Beds. Wi-Fi (zdarma) 
v rámci celého areálu.

Double room (25 m2), Family room (50 m2, 
dve navzájom prepojené 2-lôžkové izby), 
Junior Suite (35 m2, s obývacím kútom), 
Junior Suite Panorama (45 m2, obývací 
kút, panoramatický výhľad), One Bedroom 
Family Suite (50 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, 2 x SAT TV), Two Bedroom 
Family Suite (70 m2, dve spálne a obývacia 
miestnosť, 2 kúpeľne).

Šport: 2 000 m2 bazén lagúnového tvaru, 
infi nity bazén, šípky, Beach volejbal, mini 
futbal, fi tness štúdio (nad 16 rokov). 
Deti: bazén, vyvážené menu, strava pre 
bábätká, Junior SPA menu (kúpeľná 
starostlivosť pre 12-16 ročných), Melissa 
Creche club (4 mesiace-4 roky), Melisa mini 
club (4-12 r.), Teenage Club (13-16 r).
Spa: vnútorný vyhrievaný bazén, rôzne 
procedúry a masáže, sauna, turecké kúpele.

 

Sani Beach *****
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Cena na 
osobu od 1 998 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov, večere formou 
à la carte.

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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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 80 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: fi tnes 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.

 

Porto Sani Village *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 998 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

STRAVOVANIE
Bez Stravy. 
Za poplatok, raňajky 
(americké alebo 
organické grécke), 
večere (menu 
s výberom).

REŠTAURÁCIE
Miestne v okolí.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

VILY

TYPY VÍL

AKTIVITY

Rezort moderných víl bol navrhnutý tak, 
aby ponúkol dostatok súkromia a relaxu 
pre klientov hľadajúcich privátnu atmosféru 
luxusného letného domu.

Medzinárodné letisko Thessaloniki sa 
nachádza cca 120 km.

Vily sa nachádzajú pri zálive Toronéos, 
v miernom svahu s nádherným výhľadom 
na more. Od pláže sú cca 250 m (slnečníky 
a ležadlá za poplatok), od dedinky Paliouri 
s menším prístavom, kamennými domami 
a s nákupnými možnosťami cca 3 km.

S moderným dizajnom ponúkajú LED Smart 
TV, minibar, Wi-Fi (zdarma), iPod a iPhone 
dokovaciu stanicu, kuchynský kútik, telefón, 
trezor, sušič na vlasy, plážové uteráky, luxusnú 
kozmetiku. Hotel akceptuje 1 psíka alebo 
mačku (misky a granule v cene).

One Bedroom Suite (55 m2, pre 2 osoby, 
záhrada s bazénom 40 m2, výhľad na more), 
Two Bedroom Suite (80 m2, pre 2-4 osoby, 
2 spálne, 2 kúpeľne, obývacia izba, záhrada 
s bazénom (3,5x8 m a detským bazénom 
(3x2 m), Three Bedroom Suite (85 m2, 
pre 4-6 osôb, 3 spálne, 2 kúpeľne, obývacia 
miestnosť, záhrada s bazénom (4x8 m) 
a detským bazénom (3x2 m), Villa Alkistis 
(85 m2, pre 2-4 osoby, 2 spálne, 2 kúpeľne, 
poschodová vila, panoramatický výhľad na 
more, záhrada s bazénom), Villa Iliachtis 
(100 m2, záhrada 450 m2 s bazénom 
(4,5x8,5 m), poschodová vila pre 6 osôb, 
3 spálne, 2 kúpeľne).

Šport: za poplatok prenájom bicyklov, joga, 
pilates, aqua aerobic a aqua zumba.
Deti: detské ihrisko.
Spa: masáže vo vile za poplatok.

 

Kappa Resort *****
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Cena na 
osobu od 1 608 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Olympus 
(hlavná bufetová).
Dioniysus Taver 
(grécka gourmet). 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najnovší rezort (otvorený v roku 2016) sa 
nachádza v malom piesočnatom zálive, 
obklopený vôňou hustého borovicového lesa. 
Stredomorský dizajn a záhrada prispievajú 
k jedinečnej atmosfére plnej mora a relaxu.

Medzinárodné letisko Kavala je vzdialené 
cca 50 km.

Tiché prostredie malého zálivu, priamo na 
piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
(slnečníky a ležadlá zdarma). Hlavné mesto 
Limenas cca 40 km. Archeologické nálezisko, 
fi nancované hotelom, sa nachádza vedľa 
pláže.

Flat SAT TV, Wi-Fi zdarma, minibar, trezor, 
balkón alebo terasa, sušič na vlasy. 

Standard with Garden/Mountain view 
(35 m2, pre 2-3 osoby, s výhľadom na pohorie 
záhradu), Superior (35 m2, pre 2-4 osoby, 
výhľad na more), Beach and pool front 
sea view double (35 m2, pre 2-4 osoby, 
výhľad na more, v blízkosti pláže), Family 
Apartment (45 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na 
more, oddelená obývacia miestnosť). 

Šport: dva bazény (jeden iba pre dospelých), 
animácie.
Deti: miniklub (4-12 rokov), detské ihrisko, 
dva detské bazény.
Spa: vírivka, parný kúpeľ, sauna.

Thassos 
Grand Resort *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 6 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 748 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 31.1.2017

STRAVOVANIE
Raňajky.
Večere za doplatok.

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

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, minibar, 
trezor.

Standard Room (26 m2, s výhľadom na 
záliv, záhradu alebo na more), Standard 
Bungalow (26 m2, v hotelovej záhrade), 
Family Room (28 m2, izba rozdelená 
posuvnými dverami, s výhľadom na záliv, 
záhradu alebo na more), 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.

 

Kontokali Bay *****
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Cena na 
osobu od 888 EUR

STRAVOVANIE
All inclusive.
Raňajky, obedy, večere 
formou bufetových 
stolov, alko a nealko 
nápoje (10:00-0:00), 
snacky a koláčiky. 

REŠTAURÁCIE
Figareto 
(hlavná bufetová).
Asian (ázijská).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Je ikonou ostrova Korfu. Veľmi skoro 
vypredaný, priamo pri najkrajšej pláži ostrova 
s nádhernými výhľadmi na more a záliv.

Medzinárodné letisko na Korfu je vzdialené 
cca 16 km.

Priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži 
Glyfada, s pozvoľným vstupom do mora. 
Dedinka Pelekas cca 5km, autobusová 
zastávka cca 100m, hlavné mesto ostrova 
cca 16 km, golfové ihrisko cca 6 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, SAT TV, 
telefón, mini chladnička, Wi-Fi (zdarma), sušič 
na vlasy, trezor (za poplatok).

Double Room (20 m2, pre 2-3 osoby, výhľad 
do záhrad alebo na more), Family Room 
(31 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na more alebo 
do záhrad). 

Šport: fi tnes, bazén, tenisový kurt, plážový 
volejbal, stolný tenis, animácie, vodné športy 
za poplatok.
Deti: ihrisko, bazén, miniklub (4-12 rokov), 
detský bufet.
Spa: masáže, salón krásy, za poplatok: sauna, 
vírivka, masáže.

Lti Grand Hotel 
Glyfada ****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 13 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 958 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Thalassa Seaside 
(priamo pri pláži).

V okolí veľký výber 
lokálnych taverien.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Medzinárodné letisko Preveza sa nachádza 
cca 90 km.

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

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

Deluxe Bungalow (30-35 m2, pre 2-4 
osoby, na prízemí v záhrade), Suite 
(45-55 m2, pre 2-5 osôb, oddelená spálňa, 
terasa).

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

Parga Beach Resort *****
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Cena na 
osobu od 918 EUR

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 snehobiela pláž.

Medzinárodné letisko Zakynthos je vzdialené 
cca 3 km.

Priamo v známom turistickom letovisku Tsilivi, 
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, oddelená obývacia 
miestnosť). K dispozícií aj ďalšie typy 
priestrannejších suít.

Šport: fi tnes centrum a prenájom jácht.
Deti: detský bazén, detské menu, za poplatok 
opatrovateľská služba.
Spa: 550 m2, najväčšie a najslávnejšie 
wellness centrum na ostrove, vnútorný 
vyhrievaný bazén, vírivka, Hammam, sauna, 
masážne miestnosti, zážitkové sprchy.

 

The Lesante 
Luxury Hotel & Spa *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 31.1.2017

1 DIEŤA DO 6 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 078 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Za doplatok polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Gaia (hlavná bufetová).
Melia gourmet.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Najnovší luxusný rezort na ostrove Zakynthos 
otvorí svoje brány v lete 2017. Je sesterským 
hotelom populárneho hotela The Lesante 
v Tsilivi a bude určený iba dospelým klientom. 

Medzinárodné letisko Zakynthos je vzdialené 
cca 13 km.

Rezort sa nachádza pri tradičnej dedinke 
Tragaki, obklopený piesočnatou plážou 
a olivovým hájom. Rušné letovisko Tsilivi cca 
1,5 km a hlavné mesto ostrova Zakynthos 
cca 10 km.

Balkón alebo terasa, LCD TV, telefón, 
chladnička, trezor, pripojenie na internet, 
sušič na vlasy, župan a papuče. 

Superior Room Sea View (44 m2, 
pre 2 osoby, spálňa s kúpeľňou, balkón), 
Superior Room Sea View with individual 
pool (44 m2, pre 2 osoby, spálňa s obývacou 
časťou, terasa so súkromným bazénom), 
Junior Suite Sea View with individual 
pool (57 m2, pre 2 osoby, obývacia časť, 
súkromný bazén), Honeymoon Suite Sea 
View with individual pool (57 m2, 
pre 2 osoby, súkromný bazén). 

Šport: fi tnes, bazén, tenisový kurt, za 
poplatok: vodné športy.
Spa: za poplatok: masáže, salón krásy, 
relaxačné cetrum, sauna, vírivka. 

 

Lesante Blu Exclusive 
Beach Resort *****
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Cena na 
osobu od 778 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Hlavná.
Pool restaurant.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nedávno zrekonštruovaný elegantný komplex 
hotelových izieb a suít leží priamo na jednej 
z najkrajších piesočnatých pláži polostrova 
Vasilikos.

Medzinárodné letisko Zakynthos je vzdialené 
cca 16 km.

Nachádza sa v malebnom rezorte Vassilikos, 
priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. Menšia 
dedinka s tavernami cca 500 m (po pláži cca 
250 m), supermarket cca 250 m.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, SAT TV, 
telefón, mini chladnička, Wi-Fi zdarma, sušič 
na vlasy, trezor.

Twin (pre 2-3 osoby, výhľad do záhrad alebo 
na more, Junior Suite (pre 2-4 osoby, 
obývacia časť, výhľad na more), Senior Suite 
(pre 2-4 osoby, obývacia časť, výhľad do 
záhrad alebo na more).

Šport: fi tnes, bazén, dva tenisové kurty, 
basketbalové ihrisko, plážový volejbal, biliard 
animácie, veľký výber vodných športov (za 
poplatok).
Deti: detské ihrisko, detský bazén, miniklub 
(4-12 rokov), minidisko.
Spa: masáže, salón krásy, relaxačné centrum, 
za poplatok: sauna, vírivka, masáže.

The Bay ****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 6 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 198 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok 
all inclusive.

REŠTAURÁCIE
Hlavná bufetová.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Novopostavený luxusný hotel otvára svoje 
brány v lete 2017. Je luxusným krídlom 
staršieho hotela Caravel. Ultra moderný urban 
štýl je určený pre iba pre dospelých klientov.

Vzdialenosť od letiska cca 8 km.

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá pri 
bazéne zdarma), na okraji rušného letoviska 
Tsilivy. Nákupné možnosti cca 40 m, 
vzdialenosť od rušného centra cca 400 m, 
hlavné mesto ostrova cca 7 km. 

Balkón alebo terasa, LCT SAT TV, Wi-Fi 
zdarma, sušič vlasov, v kúpeľni 2 umývadlá, 
sprcha, minibar, set na prípravu kávy a čaju, 
župan a papuče, trezor, klimatizácia.

Deluxe (30 m2 na 1. poschodí s čiastočným 
výhľadom na more), Premium deluxe 
(30 m2, prvá rada pri pláži, 1. poschodie), 
Premium Swim up (prízemie, čiastočný 
výhľad na more, zdieľaný bazén), Premium 
Swim up Sea front (prízemie, prvá rada pri 
pláži, zdieľaný bazén).

Šport: bazén, tenisový kurt, basketbal, vodné 
športy za poplatok.
Spa: vírivka.

Caravel Suites *****
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Cena na 
osobu od 1 148 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. Polpenzia 
formou bufetu alebo 
dine around programu 
za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Morias 
(hlavná reštaurácia).
Da Luigi (talianska).
Taverna (grécka).
Flame Grill a BBQ.
Armyra (rybacia).
Nargile (libanonská).
Souvlakeri 
(grécka tradičná).
Barbouni 
(grécka rybacia).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nachádza sa v novej prémiovej lokalite na 
polostrove Peloponéz s dych vyrážajúcimi 
prírodnými scenériami, panenskými 
piesočnatými plážami a svetoznámymi 
historickými pamiatkami.

Medzinárodné letisko Kalamata cca 60 km.

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, Navarino Bay 5 km, 
svetoznáma pláž Voidokilia 10 km, 
Mykény 135 km, Olympia 145 km.

Balkón alebo terasa, LCD TV, rádio, minibar, 
Wi-Fi, trezor, písací stôl, sedací kút, sušič na 
vlasy, set na prípravu kávy a čaju klimatizácia.

Deluxe (výhľad od záhrad alebo na more), 
Premium Deluxe (s výhľadom na more), 
Infinity Room (39 m2, s infinity bazénom), 
Premium Infinity (39 m2, s infinity bazénom 
a výhľadom na more), Junior Suite (49 m2, 
prepojená obývacia časť), Junior Infinity 
Suites (49 m2, prepojená obývacia miestnosť, 
infinity bazén), Family Suite (50 m2, 
oddelená obývacia miestnosť).

Šport: tri vonkajšie bazény, Westin workout 
(24 hodín otvorené fi tnes centrum), basketbal 
a volejbal, open air kino. Za poplatok: 
Navarino raquet Academy, golf (18 jamkové 
ihrisko The Dunes Course), squash, biliard, 
bowling, vodné športy a potápanie, Navarino 
Outdoor center (prenájom bicyklov, Segway).
Deti: rekreačný park (bazén, 3 tobogany), 
horské bicykle, detské kluby: Cocoon 
(od 8-18 mes.) a (od 18 mes.-4 rokov), 
Sand Castle (od 4-12 r., hrad plný hračiek).
Spa: Anazoe SPA 4 000 m2, welness 
program, vnútorný bazén, vírívka, fl oating 
bazén, sauna.

The Westin Resort
Costa Navarino *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 628 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

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).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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 alebo more), Grand 
Infi nity Suite (82 m2, obývacia miestnosť, 
privátny infi nity bazén). K dispozícii sú aj 
priestrannejšie vily.

Šport: fi tnes, 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), 
Sand Castle (4-12 rokov), kino, amfi teáter, 
biliard, hry, maľovanie, futbal, basketbal, tenis, 
golf, rekreačný park, bazén, tobogány.
Spa: Anezoe SPA centrum, rôzne procedúry 
založené na pôvodných receptúrach, 
kinezioterapia, hydroterapia, bazény, sauny, 
telové zábaly, masáže.

The Romanos, a Luxury 
Collection Resort *****
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Cena na 
osobu od 668 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Muse Pool Bar & Bistro 
(rýchle občerstvenie).
Basilico (grécka).
Piperia (galianska).
Churrasco (rybacia).
Ammos Restaurant 
(morské plody).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Hotelový rezort sa nachádza na najlepšej 
adrese ostrova Skiathos, na pláži Agia 
Paraskevi. Priamo v prekrásnej záhrade plnej 
kvetov, brehov piesočnatej pláže a azúrového 
mora. Luxusne zariadené izby, excelentná 
kuchyňa a dobré vybavené SPA Vám doprajú 
vytúžený relax.

Medzinárodné letisko Skiathos je vzdialené 
cca 7 km.

Priamo pri piesočnatej pláži s miernym 
vstupom do mora, hlavné mesto ostrova sa 
nachádza cca 6,5 km, zastávka autobusu cca 
50 m. Nákupné možnosti a rôzne taverny sú 
v priamej blízkosti.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, papuče 
a župany, sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, minibar.

Standard Club (30 m2, spálňa s kúpeľňou, 
výhľad do záhrady), Superior Club (30 m2, 
spálňa s kúpeľňou, výhľad na more), Deluxe 
Premier (32 m2, spálňa s kúpeľňou), 
Pool Premier (40 m2, spálňa s kúpeľňou, 
súkromný bazén), Family Club (38 m2, 
dve dvojlôžkové postele, kúpeľňa, priamy 
vstup do záhrady), Family Premier (40 m2, 
dve dvojlôžkové postele, kúpeľňa, terasa 
s výhľadom do záhrady), Deluxe Family 
Premier (48 m2, dve spálne, kúpeľňa, terasa 
s priamym vstupom do záhrady).

Šport: zdarma: vonkajší bazén, fi tnes 
centrum, stolný tenis. Za poplatok: potápanie, 
windsurfi ng, osobný trenér, joga, požičovňa 
bicyklov.
Deti: bazén, detské kluby, ihrisko, za poplatok: 
stráženie detí.
Spa: Princess Harmony Club: vírivka, masáže, 
sauny.

 

Princess Resort 
Skiathos *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 168 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Zeen (Sushi and Coctail).
Raw Bar (pri bazéne).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Menší exkluzívny rezort otvorený v lete 2016 
leží priamo pri prekrásnej pláži. Minimálny vek 
klientov je 16 rokov.

Medzinárodné letisko Chania je vzdialené 
20 km.

Pri hoteli môžeme nájsť veľmi peknú piesočnú 
pláž Agoi Apostoloi s pozvoľným vstupom 
do mora. V okolí sa nachádzajú obchody 
a reštaurácie. Historické centrum mesta 
Chania je vzdialené 6 km. 

Balkón alebo terasa s posedením, klimatizácia, 
sušič vlasov, minibar, servis na prípravu čaju 
a kávy, trezor (zdarma), kúpeľňa so sprchou, 
župany a papuče, LCD TV, Wi-Fi (zdarma), 
žehliaca doska.

Upbeat retreat suite plunge pool (55 m2, 
pre 2 osoby, terasa s malým bazénom, výhľad 
na bazén), Upbeat retreat suite plunge 
pool sea view (55 m2, pre 2 osoby, terasa 
s malým bazénom, výhľad na more), Sublime 
loft suite pool view with jacuzzi (75 m2, pre 
2-4 osoby, spálňa, obývacia miestnosť, terasa 
s jacuzzi), Sublime loft suite sea view with 
plunge pool (75 m2, pre 2-4 osoby, spálňa, 
obývacia miestnosť, balkón s malým bazénom 
výhľadom na more), Pure haven sea suite 
front with private pool (55 m2, pre 2 osoby, 
terasa s privátnym bazénom, výhľad na more), 
Absolute haven loft suite sea front with 
private pool (85 m2, pre 2-4 osoby, terasa 
s privátnym bazénom, výhľad na more). 

Šport: bazén, fi tnes centrum (zdarma), 
vodné športy, pešia alebo cyklistická turistika, 
animačné programy, živá hudba, joga.
Spa: sauna, masáže, vnútorný bazén, vonkajší 
bazén, kozmetika, wellness procedúry.

Domes Noruz Chania, 
Autograph Collection *****
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Cena na 
osobu od 1 678 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetu. Za doplatok 
večere formou bufetu 
v reštaurácii Tholos.

Balíček svadobná cesta:
Vyzdobenie izby pri 
príchode, 1x ovocný 
košík a perlivé víno, 
1x vstup pre pár do 
Domes Spa Therme.

REŠTAURÁCIE
Tholos 
(hlavná bufetová).
Topos (grécka rybacia).
Yaosai (ázijská).
Blend (kraby a steaky). 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

SUITY

TYPY SUÍT

AKTIVITY

Luxusný hotel pre rodiny s deťmi a večných 
romantikov, v ktorom sa nachádzajú iba suity. 
Patrí medzi top hotely sveta o čom svedčí 
množstvo prestížnych ocenení z Word Travel 
Awards.

Medzinárodné letisko Heraklion je vzdialené 
cca 70 km. 

V bezprostrednej blízkosti piesočnatej 
pláže s miernym vstupom do mora. 
Nákupné a zábavné možnosti v blízkom 
letovisku Elounda (cca 2,5 km), zaujímavé 
mestečko Ag. Nikolaos cca 11 km, 
autobusová zastávka pred hotelom.

Balkón alebo terasa s posedením, 
klimatizácia, sušič vlasov, minibar, DVD 
prehrávač na požiadanie, trezor, kúpeľňa, 
župany a papuče, LCD TV, Wi-Fi (zdarma). 
Izby sa nachádzajú v hlavnej budove alebo 
v samostatným vilách.

One Bedroom Premium Suites (85 m2, 
pre 2-3 osoby, oddelená obývacia izba, suity 
sú v prevedení s vonkajšou vírivkou alebo 
s privátnym bazénom, výhľad do záhrad alebo 
na more), Family suite privat pool (90 m2, 
pre 2-4 osoby, oddelená spálňa, vnútorná 
vírivka, terasa s bazénom, výhľad na more).

Šport: zdarma: bazén, fi tnes centrum, 
tenisové ihrisko (osvetlenie za poplatok), 
za poplatok: vodné športy.
Deti: miniklub 4-12 rokov, bazén, ihrisko. 
Za poplatok: jasle 4 mesiace – 3 roky, 
stráženie detí. Pri objednaní rodinných izieb: 
detské prekvapenie pri príchode, detský župan 
a papučky, detský obed pri príchode.
Spa: Domes SPA Therme za poplatok: sauna, 
masáže, kozmetika, wellness procedúry.

Domes of Elounda, 
Autograph Collection *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 108 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
formou bufetu, večere 
formou bufetu alebo set 
menu.

REŠTAURÁCIE
Arethoussa 
(hlavná bufetová).
Thalassa Waterfrong 
(grécka).
Ariadne grill.
Blue Lagoon (polynézska).
Dionyssos gourmet
Kafenion (grécka).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Člen luxusnej siete „The Leading hotel of the 
World“ je zasadený vo vlastnom zálive plnom 
zelene a stredomorskej vegetácie.

Medzinárodné letisko Heraklion cca 65 km.

Priamo pri dvoch piesočnatých plážach vo 
vlastnom zálive. Centrum mesta Elounda 
s nákupnými možnosťami cca 1 km, 
prímorské mestečko Agios Nicolaos cca 9 km.

LCD TV, rádio, minibar, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(za poplatok), písací stôl, sedací kút, sušič na 
vlasy, klimatizácia, balkón alebo terasa.

Prestige Club: Superior (28 m2, pre 2-3 
osoby, výhľad na pohorie alebo na more), 
Deluxe Bungalow (28 m2, pre 2 osoby, 
situované v 2. až 3. rade od mora), 
Prestige Club Plus: Deluxe (35 m2, pre 2-4 
osoby, čiastočný alebo úplný výhľad na more), 
Gold Club: Superior Bungalow 
(30 m2, pre 2-3. osoby, zdieľaný bazén, 
záhrada s výhľadom na more).

Šport: zdarma: fi tness centrum, basketbal, 
mini golf, tenisový kurt, volejbal, denné 
animácie.
Deti: bazén, miniklub za poplatok (4-11 r.), 
detský bufet, za poplatok stráženie detí.
Spa zdarma: vnútorný bazén, parný kúpeľ, 
sauna, za poplatok: masáže, procedúry.

Elounda Bay Palace *****
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Cena na 
osobu od 1 108 EUR

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

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

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 dovolenky urobiť nezabudnuteľný zážitok.

Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
cca 75 km. 

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

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: 2 000 m2 v susednom hoteli Creta 
Palace, vnútorný bazén, sauny, parná 
miestnosť, oddychová miestnosť, rôzne 
masáže a procedúry, salón krásy.

Caramel Grecotel 
Boutique Resort *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 14 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 848 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

STRAVOVANIE
Raňajky. Večere za 
doplatok.

REŠTAURÁCIE
Red Pepper 
(medzinárodná).
Seasalt and Rosemary 
(grécka).
H20 aqua fusion 
(ázijská).
Musses Pool Restaurant 
(mediteránska).
Raki Cretan Restaurant.

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

Out of The Blue 
Capsis Elite Resort *****
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Cena na 
osobu od 698 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky 
a večere formou 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Insula 
(hlavná, grécka).
Nubes 
(à la carte, stredomorská).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

V preklade znamená „Biely ostrov“. Toto 
pomenovanie dostal vďaka farbe, ktorá 
dominuje v tomto prekrásnom prímorskom 
hoteli. Izby a suity sú zariadené v populárnom 
minimalistickom štýle s krásnymi umeleckými 
plastikami. Minimálny vek klientov je 16 rokov.

Medzinárodné letisko Heraklion je vzdialené 
cca 20 km. 

Hotel sa nachádza priamo pri mori (bez pláže, 
so vstupom do vody), na piesočnatú pláž cca 
300 m (cez promenádu, pláž pred sesterským 
hotelom Golden Star – slnečníky a ležadlá 
zdarma), od rušného letoviska Hersonisos 
cca 7 km.

Balkón alebo terasa, kúpeľňa, župany 
a papuče, sušič na vlasy, klimatizácia, SAT TV, 
minibar, trezor (zdarma), set na prípravu kávy 
a čaju, Wi-Fi (zdarma).

Classic Room (30 m2, pre 1-3 osoby, spálňa 
s kúpeľňou, balkón), Junior Suite (40 m2, 
mezonet pre 2-3 osoby), Classic Room 
Swim-up (30 m2, pre 2-3 osoby, spálňa 
s kúpeľňou, terasa s prístupom do bazéna), 
Classic Room with Private Pool (30 m2, 
pre 2-3 osoby, terasa s privátnym bazénom), 
Honeymoon Classic Room with Private 
Pool (30 m2, pre 2 osoby, terasa s bazénom, 
presklená kúpeľňa).

Šport: 3 bazény, hlavný plavecký bazén 
(denné postele a slnečníky zdarma), vnútorný 
bazén, bazén pri swim up suitách, fi tness 
centrum.
Spa: sauna, vnútorný bazén, za poplatok: 
kaderníctvo, masáže.

Insula Alba 
Resort & Spa *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 858 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Athena Restaurant 
(grécka kuchyňa).
Poseidon Gourmet 
Restaurant and grill 
(à la carte).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S nádherným výhľadom na slávny záliv 
Mirabello Elouda a ostrov Spinalonga, je 
ideálnou voľbou pre tých, ktorí túžia po 
relaxácii a luxusu ďaleko od ich každodennej 
rutiny. Hotel akceptuje klientov od 16 rokov 
a je prvým certifi kovaným a energicky 
úsporným ekologickým rezortom v Grécku.

Pri hoteli sa nachádza súkromné letisko. 
Medzinárodné letisko v Heraklione je vzdialené 
75 km.

Hotelový rezort sa nachádza na 
severovýchode ostrova Kréta. Okolie ponúka 
nádhernú prírodu a súkromnú piesočnatú 
pláž. Centrum letoviska Elounda je cca 2 km, 
mesto Heraklion cca 60 km.

Balkón alebo terasa, TV, Wi-Fi (zdarma), 
sušič vlasov, minibar, trezor, osušky a župany, 
papuče, klimatizácia, set na prípravu kávy 
a čaju.

Standard Room Mediterranean (27 m2, 
pre 2 osoby), Superior (24 m2, pre 2 osoby, 
výhľad na more), Deluxe Sea View (30 m2, 
pre 2 osoby, obývacia miestnosť, výhľad na 
more), Deluxe Room with Jacuzzi & Sea 
View (30 m2, pre 2 osoby, terasa s výrivkou, 
panoramatická izba s výhľadom na more ), 
Deluxe Romm with Private Pool & Sea 
View (30 m2, pre 2 osoby, terasa s privátnym 
bazénom, obývacia miestnosť, výhľad na 
more).

Šport: za poplatok: fi tnes, jachting, zumba, 
joga, vodné športy a aktivity, golf.
Spa: za poplatok: sauna, masáže, bazén, 
kozmetické a kadernícke služby, procedúry, 
vírivka.

Royal Marmin Bay 
Boutique & Art Hotel *****
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Cena na 
osobu od 918 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia. Za doplatok 
all inclusive.

REŠTAURÁCIE
Hlavná 
(bufetové stoly).
Gourmet.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Exluzívny hotel otvrára svoje brány v lete 
2017 a je novým all inclusive konceptom 
v minimalistickom štýle a s izbami so 
zdielaným bazénom.

Medzinárodné letisko v Heraklione cca 18 km.

Hotel sa nachádza cca 150 m od piesočnatej 
pláže s pozvoľným vstupom do mora 
(slnečníky a ležadlá zdarma) a cca 800 od 
centra Analipsis a nákupných možností. 

Balkón alebo terasa, kúpeľňa, župany 
a papuče, sušič na vlasy, klimatizácia, SAT TV, 
minibar, trezor (zdarma), set na prípravu kávy 
a čaj, kávovar (espresso), Wi-Fi (zdarma).

Lux Pool view (27 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na bazén, poschodie), Premium Pool View 
(34 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na bazén, 
poschodie), Luxury Swim up (27 m2, pre 
2 osoby, zdieľaný bazén, terasa s lehátkami), 
Premium Swim up (34 m2, pre 2-3 osoby, 
zdieľaný bazén, terasa s lehátkami). 

Šport: hlavný bazén, fi tness centrum.
Deti: ihrisko, herňa, bazén (sladká voda), 
miniklub 4-12 rokov, detská postieľka, detská 
stolička, stráženie detí za poplatok.
Spa: welness centrum za poplatok.

 

Stella Island *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 6 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 3 238 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
prispôsobiť špeciálnym 
požiadavkám klientov.

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s mediteránskou 
kuchyňou.

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: fi tnes 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.

Grace Santorini *****
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Cena na 
osobu od 1 780 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov.

REŠTAURÁCIE
Alios Ilios 
(mediteránska).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Nachádza sa na najromantickejšom ostrove 
sveta. Luxusný hotel situovaný v dedinke Oia 
je spojením luxusu, komfortu a unikátneho 
dizajnu. Hotel akceptuje rodiny so staršími 
detmi (od 12 rokov).

Medzinárodné letisko Santorini je vzialené 
cca 17 km.

Centrum mestečka cca 350 m, nákupné 
možnosti, taverny v tesnej blízkosti. 
Autobusová zastávka do hlavného mesta 
Fira cca 250 m. Pláž s čiernym pieskom 
na opačnej strane ostrova cca 5 km.

Balkón alebo terasa, kúpeľňa, župany 
a papuče, sušič na vlasy, klimatizácia, SAT TV, 
minibar, trezor (zdarma), set na prípravu kávy 
a čaju, Wi-Fi (zdarma).

Suite (55 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
obývacia časť, terasa s prístupom k bazénu 
a vírivkou, výhľad na bazén), Junior Suite 
(45 m2, pre 2-3 osoby, open plan obývacia 
časť, jedálenská časť, terasa s vírivkou, 
panoramatický výhľad na more), Junior 
Deluxe Sunset Sea View (45 m2, pre 2-3 
osoby, privátna veranda s vírivkou, výhľad 
na more), Suite Sea View (55 m2, pre 2-4 
osoby, panoramatický výhľad na more zo 
spálne, oddelená obývacia a jedálenská časť, 
kuchynka).

Šport: dva bazény, za poplatok: fi tness 
centrum.
Spa: SPA centrum s vnútorným bazénom 
(za poplatok).

Santo Maris Oia
Luxury Suites & Spa *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 758 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
prispôsobiť špeciálnym 
požiadavkám klientov.

REŠTAURÁCIE
Reštaurácia 
s mediteránskou 
kuchyňou.

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 alebo 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, dve 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: fi tnes, 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.

Grace Mykonos *****
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Cena na 
osobu od 888 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Kuzína 
(grécka fusion).
Trattoria Farina 
(talianska).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S typickou kykladskou architektúrou 
v elementoch piesku, kameňa, vody a dreva, 
je súčasťou prestížnej siete „Small luxury 
hotel´s of the world“ a preto je vhodný pre 
klientov vyhľadávajúcich menšie hotely 
s personalizovaným servisom.

Medzinárodné letisko cca 4 km.

Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej 
pláži Ormos s pozvoľným vstupom (slnečníky 
a ležadlá za poplatok, plážové uteráky 
zdarma). Centrum ostrova cca 4 km, 
autobusová zastávka cca 20m.

Zrenovované izby s balkónom alebo terasou, 
SAT TV s USB, DVD prehrávač s USB portom, 
Wi-Fi (zdarma), sušič vlasov, telefón, minibar, 
klimatizácia, väčší trezor (aj pre notebook).

Double (18 m2, pre 2-3 osoby, prízemie 
hotela, výhľad na bazén alebo záhradu), 
Superior (20 m2, pre 2-3 osoby, na prvom 
poschodí, výhľad na more), Deluxe (25 m2, 
pre 2-3 osoby, priamo v prvej línii pláže, 
výhľad na more).

Šport: dva bazény (slnečníky a ležadlá 
zdarma), vodné športy za poplatok.
Spa: za poplatok masáže a skrášľovacie 
procedúry. 

Mykonos Ammos *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 168 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Polpenzia.

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

VILY

TYPY VÍL

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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Cena na 
osobu od 868 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Večere za 
doplatok.

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

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

Deluxe Room (38 m2, 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, s výhľadom na more), 
Deluxe Family Suite (56 m2, oddelená 
spálňa, 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. Cca 18 km od hotela sa nachádza 
aj pláž Prasonisi, ktorá ponúka výborné 
podmienky na surfovanie a windsurfi ng.
Spa: Thalasso & SPA centrum AnaNeosis, 
vnútorný bazén, sauna, turecké kúpele, 
jacuzzi, hydroterapia, aromaterapia, rôzne 
masáže a procedúry.

Atrium Prestige 
Thalasso Spa Resort *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 038 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky. Polpenzia za 
doplatok. Počas dňa 
tasting akcie.

REŠTAURÁCIE
Casa cook kitchen club.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

S novou lifestylovou koncepciou v hipsterskom 
trende a s ultra modernou urban 
architektúrou. Väčšina izieb má priamy 
vstup do bazéna. Hotel akceptuje klientov 
od 16 rokov.

Medzinárodné letisko Rhodos cca 30 km.

Hotel sa nachádza cca 700 m od piesočnatej 
pláže s prímesou štrku v letovisku Kolymbia 
(slnečníky a ležadlá za poplatok, plážové 
uteráky zdarma). Centrum letoviska cca 
1 km a hlavné mesto Rhodos cca 25 km.

Terasa so vstupom do zdieľaného bazéna, 
SAT TV, Wi-Fi (zdarma), sušič vlasov, telefón, 
chladnička, klimatizácia, set na prípravu kávu 
a čaju, trezor.

Iba 2-lôžkové izby: Standard (34 m2, terasa 
so vstupom do bazéna), Premium veranda 
(41 m2, veranda s hojdacou sieťou, vstup 
do bazéna), Loft Suite (49 m2, spálňa na 
poschodí, veranda so vstupom do bazéna), 
Suite split level (61 m2, zvýšené podlažie 
v nočnej časti, veranda so vstupom do 
bazéna).

Šport: 11 zdieľaných bazénov, fi tnes centrum, 
za poplatok joga, hudobné happeningy.

Casa Cook *****

01 Kat_Exclusive Stredomorie 2016-2017- GRECKO 3-42.indd   4001 Kat_Exclusive Stredomorie 2016-2017- GRECKO 3-42.indd   40 15.12.16   20:5715.12.16   20:57



41

Gréckoko

G
R

É
C

K
O

R
O

D
O

S

Cena na 
osobu od 748 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok: polpenzia, 
plná penzia alebo all 
inclusive.

REŠTAURÁCIE
Symposium 
(hlavná).
Asterias 
(à la carte, grécka).
Poseidon 
(à la carte, barbecue).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Rozsiahly komplex s veľkou záhradou sa radí 
medzi najvyhľadávanejšie all inclusive rodinné 
hotely ostrova Rhodos.

Medzinárodné letisko cca 55 km.

Priamo pri piesočnatej pláži (cez záhradu cca 
250 m, slnečníky, ležadlá a plážové uteráky 
zdarma), centrum letoviska cca 5 km, 
nákupné možnosti cca 500 m, zastávka 
autobusu cca 300 m. Hlavné mesto Rhodos 
cca 40 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, Wi-Fi 
(zdarma), kúpeľňa s WC, sušič na vlasy, 
telefón, chladnička, trezor (za poplatok), 
LCD SAT TV. 

Standard (25 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný 
alebo úplný výhľad na more), Family Suites 
(pre 2-4 osoby, čiastočný výhľad na more).

Šport: zdarma: 6 bazénov, plážový volejbal, 
fi tness centrum, stolný tenis, tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok), minigolf a biliard 
(za poplatok).
Deti: detský bazén, ihrisko, postieľka, stolička, 
stráženie detí za poplatok, detské menu, 
animácie (10:00-12:30 h).
Spa: za poplatok: wellness balíčky, oddychová 
miestnosť, thalasso, sauna, vírivka, parný 
kúpeľ, solárium, masáže.

Atrium Palace
Thalasso Spa Resort *****

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 078 EUR

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
formou menu s výberom.

REŠTAURÁCIE
Impression
(stredomorská).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

Je považovaný za najlepší adults only hotel 
(iba pre dospelých) na Rodose. Ponúka 
kombináciu nádhernej prírody a modernej 
architektúry s nadčasovou atmosférou. 
 
Medzinárodné letisko sa nachádza cca 59 km.

V tichšej časti letoviska Kiotari s množstvom 
obchodíkov, taverien, reštaurácií a barov 
(1,5 km), cca 15 km od historického 
mestečka Lindos a cca 54 km od hlavného 
mesta. K hotelu patrí súkromná piesočnatá 
pláž, oddelená od hotela pobrežnou 
komunikáciou (ležadlá, slnečníky a plážové 
uteráky zdarma).

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, SAT TV, 
telefón, minibar (za poplatok), Wi-Fi (zdarma), 
trezor, kávový a čajový set, balkón alebo 
terasa.

Superior Deluxe (24 m2, pre 2-3 osoby, 
terasa, výhľad na more), Junior Suite 
Private Pool (30 m2, pre 2 osoby, obývacia 
časť, terasa s privátnym bazénom), Superior 
Junior Suite (35 m2, pre 2-3 osoby, privátna 
zariadená terasa s posedením a bazénom, 
výhľad na more).

Šport: zdarma: bazén (slnečníky a ležadlá 
zdarma), fi tness centrum, tenis (osvetlenie 
za poplatok). Za poplatok: kurzy jogy.
Spa: zdarma: vnútorný bazén, vírivka, 
Hammam, sauna, za poplatok: masáže 
a skrášľovacie procedúry.

Boutique 5 
Hotel & Spa *****
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Cena na 
osobu od 918 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Večere za 
doplatok.

REŠTAURÁCIE
Cucina (medzinárodná).
Eléa (hlavná).
Dinner 4 2 
(à la carte reštaurácia 
pre dvojice).
Koi (ázijská 
a mediteránska).
Mama’s (cyperská).

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 možnosťou 
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: fi tnes, 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 
wellness centier ostrova, sauna, jacuzzi, parná 
miestnosť, turecké kúpele, vnútorný bazén, 
salón krásy, rôzne procedúry pre telo i myseľ.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Capo Bay ****
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Cena na 
osobu od 1 258 EUR

Sunrise Pearl 
Resort & Spa *****

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: fi tnes, 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, tri vyhrievané bazény 
s rôznymi teplotami a koncentráciou soli, 
hydroterapia, oddychová miestnosť, rôzne 
procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 13 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 918 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. Za poplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia. Dine around 
program.

REŠTAURÁCIE
Levanda 
(stredomorská).
Panorama 
(medzinárodná).
Reef American Grill.
Marcello´s (talianska).
Lemongrass (ázijská).
Fishbone (rybacia).
Kyklos (grécka).

Priamo pri prekrásnej pláži letoviska Protaras, 
je ideálny pre tých, ktorí sa neustále rozhodujú 
medzi bazénom a morom. Hotelová záhrada 
s priestranným lagúnovým bazénom sa 
nachádza len pár krokov od mora.

Medzinárodné letisko Larnaca je vzdialené 
45 km.

Priamo pri piesočnatej pláži s miernym 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá za 
poplatok), nákupné možnosti v priamom 
dosahu. Centrum letoviska je vzdialené 
5 min. pešej chôdze.

Balkón, SAT TV, telefón, sušič vlasov, set na 
prípravu kávy a čaju, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(zdarma), minibar (za poplatok), klimatizácia.

Double (pre 2-3 osoby, výhľad na krajinu), 
Double Side Sea View (pre 2-3 osoby, 
čiastočný výhľad na more), Double Sea View 
(pre 2-3 osoby, výhľad na more).

Šport: fi tness centrum, vodné pólo, squash, 
tenisové ihrisko (osvetlenie za poplatok), 
stolný tenis, denné animácie. Za poplatok: 
biliard, vodné športy.
Deti: detský bazén, miniklub (4-12 rokov).
Spa: vnútorný bazén. Za poplatok: parný 
kúpeľ, sauna, masáže.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Sunrise Beach ****
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Cena na 
osobu od 968 EUR

Coral Beach 
Hotel & Resort *****

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 (pre 2-3 osoby, balkón 
s výhľadom na okolie alebo na more), Studio 
(pre 2-4 osoby, balkón s výhľadom na more), 
Garden Studio (pre 2-4 osoby, terasa 
s privátnou záhradou, ktorá vedie na pláž), 
Beach Suite (pre 2-3 osoby, balkón alebo 
terasa s priamym vstupom do záhrady a na 
pláž), Studio Suite with Pool (pre 2-4 osoby, 
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. 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 958 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

REŠTAURÁCIE
Symposion (hlavná, 
aj bezlepkové, 
vegetariánske 
a detské menu).
The Deck (mediteránska).
Akti (rybacia).

V prémiovej lokalite rušného letoviska 
Agia Napa, priamo pri prekrásnej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora.
 
Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 45 km.

Priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži zálivu 
„Kryo Nero“. Pláž je dlhá cca 1500 m. 
Centrum letoviska cca 1 km, nákupné 
možnosti a reštaurácie cca 250 m, dedinka 
Paralimni cca 6 km, mesto Larnaka cca 
40 km.

Balkón, 32“ SAT TV, Wi-Fi (zdarma), 
klimatizácia, minibar (za poplatok), set 
na prípravu kávy a čaju, telefón, župan 
a papučky, sušič na vlasy, trezor.

Standard (25 m2, pre 2-3 osoby, hlavná 
budova, výhľad do záhrady), Standard Side 
Sea View (25 m2, pre 2-3 osoby, hlavná 
budova, čiastočný výhľad na more), Standard 
Sea view (25 m2, pre 2-3 osoby, hlavná 
budova, výhľad na more).

Šport: dve tenisové ihriská (osvetlenie za 
poplatok), stolný tenis, aquagym, squash, 
fi tness centrum, joga, za poplatok: požičovňa 
bicyklov, PADI, veslovanie, vodné športy.
Deti: ihrisko, bazén, integrovaný bazén pre 
bábätká, stolička, detské menu.
Spa: fínska sauna, parná sauna, oddychová 
miestnosť za poplatok: masáže a skrášľovacie 
procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Alion Beach *****
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Cena na 
osobu od 1 178 EUR

Adams Beach 
Deluxe Wing *****

Luxusné krídlo ikonického hotela leží priamo 
pri najznámejšej pláži ostrova – Nissi beach 
známeho bielym pieskom a siluetou malého 
ostrovčeka dostupného plytkým morom. Krídlo 
akceptuje klientov od 16 rokov.

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
cca 50 km.

Priamo pri prekrásnej piesočnatej pláži 
Nissi beach s jemným bielym pieskom, 
v blízkosti nákupných možností, centrum 
rušného letoviska cca 2 km, autobusová 
zastávka cca 50 m.

Balkón, klimatizácia, SAT TV, minibar 
(za poplatok), Wi-Fi (zdarma), trezor, sušič 
vlasov, papučky, telefón.

(35 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na bazén 
alebo čiastočne na more, kúpeľňa s vírívkou), 
Deluxe Sea View (35 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more, kúpeľňa s vírívkou), Deluxe 
Beach Front Suite (v prvej plážovej línii 
s panoramatickým oknom s výhľadom na pláž 
a more, oddelená obývacia časť).

Šport: bazén, plážový volejbal, tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), stolný tenis, denné 
a večerné animácie.
Spa: vnútorný bazén, za poplatok: sauna, 
masáže a procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

REŠTAURÁCIE
Atlantis (pre dospelých).
Glasshouse Lounge 
(na streche hotela).
Lucullus (medzinárodná).
Socci (Sushi Bar).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 728 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za poplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

REŠTAURÁCIE
Amphora 
(hlavná bufetová).
Basiliko 
(ázijská gourmet).
Helios (francúzska, 
stredomorská).
Pelagos (grill).
Cypriot (cyperská).

Jeden z najluxusnejších hotelov Stredomoria 
je postavený v klasickej mediteránskej 
architektúre, v blízkosti jednej z najkrajších 
piesočnatých pláži ostrova a známych kúpeľov 
bohyne Afrodita. 

Medzinárodné letisko Paphos je vzdialené 
45 km a Larnaca cca 100 km.

V stredomorskej záhrade, priamo pri 
piesočnatej pláži s miernym vstupom do mora, 
cca 1,5 km od centra malého mestečka. 

Balkón alebo terasa, SAT TV, trezor, 
klimatizácia, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(za poplatok), set na prípravu kávy a čaju.

Double Room (41 m2, pre 2 osoby, výhľad 
do záhrady), Studio (47 m2, pre 2-3 osoby, 
obývacia časť, výhľad na more), Garden 
Studio Suite (49 m2, pre 2-3 osoby, výhľad 
do záhrady).

Šport: bazén, 2 tenisové kurty (zdarma), 
stolný tenis, squash, fi tness centrum (zdarma), 
vodné športy za poplatok.
Deti: za poplatok: jasle (4 mesiace-2 roky), 
Adventures (3-4 rokov), Voyagers (5-7 rokov), 
Pioneeers (8-11 rokov), Teenagers (13-18 
rokov), ihrisko, jedlá, vybavenie pre bábätká, 
detská postieľka, vysielačka, stráženie detí. 
Spa: vírivka. Za poplatok: parný kúpeľ, 
masáže, thalasso terapia, rôzne procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Anassa ****
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Cena na 
osobu od 828 EUR

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.

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

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 15 R. ZDARMA

Rixos 
Premium Tekirova *****
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Cena na 
osobu od 1 318 EUR

Rixos 
Premium Belek *****

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: miniklub, 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

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). 

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 498 EUR

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). 

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

Regnum Carya
Golf & Spa *****
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Cena na 
osobu od 1 378 EUR

Sueno Deluxe Belek *****

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: miniklub, 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

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.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 468 EUR

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.

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 (3 000 m2), GameIn - bowling, 
hracie konzoly, biliard, stolné hry. 
Spa: Aven Royal SPA centrum s rozlohou 
3 000 m2, masáže, turecké kúpele, sauny, 
parný kúpeľ, oddychové miestnosti.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

Maxx Royal Belek *****
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Cena na 
osobu od 1 278 EUR

Calista Luxury 
Resort ***** 

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 rokov, 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.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 12 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 228 EUR

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).

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 1 km.

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: fi tnes centrum, pilates, plážový 
volejbal, aerobik, vodný aerobik, boccia, šípky, 
zumba, bedminton. 
Spa: Eden SPA s rozlohou 5 500 m2, 
najnovšie technológie, hydroterapia, turecké 
kúpele, rôzne sauny, aromaterapia.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Adam & Eve *****
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Cena na 
osobu od 778 EUR

Nirvana Lagoon Villas 
suites & Spa *****

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, Wi-Fi (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 
s 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 4 500 m2: detský bufet, bazén, 
šmykľavky, ihrisko.
Spa: turecký kúpeľ, sauna, parný kúpeľ, 
posilňovňa, za poplatok: kúpeľné procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

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).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 13 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 898 EUR

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. 

Hotelový rezort ležiaci na ploche 160 tis. 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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

Maxx Royal Kemer *****
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Cena na 
osobu od 2 488 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večere za doplatok.

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

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 v 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 alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa, 
sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi.

Double Room (35 m2, 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: fi tnes, 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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 31.1.2017

1 DIEŤA DO 4 R. ZDARMA

Puente Romano 
Beach Resort & Spa *****
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Cena na 
osobu od 2 128 EUR

Kempinski Hotel
Bahía Estepona *****

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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večere za doplatok.

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 5 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 838 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky.

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

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. 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 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: fi tnes centrum, joga, v okolí 
sa nachádza niekoľko golfových ihrísk. 
Motorizované a nemotorizované vodné 
športy (za poplatok).
Spa: rôzne procedúry na ošetrenie pleti 
a masáže, turecké kúpele.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

ME Mallorca ****
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Cena na 
osobu od 2 198 EUR

Iberostar Grand Hotel 
Portals Nous *****

Otvára svoje brány v apríli 2017. Patrí 
do luxusnej kolekcie „Grand Collection“ 
populárnej hotelovej siete Iberostar a je 
určený pre dospelých klientov. Postavený 
podľa návrhov populárneho modernistu, 
holandského architekta Marcela Wandersa.

Medzinárodné letisko Palma de Mallorca 
sa nachádza cca 20 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, pri vlastnom zálive. 
Do centra mestečka Portals Nous cca 
2 km. V okolí sa nachádza aj golfové 
ihrisko (za poplatok).

Inovatívny dizajn 2-lôžkových izieb zahŕňa 
balkón alebo terasu, SAT TV, rádio, telefón, 
Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor, klimatizácia, 
sušič vlasov.

Executive (avangardný štýl, výhľad na okolie, 
do záhrady alebo na more), Exectuive 
Priority Location (od 7. poschodia vyššie, 
s prekrásnym výhľadom).

Šport: bazén so slnečníkmi a ležadlami, fi tnes 
centrum.
Spa: 650 m2 SPA centrum za poplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Bio gastronómia.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 328 EUR

STRAVOVANIE
Polpenzia. 
All inclusive za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia.
BBQ grill – à la carte.

Kvalitný hotel siete Iberostar sa nachádza 
v priamo na piesočnatej pláži s jemným 
pieskom v blízkosti nákupných možností.
 
Letisko Palma de Mallorca je vzdialené 
cca 60 km. 
 
Atraktívna poloha na pláži Playa de Muro, cca 
5 km od centra Puerto de Alcudia (zastávka 
autobusu v blízkosti hotela). Neďaleko sa 
nachádza prírodný park Albufera. 

Balkón alebo terasa, klimatizácia, kúpeľňa so 
sprchou alebo vaňou, sušič na vlasy, SAT TV, 
telefón, trezor (za poplatok), minibar, Wi-Fi.

Double Superior room (20-25 m2, pre 
2 osoby), Family Basic room (35 m2, 
pre 2-4 osoby, samostatná obývacia izba), 
Suite Room (35 m2, pre 2-3 osoby, 
samostatná obývacia izba), Family room 
(35 m2, pre 2-4 osoby, samostatná obývacia 
izba), Suite Superior room (35 m2, pre 
2-3 osoby, samostatná obývacia izba), 
Family room pool view (35 m2, pre 
2-4 osoby, samostatná obývacia izba).

Šport: plážový volejbal, tenis, vodné športy 
za poplatok, pilates, spinning, vodný aerobik, 
bazén (ležadlá a slnečníky za poplatok, osušky 
zdarma).
Deti: ihrisko, detský bazén, animácie, mini 
klub (4-7 rokov), maxi klub (8-17 rokov), 
večerná show, živá hudba.
Spa: Turecké kúpele, vnútorný bazén, vírivka, 
relaxačná miestnosť, sauna.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 6 R. ZDARMA

Iberostar Playa 
del Muro Village *****
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Cena na 
osobu od 938 EUR

Meliá Calvia Beach ****

V roku 2016 otvorený hotel populárnej 
spoločnosti Mélia.
 
Medzinárodné letisko Palma de Mallorca sa 
nachádza cca 26 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, do centra mestečka 
400 m, do mesta Palma de Mallorca 
14 km. Najbližšie nákupné možnosti 
100 m. Najbližší golf cca 2 km.

Balkón alebo terasa, SAT TV, rádio, telefón, 
Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor (aj na 
notebook), klimatizácia, sušič vlasov.

Double (pre 2-3 osoby, s čiastočným alebo 
úplným výhľadom na more), Luxury (26 m2, 
výhľad na more).

Šport: fi tness cetnrum, vodná gymnastika, 
pilates, spinning, joga. Za poplatok golf.
Deti: detský bazén, miniklub (5-12 rokov) 
Baby club (1-4 roky), detský bufet, minidisco, 
detské animácie.
Spa: Yhi SPA – 500 m2, vnútorný bazén, 
sauna. Za poplatok: masáže a rôzne 
procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Za doplatok polpenzia.

REŠTAURÁCIE
Merkado (bufetová).
Cape Nao (mediteránska). 
Fusion.
Melia Tapas bar.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 6 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 1 098 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky.

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

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 alebo 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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

ME Ibiza *****
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Cena na 
osobu od 908 EUR

Ushuaia Ibiza 
Beach Hotel ****

Jedinečný dizajnový hotel na jednej 
z najpopulárnejších pláži ostrova Ibiza, 
s trendovými reštauráciami a nočnými klubmi. 
Hotel je známy svojim plážovým klubom, preto 
je vhodný pre klientov s nárokmi byť v centre 
diania. Minimálny vek klientov je 18 rokov.
 
Medzinárodné letisko 6 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži Playa d´en Bossa 
s pozvoľným vstupom do mora, v tesnej 
blízkosti zábavných možností a reštaurácii, 
15 min od nákupných možností. Autobusová 
zastávka cca 50 m.

Balkón alebo terasa, SAT TV, rádio, telefón, 
Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor, zatemňovacie 
závesy, pre oddych po prebdenej noci.
klimatizácia, sušič vlasov.

Superior (26 m2, 2-lôžková s výhľadom do 
okolia lebo na more), Suite (40 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, vírivka).

Šport: za poplatok: fi tnes centrum, golf, 
potápanie, vodné športy, windsurfi ng.
Spa: za poplatok: vírivka, parná kúpeľ, sauna, 
masáže a skrášľovacie procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu.

REŠTAURÁCIE
Minami (japonská).
The Ushuaia Beach Club.
Motauk (kaviár bar).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 048 EUR

Grand Palladium White 
Island Resort & Spa *****

Moderný hotel patriaci do siete Palladium 
so stredomorskou architektúrou pre vydarenú 
rodinnú dovolenku.
 
Medzinárodné letisko Ibiza je vzdialené 4 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži Playa d´en Bossa 
s pozvoľným vstupom do mora, v tesnej 
blízkosti zábavných možností a reštaurácii, 
cca 15 min od nákupných možností. Hlavné 
mesto ostrova je cca 5 km.

Balkón alebo terasa, SAT TV, rádio, telefón, 
Wi-Fi (zdarma), chladnička, trezor, set na 
prípravu kávy a čaju, sušič vlasov, výber 
z vankúšov.

Standard (35 m2, pre 2 osoby, avantgardný 
dizajn, výhľad na more, záhradu a bazén), 
Double Terrace (30 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na more), Deluxe ( 38 m2, pre 2-4 osoby, 
obývacia časť), Premium (57 m2, pre 2-4 
osoby, oddelená obývacia miestnosť).

Šport: fi tnes centrum, aerobik, aqua fi tness, 
streching, futbal, plážový futbal, volejbal 
a plážový volejbal, mini golf. Za poplatok: 
osobný trenér, prenájom bicyklov, tenisové 
ihrisko.
Deti: herňa, ihrisko, bazén, bazén pre 
bábätká, animácie, mini disco, detský bufet, 
miniklub 4-12 rokov.
Spa: sauna, parný kúpeľ. Za poplatok 
wellness procedúry, masáže.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
All inclusive.
Raňajky, obedy 
a večere formou bufetu, 
vybrané alkoholicé 
a nealkoholické nápoje 
(10:00-00:00 h),
Á la carte reštaurácie, 
snacky, zákusky, 
zmrzlina vo vybraných 
časoch.

REŠTAURÁCIE
Sa Prunera (bufetová).
La Dona (mexická).
Il Palazzo (gourmet).
Portofi no (talianska).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 998 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Rosa Dels Vents
Chef Enric Herce

Tento luxusný koloniálny hotel disponuje iba 
38 izbami, čím zaisťuje kľudnú a vskutku 
privátnu dovolenku klientom, ktorí hľadajú 
pocit súkromia vrátane hotelových služieb.
 
Medzinárodné letisko Barcelona je vzdialené 
cca 38 km.

Hotel sa nachádza v lokalite Playa de Aro, 
v bezprostrednej blízkosti pláže a privátneho 
zálivu, dosiahnuteľného chodníčkom (cca 
100 m). Rušnejšie centrum s reštauráciami, 
barmi a obchodmi sa nachádza cca 5 km.

Balkón alebo terasa, SAT TV, Wi-Fi 
(za poplatok), minibar, klimatizácia, výber 
z vankúšov, sušič vlasov, trezor, plážové 
uteráky.

Double (21 m2, výhľad na more za doplatok), 
Family (43 m2, dve prepojené izby, 2 kúpeľne 
a 3 balkóny), Junior Suite (14 – 22 m2, 
umiestenie v pôvodnom farmárskom sídle), 
Sea View Suite (23 m2, šatník, veľká 
hydromasážna sprcha, balkón s výhľadom 
na more). 

Šport: bazén.
Deti: detský kútik.
Spa: vírivka, sauna, oddychová miestnosť. Za 
poplatok masáže a wellness procedúry. SPA je 
prístupné klientom od 16 rokov.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Salles Hotel & Spa 
Cala del Pi *****
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Cena na 
osobu od 1 168 EUR

Barcelo Asia Garden 
Hotel & Thai Spa *****

Tropické záhrady, kvetmi obohnané bazény 
a pokojné spa centrum ponúkajú chuť orientu 
v tejto typicky európskej destinácii.
 
Medzinárodné letisko v Alicante je vzdialené 
cca 53 km.

150 m nad hladinou mora, v privilegovanej 
lokalite s výhľadom na pobrežie 
Stredozemného mora a Costa Blanca, 
na vŕškoch Sierra Cortina, v blízkosti letoviska 
Benidorm, cca 3,5 km od pláže.

Balkón alebo terasa, SAT TV, DVD prehrávač, 
sušič vlasov, iPod dokovacia stanica, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (za poplatok).

Deluxe (30 m2, pre 2-3 osoby), Superior 
Deluxe (30 m2, pre 2-4 osoby, obývacia časť), 
Suite (60 m2, pre 2-3 osoby, obývací kút).

Šport: 5 ázijský bazénov (slnečníky a ležadlá 
zdarma), golf (18 jamkové ihrisko v blízkosti 
za poplatok).
Deti: detský bazén, miniklub (4-12 rokov) 
miniklub Junior (9-16 rokov).
Spa: za poplatok masáže a wellness.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY
STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
In Black (à la carte).
Kho Samui (ázijská).
Palapa (bufetová).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 398 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. Večere 
za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Windsor à la carte
(aj s prihliadnutím 
na vegetariánov 
a bezlepkovú diétu).

Je luxusnou časťou komplexu Mare Nostrum, 
má 70 dizajnových izieb a je jediným 5* 
plážovým boutique hotelom na Tenerife.

Tenerife South Airport je vzdialené 18 km 
alebo Tenerife North Airport 82 km.

Pri známej piesočnatej pláži Playa del 
Camison, len pár minút od promenády. 
Zábavné a nákupné možnosti sú v tesnej 
blízkosti.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, LCD SAT TV, 
telefón, minibar (za poplatok), set na prípravu 
kávy a čaju, sušič vlasov, audio systém s CD 
prehrávačom, trezor, Wi-Fi (zdarma).

Double Superior (38 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad do okolia), Superior privat pool 
(80 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more, 
privátny bazén).

Šport: minigolf, 2 multifunkčné ihriská. 
Za poplatok: tenisové ihrisko, fi tness centrum 
(v sesterskom hoteli Mediterranean Palace), 
5 golfových ihrísk v blízkosti.
Deti: detské animácie a miniklub sesterského 
hotela Mediterranean Palace.
Spa: Mare Nostrum SPA za poplatok.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Sir Anthony *****
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Cena na 
osobu od 968 EUR

Sheraton La Caleta 
Resort & Spa *****

Tropická oáza majestátne sa rozkladajúca na 
azúrovom pobreží piesočnatej pláže Duque, 
jednej z najkrajších pláží kanárskeho ostrova 
Tenerife.

Tenerife South Airport je vzdialené 20 km 
alebo Tenerife North Airport 80 km.

Pláž El Duque 300 m, Puerto de la Cruz 
90 km, golf Costa Adeje 2 km, pozorovanie 
delfínov a veľrýb 3 km, Auqapark Aqaland 
8 km, nákupné možnosti 1 km.

Balkón alebo terasa, LCD SAT TV, Wi-Fi 
(zdarma) rádio, trezor (zdarma), minibar 
(na požiadanie), telefón, set na prípravu 
kávy a čaju, sušič vlasov.
 
Deluxe (35 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do 
záhrad, na nižších poschodiach), Premium 
(36 m2 panoramatický výhľad na oceán), 
Club rooms (umiestnené v klubovej časti 
s oddelenou recepciou a lobby, internetom).

Šport: 3 bazény (slnečníky a ležadlá zdarma, 
na pláži za poplatok), minigolf. Za poplatok: 
vodné športy, golf, tenisové ihrisko.
Deti: bazén, ihrisko, El Guanchito Club 
(3-12 rokov), Teenageclub Magma, animácie, 
Playstation.
Spa: Eutonos -1 800 m2, vstup od 16 rokov. 
Za poplatok: vírívka, parná kúpeľ, sauna, 
solárium, masáže.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky. Obedy a večere 
za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Kamakura (japonská).
La Venta (španielska 
bodega).
El Parador (bufetové 
stoly).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

1 DIEŤA DO 6 R. ZDARMA
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Cena na 
osobu od 888 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Baobab a Marula 
(bufetová). 
Pili Pili (BBQ gril).
Akara 
(africká a kanárska).

Luxusný hotel postavený v africkom štýle 
v nádhernej záhrade ponúka perfektnú 
dovolenku pre rodiny s deťmi. 

Medzinárodné letisko Grand Canaria je 
vzdialené cca 50 km.

V druhej rade, cca 400 m od piesočnatej 
pláže, vzdialenosť od pláže s pieskovými 
dunami Meloneras cca 500 m. Nákupné 
a zábavné možnosti ako aj zastávka autobusu 
v priamej blízkosti. Golfové ihrisko cca 3 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, telefón, 
Wi-Fi (za poplatok), SAT TV, minibar 
(za poplatok), trezor.

Standard (34 m2, pre 2-3 osoby, výhľad do 
okolia), Double Standard View (34 m2, pre 
2-4 osoby, výhľad na rezort), Junior Suite 
(42 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na rezort), 
Senior Suite (51 m2, pre 2-4 osoby, výhľad 
na rezort).

Šport: 9 bazénov, fi tnes centrum, animácie, 
pilates, aerobik, šipky, stolný tenis, vodné pólo. 
Za poplatok: prenájom bicyklov, potápanie, 
tenisové kurty, golf (v blízkosti hotela).
Deti: 2 detské bazény, miniklub Panchi 
(4-12 rokov), malý aquapark, detská show, 
mini disco, animácie.
Spa: za poplatok masáže a procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Lopesan 
Baobab Resort *****
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Cena na 
osobu od 1 028 EUR

Princesa Yaiza 
Suite Hotel Resort *****

Elegantný biely hotel v koloniálnom štýle 
priamo pri brehoch Atlantického oceánu. 
10 tis. m2 je veľkosť detského klubu 
a 2 tis. m2 má wellness centrum, k tomu 
kulinárske zážitky a recept na výnimočnú 
dovolenku nájdete práve tu.
 
Medzinárodné letisko Lanzarote je vzdialené 
cca 35 km.

Priamo pri piesočnatej pláži Playa Dorada 
(slnečníky a ležadlá za poplatok), cca 500 m 
od centra strediska a príjemnej jachtovej 
maríny „Marina Rubicón“. Zastávka autobusu 
cca 25 m, promenáda 10 m.

Balkón alebo terasa, SAT TV, telefón, sušič na 
vlasy, trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), set na 
prípravu kávy a čaju, mikrovlnná rúra, minibar 
(za poplatok).

Superior (43 m2, pre 2 osoby, s výhľadom do 
záhrad, na bazén alebo na more), Superior 
Relax (43m2, pre 2 osoby, pre hostí nad 16 
rokov, s denným vstupom do SPA centra, 
výhľad na more za doplatok), Junior Suite 
(45 m2, pre 2-3 osoby, obývacia časť, výhľad 
na more za doplatok), Suite (45 m2, pre 2-4 
osoby, oddelená obývacia miestnosť, výhľad 
na more za doplatok).

Šport: fi tnes centrum, multifunkčné športové 
ihrisko, 2 tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok).
Deti: Kikoland – detský park (ihriská, bazény 
a animácie, pre deti 3-16 rokov).
Spa: wellness centrum (za poplatok), masáže, 
bazén s morskou vodou a s hydromasážou, 
turecké kúpele, sauna.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Isla De Lobos gourmet.
Kampai Sushi (ázijská). 
Don Giovanni (talianska).
Chiringuito (kanárska).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 80 EUR

Kempinski 
Hotel Adriatic *****

Prvý kúpeľný a zároveň aj golfový 
hotel v Chorvátsku. Svojimi čistými 
a minimalistickými líniami elegantne 
podčiarkuje krásu chorvátskeho pobrežia 
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, pre 2-3 osoby, 
výhľad do záhrady), Premium Room (41 m2, 
pre 2-3 osoby, čiastočný výhľad na more), 
Deluxe Room (41 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more), Junior Suite (52 m2, pre 
2-4 osoby, obývacia časť, výhľad na more/
golfové ihrisko). K dispozícii sú aj ďalšie typy 
priestrannejších suít.

Šport: fi tnes 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.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Dijana (mediteránska).
Kanoa (istrijská).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 207 EUR / 3 noci

STRAVOVANIE
Polpenzia. 
Za doplatok All inclusive.

REŠTAURÁCIE
Hlavná reštaurácia.
Taverna Perla.
Grill Bar Puz.

Zrekonštruovaný hotel leží v bujnej 
stredomorskej vegetácii na úpätí mierneho 
svahu na južnom okraji Brely (cca 5 minút 
chôdze od centra mestečka). Pláž z jemného 
štrku sa nachádza priamo pred hotelom 
(ležadlá a slnečníky za poplatok). 

Medzinárodné letisko v meste Split je 
vzdialené 67 km.

Hotel sa nachádza medzi strediskami Brela 
a Baška Voda na Makarskej riviére. Ponúka 
nádherný pohľad na záliv a pohorie Biokovo. 

Balkón, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, 
trezor, klimatizácia, sušič na vlasy, kúpeľňa 
so sprchou.

Standard room (pre 2 osoby, výhľad do 
parku alebo na more), Superior room (pre 
2-3 osoby, výhľad do parku alebo na more).

Šport: bazén, stolný tenis, biliard a minigolf, 
aerobik, vodný aerobik v mori, joga, fi tnes. 
Za poplatok vodné športy a vodné atrakcie. 
Deti: miniklub, animácie, detské stoličky.
Spa: sauna, masáže.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Sentido Bluesun 
Berulia ****
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Cena na 
osobu od 95 EUR

Miramar ****

Šarmantný, históriou dýchajúci relax-resort 
hotel Adria Miramar bol postavený v roku 
1876 ako vila v štýle Belle Epoque. Klientov 
rozmaznáva vysokou kvalitou služieb, 
stredomorskou kuchyňou a ideálnou polohou 
priamo pri mori. 
 
Letisko Rijeka je vzdialené cca 40 km. 
Vzdialenosť od Bratislavy je cca 551 km.

V tichšej časti letoviska Opatija, v blízkosti 
promenády. Kamienková pláž je dostupná 
cez promenádu. Centrum kúpeľného mesta 
Opatija, ktoré už vyše 160 rokov láka turistov 
z celého sveta pre bujnú vegetáciu i príjemné 
klimatické podmienky je vzdialené cca 500 m. 

Balkón alebo terasa, SAT TV, rádio, CD 
prehrávač, telefón, sušič vlasov, trezor 
(za poplatok), Wi-Fi (zdarma), klimatizácia, 
parkety, minibar (za poplatok). 

Superior Double (32 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na krajinu), Superior Single (25 m2, pre 
1 osobu, výhľad na more), Superior Sea 
Side (35 m2, pre 2 -3 osoby, čiastočný výhľad 
na more), Deluxe (40 m2, pre 2-4 osoby, 
výhľad na more), Family apartments 
(50 m2, pre 2-5 osôb, oddelená izba pre deti). 

Šport: aqua fi tness, pilates, Tae Bo, joga, 
fi tnes centrum, bazén s morskou vodou 
s vonkajšou a vnútornou časťou. 
Spa: vnútorný bazén, vírivka, sauny (fínska, 
bylinková, parná, infra), oddychová miestnosť, 
masáže a iné procedúry (za poplatok). 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

REŠTAURÁCIE
Gourmet restaurant.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 182 EUR / 3 noci

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Hlavná bufetová.
Taverna Mediteran.

Luxusný adults only hotel (iba pre dospelých), 
v tichej časti rezortu Kator s nádhernou 
záhradou je vhodný pre všetkých, čo túžia 
po tichej a pokojnej dovolenke. 

Letisko Rijeka je vzdialené cca 50 km. 
Vzdialenosť od Bratislavy cca 551 km. 

Cca 100 od piesočnatej pláže s prímesou 
štrku a cca 2,5 km od centra mestečka Umag.

SAT TV, rádio, telefón, sušič vlasov, 
trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), minibar 
(za poplatok).

Classic (24 m2, pre 2 osoby, balkón za 
doplatok), Single (20 m2, pre 1 osobu, 
s balkónom), Premium (25 m2, pre 2 osoby, 
balkón, čiastočný výhľad na more).
 
Šport: fi tness centrum, vodná gymnastika, 
kurzy jogy a pilates. Za poplatok: niektoré 
nemotorizované a motorizované vodné športy.
Spa: wellness centrum (500 m2), vnútorný 
bazén s morskou vodou. Za poplatok: vírívka, 
sauny, masáže a procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Meliá Coral *****
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Cena na 
osobu od 294 EUR / 3 noci

Falkensteiner 
Hotel & Spa Iadera *****

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. 

Superior (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. 

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY
STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov 
s bio kútikom. Večere 
za doplatok.

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
izbu od 342 EUR / 3 noci

STRAVOVANIE
Bez stravy.  Za doplatok 
polpenzia v hoteli Iadera 
alebo plná penzia 
v hoteli Diadora. 
 

REŠTAURÁCIE
Galia (Bistro-Bar).

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. 

Apartmán typ A (40 m², pre 2-3 osoby, 
spálňa, obývacia izba), Apartmán typ B 
(60 m², pre 2-4 osoby, spálňa, detská izba, 
obývacia izba, 2 kúpeľne), Apartmán typ C 
(80 m², pre 2-5 osôb, 2 spálne, obývacia izba, 
2 kúpeľne), Apartmán typ D (100 m², pre 
4-6 osôb, 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.

HOTEL

POLOHA

APARTMÁNY

TYPY APARTMÁNOV

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Falkensteiner Premium 
Apartments Senia ****
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Cena na 
osobu od 332 EUR / 3 noci

Hotel Bellevue *****

Harmónia čarovnej nedotknutej prírody 
a luxusného pohodlia v hoteli Bellevue 
predstavuje pravú oázu pre milovníkov 
zdravej dovolenky. Luxusné hotelové wellness 
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 do átria), 
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 vírivkou, 
oddelená spálňa).

Šport: fi tnes 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.

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetových stolov. 

REŠTAURÁCIE
Pin & Oli.
Bava.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 59 EUR

STRAVOVANIE
Bez stravy (apartmány).
Raňajky (izby). 
Za doplatok večere 
(výber z 3 jedál).

REŠTAURÁCIE
Il Doge 
(medzinárodná 
kuchyňa, vegetariánska 
aj bezlepková).
Il Moro 
(à la carte s terasou).
Mamma Rosa (pizzeria). 

Komplex budov a apartmánov Crvena Luka 
sa nachádza v privátnom zálive s piesočnatou 
plážou v píniovom lese. Ubytovanie je možné 
v troch hotelových budovách Kana, Iris, Suite 
Viola a v apartmánových domoch. 
 
Neďaleko letoviska Biograd na moru 
(cca 3 km). Centrum historického mesta Zadar 
sa nachádza cca 30 km. 

69 izieb a 46 apartmánov. Každá izba má 
balkón alebo terasu, kúpeľňu (sprcha) 
s WC, sušič vlasov, SAT TV, minibar, trezor, 
Wi-Fi (zdarma), individuálne nastaviteľnú 
klimatizáciu. 

Standard room (26 - 38 m2, pre 2-3 osoby, 
v hoteli Iris), Superior room (pre 2-3 osoby, 
oddelený obývací kút, výhľad na park alebo 
na more, v hoteli Kana), Suite Viola (88 m2, 
pre 4-6 osôb, prepojené dve 2-lôžkové 
izby, obývacia miestnosť s kuchynským 
kútikom, výhľad na park, v hoteli Suite Viola), 
apartmán (104 -110 m2, pre 4-6 osôb, 
výhľad na park alebo na more, dve 2-lôžkové 
spálne, obývacia miestnosť, zariadená 
kuchyňa, v apartmánových domoch).

Šport: vonkajší bazén so sladkou vodou 
(ležadlá slnečníky a osušky zdarma), 
fi tnescentrum, plážový volejbal, antukové 
tenisové kurty (za poplatok), stolný tenis, 
multifunkčné ihrisko (futbal, volejbal, tenis), 
potápanie (za poplatok).
Deti: detské ihrisko, integrovaný bazén 
(vrámci vonkajšieho bazénu), animácie 
(júl a august) pre deti 6- 12 rokov, detská 
stolička, stráženie detí za poplatok.
Spa: vyhrievaný vnútorný bazén, turecké 
kúpele, fínska sauna, masáže (aj na pláži).

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Crvena Luka *****
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Cena na 
osobu od 75 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
doobjednať večere.

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

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

HOTEL

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Kempinski 
Palace Portorož *****
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Cena na 
osobu od 1 299 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Ristorante dei 
Cappuccini (talianska).

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 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: rôzne druhy procedúr, masáží a turecké 
kúpele.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Grand Hotel 
Convento di Amalfi  *****
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Cena na 
osobu od 1 489 EUR

Castel Monastero *****

Jedna z najexkluzívnejších adries v Toskánsku, 
kde nádheru okolia dopĺňa vychýrená 
kuchyňa, lahodné víno a úžasná starostlivosť 
vo wellness centre. 
 
Medzinárodné letisko vo Florencii cca 95 km, 
letisko Pisa cca 155 km.

Hotel je stredovekým kláštorom, usadeným vo 
viniciach, ktoré produkujú známe víno Chianti. 
V blízkosti sa nachádza stredoveká dedinka 
Castelnuovo Berardenga, centrum mesta 
Siena cca 25 km.

Zariadené v toskánskych tónoch s prízvukom 
na detail. K dispozícii je klimatizácia (alebo 
kúrenie), LCD SAT TV, video a iPod dokovacia 
stanica (na vyžiadanie), Wi-Fi (zdarma), 
bezdrôtový telefón, minibar (za poplatok), 
trezor, sušič vlasov, župan a papučky.

Superior (28 m2, pre 2 osoby), De Luxe 
(32 m2, pre 2 osoby s možnosťou detskej 
postieľky), Prestige (42 m2, pre 2-3 osoby, 
obývacia časť), Junior Suite (51 m2, 
pre 2-3 osoby, obývacia časť), Junior Suite 
Piazza (51 m2, pre 2-3 osoby, centrálna 
poloha, výhľad do prírody), Executive Suite 
(62 m2, pre 2-4 osoby, oddelená obývacia 
izba), Royal Suite (70 m2, pre 2-4 osoby, 
malý kúsok raja s obývacou izbou 
a 2 spálňami). 

Šport: fi tnes centrum (za poplatok), 
3 vonkajšie bazény, jazda na koňoch, 
tenisové kurty.
Deti: stráženie detí za poplatok. Prechádzky 
v okolí. 
Spa: za poplatok: vstup od 16 rokov, dva 
vnútorné bazény, sauny, parná kúpeľ,
masáže, Fango, Thalasso terapia,lymfodrenáž, 
anti aging procedúry a iné. 

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Contrada 
by Gordon Ramsay 
(gourmet talianska, 
zbierka 10 michelinských 
hviezd).
La Cantina 
(stredoveká 
vínna pivnica).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 388 EUR

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

REŠTAURÁCIE
Il Nautilus (hlavná 
reštaurácia).
Les Bouches.
Li Zini (morské plody, 
potrebná rezervácia).
Grecale.
Li Ciusoni (sardínska).

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 55 km.

Rezort zložený z dvoch častí sa nachádza 
v zátoke s bielym pieskom a v blízkosti 
morského parku La Maddalena. Malebné 
mestečko St. Teresa Gallura je vzdialené len 
cca 12 km.

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

Hotel Erica: Classic Double (22 m2), 
Superior 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 (36 m2), Junior Suite 
Licciola (42 m2, obývacia časť), Suite 
Arcipelago (57 m2, obývacia miestnosť, 
možnosť bazénu). K dispozícii aj ďalšie 
priestrannejšie suity.

Šport: golf, motorizované a nemotorizované 
vodné športy (externý dodávateľ, za poplatok), 
potápanie, bazény, fi tnes centrum.
Deti: Ericaland (3-9 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: za poplatok: wellness centrum 
s rozlohou 1 600 m2, vnútorné bazény 
s morskou vodou, rôzne procedúry a masáže, 
turecké kúpele, sauna, oddychová miestnosť.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Resort Valle delĺ Erica 
Thalasso & SPA *****
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Cena na 
osobu od 1 258 EUR

Hotel La Bisaccia ****

Hotel sa rozprestiera v 50 hektárovej záhrade 
v prémiovej lokalite mondénnej Costa 
Smeraldy. Ponúka dovolenku v absolútnom 
komforte a pokoji so službami kvalifi kovaného 
personálu.

Letisko Olbia je vzdialené 35 km.

Na začiatku zálivu Baja Sardinia. Obklopujú 
ho nádherné prírodné zátoky, ku ktorým sa 
dostanete cez upravenú zeleň zvažujúcou sa 
priamo k moru. Svetoznáme letovisko Porto 
Cervo sa nachádza iba 7 km. 

Balkón alebo terasa, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, trezor, fén, osušky a župany, papuče, 
obývacia miestnosť, klimatizácia.

Standard (19-23 m2, pre 2 osoby, hlavná 
budova), Sea view (22-24 m2, pre 2-3 
osoby, výhľad na more, hlavná budova), 
Junior Suite (27-33 m2, pre 2-3 osoby, 
výhľad na more, vírivka, hlavná budova), 
Standard residence (17-20 m2, pre 2-3 
osoby, vedľajšia budova), Seaside residence 
(20-23 m2, pre 2-3 osoby, výhľad na more, 
vedľajšia budova), Junior Suite residence 
(25-28 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na more, 
vedľajšia budova). 

Šport: za poplatok: pin-up exkurzie, jazda 
loďou, fi tnes, cyklistika, stolný tenis, turistika, 
vodné športy.
Spa: za poplatok: sauna, masáže, bazén, 
kozmetické služby, procedúry, vírivka.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Za doplatok večere 
formou menu s výberom.

REŠTAURÁCIE
La Terazza Restaurant 
(špeciality z rýb a mäsa).
Panoramic Breakfast 
(raňajky formou 
bufetových stolov).
Pool Bar and Grill 
(miešané nápoje 
a snacky pri bazéne).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

06 Kat_Exclusive Stredomorie 2016-2017- TALIANSKO 89-106.indd   9306 Kat_Exclusive Stredomorie 2016-2017- TALIANSKO 89-106.indd   93 15.12.16   22:0015.12.16   22:00



94

TalianskoT
T
A

L
IA

N
S

K
O

S
A

R
D

ÍN
IA

Cena na 
osobu od 1 658 EUR

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.

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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Forte Village Resort *****
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Cena na 
osobu od 2 088 EUR

Chia Laguna Hotel *****

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

Cagliari je vzdialené 53 km.

Nad zálivom vyhradená hotelová pláž 
s jemným pieskom „dune di campagna“ 
je vzdialená 700 m (hotelový shuttle bus 
zdarma). 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, pre 2 osoby, čiastočný 
výhľad na more), Deluxe (40-50 m2, 
pre 2–3 osoby, výhľad na more), Junior 
Suite (50-55 m2, pre 2–3 osoby, 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: animácie, bazén, detská postieľka 
(bezplatne, rezervácia vopred).
Spa: priamy vstup do Chia Natural SPA.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky 
formou bufetu, večera 
à la carte.

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

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 638 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Polpenzia za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Hlavná (à la carte).

Zrekonštruovaný hotel rakúskej spoločnosti 
Falkensteiner sa nachádza v mondénnej 
lokalite južnej Sardínie, v privátnom zálive 
s bielym pieskom.

Medzinárodné letisko Cagliari je vzdialené 
cca 65 km.

Priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora (slnečníky a ležadlá 
zdarma), v malom zálive Capo Carbonara. 
Vzdialenosť do najbližšej dedinky cca 5 km, 
do mesta Cagliari cca 65 km.

Balkón alebo terasa, SAT TV, telefón, Wi-Fi 
(zdarma), trezor (zdarma), minibar (za 
poplatok), klimatizácia, sušič vlasov.

Family (36 m2, pre 2-4 osoby, oddelená 
obývacia časť (posuvné dvere), Junior Suite 
(33 - 43 m2, pre 2-3 osoby, čiastočný výhľad 
na more, oddelená obývacia časť (posuvné 
dvere), Family Suite (50 m2, pre 2-4 osoby, 
2 spálne), Villa (50 - 60 m2, pre 2-4 osoby, 
2 spálne 2 kúpeľne).

Šport: fi tness centrum, vodná gymnastika, 
plážový volejbal, tenisový kurt, pilates, 
joga. Za poplatok: potápanie, motorizované 
a nemotorizované služby, prenájom bicyklov.
Deti: detské ihrisko, miniklub Falkyland (4-17 
rokov), detský bufet, mini disco, detské kino, 
detská postieľka. Za poplatok stráženie detí.
Spa: vnútorný bazén, parná kúpeľ, sauna, 
fínska sauna, oddychová miestnosť. Za 
poplatok procedúry a masáže.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

2 DETI DO 10 R. ZDARMA

Falkensteiner Resort 
Capo Boi *****
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Cena na 
osobu od 1 278 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Polpenzia alebo plná 
penzia za doplatok.

REŠTAURÁCIE
T_imo (gourmet).

Moderný biely boutique hotel na brehu 
mora dozdobený bazénom lagúnového typu 
v priamej blízkosti piesočnatej pláže.

Medzinárodné letisko Bari je vzdialené 
cca 55 km.

Priamo pri užšej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, dedinka Torre Canne cca 
2 km, golfové ihrisko San Domenico cca 
7 km, shoppingmall Conforama v blízkosti 
(cca 15 min.), rušnejšie letovisko Monopoli 
cca 8 km, centrum mestečka Fasano cca 
7 km.

Balkón alebo terasa, SAT TV, telefón, Wi-Fi 
(zdarma), trezor (za poplatok), minibar (za 
poplatok), klimatizácia, sušič vlasov. 

Classic (22 m2, pre 2 osoby, v hlavnej 
budove, bez výhľadu, terasa s ležadlami), 
Superior (30 m2, pre 2–3 osoby, čiastočný 
výhľad na more), Junior Suite (35 m2, pre 
2–3 osoby, obývacia časť, čiastočný výhľad 
na more), Junior Suite sea view (35 m2, 
pre 2–3 osoby, obývacia časť, výhľad na 
more).

Šport: bazén, fi tness centrum.
Deti: integrovaný detský bazén, detská 
stolička, stráženie detí za poplatok.
Spa: Aqua SPA – vírivka, parná kúpeľ, 
za poplatok masáže a wellness procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Canne Bianche 
Lifestyle & Hotel ****
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Cena na 
osobu od 1 298 EUR

Vivosa Apulia Resort ****

Tento eco hotel ponúka kombináciu 
prirodzeného prostredia, charakteristického 
dizajnu a magickú atmosféru krásnej 
piesočnatej pláže. Ideálny pre rodiny s deťmi 
a aktívnych dovolenkárov.

Letisko v Bari je vzdialené 230 km. Letisko 
v Brindisi cca 101 km.

V prostredí borovicového lesa s nádherným 
výhľadom na Iónske more. Hotel sa nachádza 
400 m (cez píniový lesík) od bielej piesočnej 
pláži, ktorá je vyhradená iba pre hotelových 
hostí (plážový servis, aj plážový bar v cene).

Balkón alebo terasa s výhľadom do záhrady, 
telefón, klimatizácia, minibar, trezor, SAT TV, 
sušič vlasov, Wi-Fi (zdarma na izbe aj 
v ostatných hotelových priestoroch).

Classic Rooms (24 m2, pre 2 osoby), 
Superior Rooms (28 m2, pre 2–3 osoby), 
Classic Family (35 m2, pre 2–4 osoby, 
dve spálne, dve kúpeľne), Superior Family 
(53 m2, pre 4–5 osôb, dve spálne, dve 
kúpeľne), Superior Plus Family (57 m2, 
pre 5–6 osôb, tri spálne, dve kúpeľne).

Šport: 4 bazény, fi tnes, gymnastika, pilates 
(za poplatok), stolný tenis, badminton, tenisové 
kurty, futbal, basketbal, beach volleyball, 
lukostreľba, petanque, jogging, jazda na koni 
(za poplatok), požičovňa bicyklov.
Deti: minidisco, detský klub, detský bazén so 
šmýkačkou, detské menu, dobrodružný park.
Spa: sauny, masáže, relaxačné miestnosti, 
bazén, vírivky.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
All inclusive. 
Raňajky, obedy, večere. 

REŠTAURÁCIE
Via Appia 
(hlavná reštaurácia).
A Puteca (regionálne 
a stredomorské 
špeciality – nie je 
zahrnuté v all inclusive).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 558 EUR

STRAVOVANIE
All inclusive. 
Raňajky, obedy, večere.

REŠTAURÁCIE
Hlavná (bufetová).
Pizzeria.
Children´s (detská).
Mama Maria (rybacia).
Trattoria (talianska).

Tento dovolenkový klubový rezort sa nachádza 
priamo pri piesočnatej pláži a známa značka 
zaručuje aktívnu dovolenku pre rodiny 
s deťmi, športovcov alebo páry. 

Letisko v Bari je vzdialené 240 km a letisko 
v Brindisi cca 96 km.

Priamo pri bielej piesočnatej pláži 
(prechádzkou cez píniový porast), slnečníky 
a ležadlá zdarma. 

Balkón alebo terasa, telefón, klimatizácia, 
chladnička, trezor, SAT TV, v niektorých izbách 
Wi-Fi (zdarma)sušič vlasov.

Standard (24 m2, pre 2–3 osoby), Family 
(46 m2, pre 2–4 osoby, oddelená obývacia 
miestnosť), Family Interconnected 
(dve prepojené štandardné izby), Single 
Parent (1-lôžková izba pre rodiča s dieťaťom).

Šport: 3 bazény, 9 tenisových kurtov, 
paddle boarding, volejbal, futbal, basketbal. 
Za poplatok prenájom bicyklov, lekcie 
windsurfi ngu, plachtenia, potápania.
Deti: 2 detské bazény , Roby Kid´s club 
(1 mesiac – 2 roky), Roby Club (3-7 rokov), 
R.O.B.Y. (8-12 rokov) ROBS (teenage od 13 
rokov).
Spa: Wellfi t gym, body and mind lekcie (joga, 
stretch, relax), sauna. Za poplatok Wellfi t SPA.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Robinson 
Club Apulia ****
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Cena na 
osobu od 698 EUR

Capovaticano Resort 
Thalasso & Spa *****

Moderný dizajnový hotel na jednom 
z najkrajších pobreží Kalábrie je okrem 
luxusného plážového rezortu aj strediskom 
pre thalasso terapiu.

Lamezia Terme je vzdialené 65 km.

Priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora, vzdialenosť od mestečka 
Tropea cca 10 km, do mestečka Ricardi cca 
1,5 km.

Balkón alebo terasa, klimatizácia, sušič 
na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, minibar 
(za poplatok).

Economy (pre 2 osoby, bez balkóna), 
Standard (pre 2 osoby, výhľad 
do záhrad alebo na morskú stranu), 
Superior (pre 2-3 osoby, výhľad na more), 
Junior suite (pre 2-3 osoby, v hlavnej 
budove, výhľad na more).

Šport: fi tness centrum, aerobik, vodná 
gymnastika, mini futbal, tenisový kurt. 
Za poplatok: vodné športy, potápanie, 
prenájom bicyklov.
Deti: detské ihrisko, miniklub (4-12 rokov).
Spa: Thallaso SPA centrum od 18 rokov 
za poplatok: wellness, vnútorný bazén, 
parná kúpeľ, sauna, masáže a skrášľovacie 
procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY
STRAVOVANIE
Polpenzia formou 
bufetu, večere formou 
bufetu alebo a la carte. 
Obedy za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Il Mantineo (bufetová).
The Stromboli (plážová).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 038 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov 
Polpenzia alebo plná 
penzia za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Nesos (hlavná).
Latomie 
(terasa s výhľadom).

Luxusný 5-hviezdičkový rezort na východnom 
pobreží Sicílie sa nachádza v blízkosti morskej 
rezervácie Plemmirio a je ideálnym miestom 
na relaxáciu a prieskum ostrova. Doprajte si 
čas na súkromnej piesočnatej pláži 
a vychutnať si nádherný výhľad na more 
a ostrov Ortigia.

Medzinárodné letisko Catania sa nachádza 
cca 45 km.

Priamo pri piesočnatej pláži oproti ostrovu 
Ortigia (slnečníky a ležadlá zdarma), na 
samostatnom, centrum mestečka Syracúzy 
cca 7 km. Najbližšie reštaurácie a bary cca 
1 km. 

Balkón alebo terasa, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, klimatizácia, trezor, sušič vlasov, set 
na prípravu kávy a čaju.
 
Classic (18 m2, pre 2 osoby), Superior 
(28 m2, pre 2-3 osoby), Ortigia sea view 
(20 m2, pre 2 osoby), Ortigia deluxe 
(28 m2, pre 2-4 osoby, výhľad na more), 
Junior suite (40m2, pre 2-4 osoby, výhľad 
na more), Junior suite with private 
swiming pool (65 m2, pre 2-4 osoby, bazén, 
záhrada), Suite with private swiming pool 
(70-80 m2, pre 2-4 osoby, bazén, záhrada).

Šport: fi tness centrum. Za poplatok: vodné 
športy, potápanie, golf, tenisové kurty, 
prenájom bicyklov, jazda na koňoch.
Deti: detský bufet, detská stolička. 
Za poplatok: stráženie detí.
Spa: wellness centrum za poplatok: masáže 
a skrášľovacie procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Minareto Seaside 
Luxury Resort *****
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Cena na 
osobu od 1 288 EUR

Grand Hotel 
Atlantis Bay *****

Hotel sa nachádza na zastavanej časti obce 
na útese, ktorý zostupuje k moru.

Medzinárodné letisko v meste Catania je 
vzdialené 64 km.

Priamo pri malom zálive Baia delle Sirene, 
cca 100 m od piesočnatej pláže sesterského 
hotela Mazzaro Sea Palace, cca 5 min. od 
zastávky do mestečka Taormina Alta. Golfové 
ihrisko Il Picciolo cca 25 km.

Balkón alebo terasa s výhľadom na more, 
SAT TV, Wi-Fi (za poplatok), minibar, trezor, 
osušky a župany, papuče, klimatizácia, 
obývacia miestnosť.

Double Room (23 m2, pre 2 osoby, výhľad 
na okolie, za doplatok výhľad na more), 
Junior Suite (30 m2, pre 2-3 osoby, obývacia 
časť, výhľad na more).

Šport: fi tnes (zdarma), za poplatok: jachting, 
potápanie, vodné športy.
Spa: za poplatok: sauna, masáže, bazén, 
kozmetické služby, procedúry.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITYSTRAVOVANIE
Raňajky. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Ippocampo 
(stredomorská kuchyňa, 
zážitková gastronómia).
Dionis Bar 
(miešané nápoje 
a snacky).

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 1 588 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. 
Za doplatok polpenzia 
alebo plná penzia.

REŠTAURÁCIE
Zagara 
(stredomorská kuchyňa).
Amare (rybie špeciality).
Liola (reštaurácia na 
vrchole útesu).
Buon Giorno (raňajky na 
slnečnej terase).
Granita (občerstvenie, 
koktaily). 

Zmysel pre detail a grandiózna architektúra 
sú prvky ktorého ho charakterizujú. Stúpajúca 
hviezda talianskeho hoteliérstva, ponúka 
najväčšie kúpele Európy a infi tity bazén 
v dĺžke 60 m. 

Medzinárodné letisko Palermo je vzdialené 
122 km.

V blízkosti piesočnatej pláže s prímesou 
kamienkov (cca 150 m), od centra mestečka 
cca 15 km.

Balkón alebo terasa s výhľadom na more, 
SAT TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor, osušky 
a župany, papuče, klimatizácia, kúpeľňa.

Deluxe Room (40 m2, pre 2-3 osoby), 
Junior Suite (60 m2, pre 2-3 osoby, obývacia 
časť), Superior Room deluxe (40 m2, pre 
2-3 osoby, obývacia časť), Sea front Room 
Superior Deluxe (40 m2, pre 2-3 osoby, izba 
sa nachádza v blízkosti pláže).

Šport: za poplatok: fi tness centrum, vonkajší 
fi tness park, plážový volejbal, biliard, tenisové 
ihrisko, prenájom bicyklov, animácie. 
Deti: detský bazén, detské ihrisko, miniclub, 
animácie, herňa, ohrievač fl iaš.
Spa: za poplatok: sauna, masáže, 4 bazény, 
hammam, hydromasážne vane, ľadová 
jaskyňa.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Verdura 
Golf & Spa Resort *****
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Cena na 
osobu od 128 EUR

Excelsior *****

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

Rimini je vzdialené 35 km a Bologna 
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 (20 m2), Superior (22 m2 
s čiastočným výhľadom na more), 
Deluxe (24 m2, výhľadom na more).

Šport: požičiavanie bicyklov, fi tnes (prístup 
od 16 rokov), 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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. 
Večere za doplatok.

REŠTAURÁCIE
Dve reštaurácie 
s terasou, kaviareň, bar, 
beachclub.

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017
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Cena na 
osobu od 168 EUR

STRAVOVANIE
Raňajky. Možnosť 
doobjednať polpenziu.

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

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.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIVITY

ZĽAVA AŽ DO

-20 %
DO 28.2.2017

Falkensteiner 
Hotel & Spa Jesolo *****
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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.

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

UVÁDZACIE CENY

Silver Wind *****
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Cena na 
osobu od 3 950 EUR

 

Luxusná výletná plavba

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 je vzdialené 30 km a Rím Fiumicino 70 km.

Deň Prístav Príchod Odchod
1. deň Monte Carlo (Monako)  23:00
2. deň Livorno (Taliansko) 08:00 19:00
3. deň Ajaccio/Korzika (Francúzsko) 08:00 14:00
4. deň Cagliari/Sarínia (Taliansko) 08:00 18:00
5. deň Trapani/Sicília (Taliansko) 08:00 18:00
6. deň Valletta (Malta) 08:00 23:00
7. deň Siracusa/Sicília (Taliansko) 08:00 16:00
8. deň Amalfi  (Taliansko) 08:00 14:00 
8. deň Sorreto (Taliansko) 17:00 
9. deň Sorreto (Taliansko)  18:00 
10. deň Civitavecchia/Rím (Taliansko) 07:00 
 
9 x 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

TERMÍN
13. apríl 2017
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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. 

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 1 230 km), medzinárodné 
letisko Nice (10 km). 

LOĎ

SUITY

TYPY SUÍT

AKTIVITY

PRÍSTAV

Le Ponant *****

UVÁDZACIE CENY
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Cena na 
osobu od 3 880 EUR

 

Luxusná výletná plavba

Deň Prístav Príchod Odchod
1. deň Nice (Francúzsko)  19:00
2. deň Scandola–Girolata (Korzika) 10:00 20:00 
3. deň Porto Cervo (Sardínia) 09:00 21:00 
4. deň Palombaggia (Korzika) 09:00 16:00
4. deň Bonifacio (Korzika) 20:30
5. deň Bonifacio (Korzika)  18:00 
6. deň Roccapina (Korzika) 09:00 17:00 
7. deň 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 
12., 19. a 26. júl 2017
02., 09. a 16. august 2017
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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 podpísa-
nej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou 
kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpí-
sanú 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 ob-
jednávateľa 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 oboznámil a 
súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný vzťah 
uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, 
elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných 
podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre 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 obstarávateľom 
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 obsta-
rávateľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považu-
je 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 povinný 
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 objednávateľom uve-
denú 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 zná-

me, 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 zod-
povedajú 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 upo-
zorní na nemožnosť 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 záväznými 
právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celé-
ho 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 všet-
kých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nespl-
nenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím 
nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štát-
ni 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 prípade 
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 povin-
ností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najne-
skôr 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 ob-
starávateľa.

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 potrebné 
cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie 
a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné 
právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom 
narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskyt-
nutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej 
ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb 
v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne 
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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 perso-

nálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim 
apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa 
za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

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

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

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

zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti 
bez 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 zabezpečené 
náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených 
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 objednáva-
teľovi 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 ubytova-
nie 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, zaprí-

činených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poru-
chami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľ-
nými 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 oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v po-
bočke 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 zme-
nu 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 písom-
ný 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 rekla-
máciu 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 predchádzajúceho 
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 ale-
bo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávate-
ľom 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 predpismi 
platnými pre leteckú dopravu.

6. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať 
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty 
ARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebi-
telskych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníc-
tvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
index_en.htm.

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

álnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhrad-
né 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 zme-
ne 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 obstara-
ní zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu infor-
movať obstarávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú 
k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, 
vrátane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov 
do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie 
spracovaných osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva 
spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstrá-
nenie 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 CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

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

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

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

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

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

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

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
Na Bašte 2
934 01 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

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

SUNSET TRAVEL
Záhradnícka 26
0902 223 072
sunsettravel@sunsettravel.sk

TRAVEL.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 2835
info@travel.sk

ZÁJAZDY.SK
Dunajská 5
0800 123 420
bratislava@zajazdy.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 
0915 794 530
info@airtop.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

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /4441 199
3s@mail.t-com.sk

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

ELYS TRAVEL
Hlavná 66
0907 206 282
elystravel@elystravel.sk

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

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

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Maximum Travel
Námestie osloboditeľov 68
0908 535 420
zuzana@maximumtravel.sk

MALACKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
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

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

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

SABINOV
SLOVREA
Nám. Slobody 80
0905 777 620
ca.slovrea@gmail.com

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

SEREĎ
CA VEMA REAL
M. R. Štefánika 1152
0915 841 905
vemareal@vemareal.sk

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

STROPKOV
CK EUROTOUR
Hlavná 52
0915 841 764
eurotour@stonline.sk

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

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

TRENČIANSKE TEPLICE
KENAX
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
Duklianska 4
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

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

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk
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špeciálne balíky a ceny
pobyty za fi rst a last minute ceny

najširšia ponuka pobytov na Slovensku a v zahraničí

www.senspa.sk  |   0850 333 333  |   info@senspa.sk

Prvý online 
wellness portál



 www.satur-exclusive.sk   |   www.luxusne.satur.sk

Titulná foto: Sani Resort, Grécko
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