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S A T U R  T R A D I Č N E  D O B R Á  D O V O L E N K A

KAMPÁNIA

Amalfi

Pompeje

Sorrento
Vezuv

Neapol

Paestum
Agropoli

SalernoCapri

Ischia

Kampánia, jedna z najobľúbenejších a najnavštevovanej-
ších oblastí u slovenských klientov, v južnom Taliansku. 
Tiahne sa od Neapolského zálivu, cez Sorrentské, Amal-
fi tánske, Salernské pobrežie a Cillentano. Svetoznáme 
skvosty tohto regiónu sú predovšetkým mestá Neapol 
a Sorrento, ostrovy Ischia a Capri, jediná činná sopka 
v Európe - Vezuv, antické mestá Pompeje a Paestum, ča-
rovné mestečká nad morom, zakomponované do skál 
– Amalfi  a Positano, či druhé najväčšie mesto tejto ob-
lasti, Salerno – univerzitné a obchodné centrum, známe 
najmä svojimi historickými palácmi, ktoré sa tiahnu po-
zdĺž prímorskej promenády. Tento kraj je i obľúbený svo-
jím temperamentom a najchutnejšími gurmánskymi špe-
cialitami, ako sú pizza, pasta, mozzarella, víno, limoncelo 
a olivový olej. Ďalšou atraktivitou tejto oblasti sú nákup-
né outlety svetoznámych značiek, napr. Armani, Valen-
tino ..., cenovo dostupné i pre slovenských klientov. Už 
viete prečo je táto oblasť atraktívna i pre Vás?

Väčšina pobrežia tejto oblasti je členitá, najatraktívnejšie 
pobrežie je Amalfi tánske. Tvoria ho mestá nachádzajú-
ce sa pozdĺž cesty vedúcej od Salernského zálivu do Ne-
apola. Zálivy a morské útesy striedajúce sa s piesočnatý-
mi plážami s bielym pieskom, rozmanité až rozprávkové 
scenérie mestečiek Vietri sul Mare, Cetara, Minori, Ravel-
lo, Praiano a exkluzívne strediská, Positano a Amal-
fi  očaria nejedného návštevníka. Každé z týchto miest 
má bohatstvo ukryté v záhradách, vo vilách, v mori, či 
plážach. Zažijete tu neopakovateľnú vôňu citrónovníkov 
a tradičnú atmosféru hotelov spájanú s luxusom. Miestni 
obyvatelia právom označujú túto časť Kampánie za naj-
krajšie miesto v Taliansku. Cillentano, najjužnejšie pobre-
žie Kampánie, je naopak známe svojimi dlhými a široký-
mi piesočnatými plážami s bielym pieskom  a pozvoľným 
vstupom do mora, vhodné najmä pre rodiny s deťmi. Tu-
ristickým centrom tohto pobrežia je Paestum, stále sa 
rozvíjajúce stredisko, bohaté najmä na históriu a známe 
svojim archeologickým parkom. Stredisko je rozdelené 
na niekoľko častí. Severná časť – so širokými piesočna-
tými plážami je Via Laura – s najväčším počtom hotelov 
a rezidencií, Capaccio Scallo – centrum mesta s množ-
stvom obchodov, Capaccio Vechio – pôvodné staré 

mesto, archeologická zóna – s tromi monumentálnymi 
chrámami, ku ktorým patrí zaujímavé historické mesto 
s kamennými domami, kostolom a archeologickým mú-
zeom. Archeologická časť je od hotelov vzdialená len 
2 km. Let z Bratislavy do Salerna, či z Viedne do Neapolu 
trvá cca 2 hodiny. Transfer do jednotlivých oblastí od 30 
minút až po 1 hodinu.

CAPRI 
Jeden z najčarovnejších ostrovov každého cestovateľa. 
Priťahuje svojou históriou, bielymi skalami a krištáľovo 
čistým morom, hýriacim všetkými odtieňmi modrej far-
by. Jeho čaru už stáročia nedokážu odolať spisovatelia, 
umelci, v dnešnej dobe tu hľadajú inšpiráciu a oddych 
svetoznámi režiséri, či hviezdy Hollywoodu. Je spojením 
histórie, nedotknutej krásy prírody a luxusu. Mali by ste 
si vychutnať atmosféru La Piazzetty – námestia s kaviar-
ničkami, ktoré je hlavným centrom spoločenského života 
na ostrove, prejsť Via Krupp a spoznať ostrov, okúpať sa v 
zálive Marina Piccola s výhľadom na skaly Faraglioni, nav-
štíviť mesto Anacapri, nechať sa očariť hĺbkou a farbami 
mora v jaskyni Blue Grotto, ktorú navštívil i Alexander 
Dumas. Vyskúšať môžete i kúpele románskeho dobyva-
teľa Tibéria, prípadne si vychutnať výhľad z hory Monte 
Solaro na Neapolský záliv a Salerno. 

ISCHIA 
Je najväčším ostrovom v Neapolskom zálive. Nazýva-
jú ho i Isola Verde – zelený ostrov, vďaka bujnej vegetá-
cii. Vyniká termálnymi prameňmi, ktorých liečivé a priaz-
nivé účinky využívajú takmer všetky hotely pre wellness 
procedúry. 

SORRENTO
Známe mestečko pri zálive Neapol. Neporovnateľne 
krásne, ležiace na rozsiahlej skalnej terase, ponúka fan-
tastický panoramatický výhľad na more, Neapol, Vesuv 
a Capri. Pobrežie je z veľkej časti skalnaté a len sem tam 
je prerušené malými piesočnatými plážami. Na farby 
bohaté citrónové a pomarančové záhrady, bujné parky, 
útulné reštaurácie a kaviarne, príjemná klíma - to všetko 
prispieva k obľube Sorrenta.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Capri – plavba loďou, prehliadka Anacapri, ktoré leží na 
úpätí hory Monte Solaro, návšteva chrámu Sv. Michala 
a záhrad cisára Augusta, výhľad na skaly Faraglioni, či 
vychutnanie si atmosféry námestia La Piazzetta.
Ischia – plavba loďou, prehliadka mesta Ischia Ponte 
a Aragónskeho hradu, Casamicciola Terme, Lacco Ame-
no, centrum mestečka Forio, Serrera Fontana, Barano.
Pompeje a Vezuv – antické mesto zničené sopkou 
Vezuv sa pod popolom a sopečným prachom dokonale 
zachovalo. Navštívite antické románske mesto s cestami, 
obydliami i obchodíkmi. Sopka Vezuv je v súčasnosti 
chránenou prírodnou oblasťou a je jedinou činnou sop-
kou v Európe.
Amalfi  – jedno z najkrajších pobreží vás očarí krištáľovo 
čistým morom, ktoré udiera do vysokých bielych brál. Na 
nich sa týčia mestečká plné histórie a úchvatnej archi-
tektúry. 
Paestum – archeologický areál s ruinami chrámov 
a nekropolou, ktorého prehliadka je spojená s návštevou 
múzea. 
Neapol – hlavné mesto Kampánie, mesto so špecifi ckou 
atmosférou, ponúka históriu s množstvom múzeí, histo-
rické centrum, podzemné mesto. 
Aquapark – návšteva vodného parku s množstvom za-
ujímavých atrakcií.
Shopping outlet – za nákupmi do obchodných out-
letov pri Salerne, či v Caserte, nákupy svetoznámych 
značiek za bezkonkurenčné výpredajové ceny. Návšteva 
kolosálneho Pallazo Reali s lesoparkom s fontánami a vo-
dotryskami v Caserte, nazývaného taliansky Versailles. 

Priemerné teploty V VI VII VIII IX X

Vzduch 24 28 30 30 28 24

Voda 19 20 25 26 24 16

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE

Klimatická tabuľka
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Amalfi

Pompeje
Vezuv

Salerno

Paestum

Neapol

Capri

Ischia

Positano

Caserta

S POBYTOM PRI MORI / POLPENZIA V CENE / SHOPPING / SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

052 KAMPÁNIA

SKVOSTY KAMPÁNIE
8-dňový letecký zájazd

UBYTOVANIE: 7x v hoteli 3* / 4*
1. deň: Odlet do Salerna / Neapola. Transfer do hotela. 
Ubytovanie, individuálne voľno a večera.
2. deň: Raňajky, individuálne voľno pri mori, fakultatívne výlety. 
Náš tip: fakultatívny výlet do  Parku Cilento, ktorý je zapísaný 
do dedičstva UNESCO, pokocháme sa jeho krásami, bohatou 
fl órou a faunou. Návšteva farmy, kde sa vyrába Mozzarella 
Bufala. Presun do vínnej pivnice s ochutnávkou miestnych vín, 
poobede transfer do Agropoli – prehliadka historického centra. 
Večerná návšteva chrámov v Paeste, návrat do hotela, večera.
3. deň: Raňajky, odchod do Pompejí, prehliadka 
archeologických vykopávok antického mesta, v minulosti 
zasypaného niekoľkometrovou vrstvou popola zo sopky Vezuv, 
obed. Presun do Neapola. Prehliadka centra, individuálne voľno 
v Neapole (Nový hrad, Kráľovský zámok, Plebistické námestie, 
divadlo S. Carlo, galéria Umbera I., Radnica a Radničné 
námestie). Návrat do hotela, večera.
4. deň: Raňajky. Návšteva kolosálneho Pallazo Reali 
s lesoparkom s fontánami a vodotryskami v Caserte, 
nazývaného taliansky Versailles. Bol postavený pre 
márnotratného kráľa Karola III. Burbonského a ako najväčší 
kráľovský palác v Taliansku sa honosí viac ako 1000 izbami. 
Presun do stredovekého mestečka Caserta Vecchia. Zastávka 
v jednom z najväčších outletov, voľno na nákupy. Návrat do 

hotela, večera.
5. deň: Raňajky. Celodenný fakultatívny výlet na ostrov Capri, 
jednen z najkrajších ostrovov Tyrhénskeho mora – prirovnávajú 
ho k rajskej záhrade, kde slnko svieti 365 dní v roku. Okrem 
nádherných Augustových záhrad s výhľadom na Faraglioni (3 
skaly pri južnom pobreží), Vily Jovis (bývalá rezidencia cisára 
Tibéria), vás nadchne výlet loďou do morskej jaskyne Grotta 
Azzura (nie je v cene fakultatívneho výletu). Odraz slnečného 
svetla o steny jaskyne vytvára magickú modrú farbu. Nasleduje 
individuálne voľno, možnosť kúpania, návrat do hotela, večera.
6. deň: Raňajky, transfer k sopke Vezuv s možnosťou výstupu 
na okraj krátera, presun  do Amalfi  (nádherná panoramatická 
cesta do Amalfi  cez Positano s neopakovateľnými výhľadmi 
na Saleturský záliv – UNESCO), krátka prehliadka Amalfi , 
individuálne voľno, pokračovanie do Vietri sul Mare, krátka 
prehliadka centra,  návrat do hotela, večera.
7. deň: Raňajky, individuálne voľno pri mori. Náš tip na 
fakultatívny výlet – plavba loďou popri pobreží Cilento do 
Palinuro, spojená s kúpaním. 
8. deň: Raňajky, individuálne voľno, transfer na letisko do 
Salerna/Neapola, odlet.

od 795 Eur
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PRI PLÁŽI / WI-FI / 2+2 / BABY HOTEL

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA / PRIAMO NA PLÁŽI / LIGHT ALL INCLUSIVE / WI-FI / 2+2

N!
NOVINKA

PLÁŽ
PRE DETI

MIESTO POBYTU
ŠPORT

PLÁŽ
PRE DETI

MIESTO POBYTU
ŠPORT
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od 778 Eur

od 765 Eur

054 PAESTUM Hotel OLEANDRI RESORT 

POLOHA
Klubový rezort s rodinnou atmosférou  pozostávajúci z hlavnej budovy 
a niekoľkých menších jednoposchodových budov sa rozprestiera v pekne 
udržiavanej a subtropickej záhrade. Leží v blízkosti národného parku 
Cilento, ktorý je zapísaný do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, 
asi 2 km od mesta Capaccio a približne 1,5 km od starovekých chrámov 
v Paestum. 
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou zariadená typickou keramikou z Vietri sul Mare, 
internetový kútik a Wi-Fi za poplatok, reštaurácia s výhľadom na bazén, 
bar pri bazéne s terasou, záhrada, veľký bazén so slnečníkmi a ležadlami 
zdarma, jacuzzi, hodiny aerobiku, stolný tenis, požičovňa bicyklov zdarma. 
Hotel organizuje bohaté animačné programy a zábavné show na pláži 
alebo pri bazéne.
UBYTOVANIE
Superior izby pre max. 4 osoby sa nachádzajú v hlavnej budove na poscho-
dí. Elegantne zariadené de luxe izby s možnosťou 2 prísteliek, sú v jedno-
poschodových budovách v záhrade hotela v blízkosti bazéna, de luxe izby 
sú situované v najtichšej časti komplexu. Všetky izby sú klimatizované, majú 
WC s kúpeľňou s vaňou alebo so sprchou, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, 
trezor, minibar a  balkón.
STRAVOVANIE 
Rozšírené kontinentálne raňajky podávané formou bufetu, za doplatok 
večere, servírované s 3-chodovým menu a so šalátovým bufetom.
PRE DETI 
Miniklub 3-12 r., bohato vybavená herňa, postieľka za poplatok, stolič-
ka a detské menu v reštaurácii. vanička, prebaľovacie pulty, opatrovanie 
detí za poplatok. 
PLÁŽ
Široká, súkromná piesočnatá pláž je vzdialená od hotela iba 250 m, dosta-
nete sa na ňu prechádzkou cez píniový háj, ktorý poskytuje príjemný tieň. 
Slnečníky a ležadlá za poplatok. 
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

053 PAESTUM Hotel HERACLES VILLAGE  

POLOHA
Nový, moderný hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy a nie-
koľkých prízemných pavilónov leží v peknej záhrade. Hotel sa nachádza na 
okraji strediska, len 2 km od známeho archeologického areálu Paestum. 
V stredisku nájdete pár obchodíkov, reštaurácií a barov. Živšie  mestečko 
Agropoli, do ktorého premáva miestna doprava, je vzdialené približne 6 km. 
Hotel je od letiska v Salerne vzdialený približne 20 km.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex je vybavený moderne zariadenou recepciou (internet na recepcii za 
poplatok, Wi-Fi zdarma), reštauráciou, barom s priamym prístupom k bazé-
nu, oddychovou miestnosťou na čítanie. Centrom komplexu je zaujímavo 
architektonicky riešený bazén (povinná kúpacia čiapka),  slnečníky a ležadlá 
pri bazéne sú zdarma, osušky za poplatok. Hotel organizuje počas mesia-
cov júl, august animačné programy.
UBYTOVANIE
Klimatizované junior suity pozostávajú z dvoch miestností, samostatnej spál-
ne s dvoma lôžkami a obývacej miestnosti s dvoma prístelkami. Všetky suity 
sú orientované smerom na pláž a k moru, majú kúpeľňu s hydromasážnou 
sprchou a WC, sušič na vlasy, SAT TV, trezor zdarma, minibar a Wi-Fi za 
poplatok, balkón a ohraničenú terasu so záhradným nábytkom na sedenie.
STRAVOVANIE 
Light all inclusive.
PRE DETI
Miniklub (júl, august), ihrisko, záhrada, animácie, postieľka a opatrovanie 
detí za poplatok, menu v reštaurácii.
PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo 
pri hoteli. Ležadlá a slnečníky zdarma, osušky za poplatok. Plážový volejbal.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

                    
                    

LIGHT ALL INCLUSIVE
Rozšírené kontinentálne raňajky podávané formou bufetu, 
obedy a večere sú servírované s výberom z menu, šalátový 

bufet. Počas jedál sa podáva 0,25 l vína a 0,25 l vody. 
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2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA / PRI PLÁŽI / LIGHT ALL INCLUSIVE / ANIMÁCIE / WI-FI / 2+2

055 PAESTUM

Hotel MINERVA RESORT 
POLOHA
Nový, moderný hotelový komplex, pozostávajúci z hlavnej 
budovy a niekoľkých jednoposchodových pavilónov, je 
situovaný v peknej záhrade. Hotel je vzdialený len 1,5 km 
od známeho archeologického areálu Paestum, v ktorom sa 
nachádzajú vzácne nálezy  – 3 dórske grécke chrámy, z nich 
Neptúnov chrám sa zaraďuje medzi tri najkrajšie 
a najzachovalejšie chrámy staroveku. Do centra strediska sa 
dostanete prechádzkou popri píniovom lese alebo môžete 
využiť hotelové bicykle. V stredisku nájdete pár obchodíkov, 
reštaurácií a barov. Okolie hotela je vhodné na rekreačný beh, 
in-line korčuľovanie a cyklistiku. Hotel je od letiska v Salerne 
vzdialený približne 40 km.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých 
jednoposchodových domčekov, ktoré sú navzájom 
poprepájané. Má klimatizované priestory, recepciu, internet 
a Wi-Fi za poplatok, 2 reštaurácie, American bar, rozľahlý bazén 
so slnečnou terasou, veľkú záhradu, požičovňu áut a bicyklov. 
K dispozícii je na požiadanie lekár. V mesiacoch júl a august 
hotel organizuje denné animácie na pláži. Hotel je vhodný i pre 
hendikepovaných klientov.
UBYTOVANIE
Klimatizované superior dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky, majú kúpeľňu s WC, vaňu alebo sprchu, sušič na 
vlasy, telefón, minibar a Wi-Fi za poplatok, SAT TV, trezor na 

izbe zdarma, balkón. Klimatizované rodinné izby sú situované 
v pavilónoch v záhrade, pozostávajú z dvoch miestností. Každá 
z miestností má terasu alebo balkón, prípadne patio. 
STRAVOVANIE
Light all inclusive.
PRE DETI
Bazén, v mesiacoch júl a august animácie na pláži, záhrada, 
postieľka a opatrovanie detí za poplatok.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená 
len pár metrov, od hotela ju oddeľuje píniový háj a pobrežná 
príjazdová cesta. Ležadlá a slnečníky zdarma. Pláž sa nachádza 
v Lido Aténa, ktorý patrí hotelu Minerva a kde je k dispozícii bar 
a reštaurácia. Ponuka športov na pláži, vodný bicykel, plážový 
volejbal, vodný aerobik, ranné cvičenie. 
OFICIÁLNE HODNOTENIE 
PLÁŽ 
PRE DETI 
ŠPORT 
MIESTO POBYTU 
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od 698 Eur

LIGHT ALL INCLUSIVE
Rozšírené kontinentálne raňajky, obedy (servírované 
menu) a večere sú servírované s výberom z menu, 
šalátový bufet. Počas jedál sa podáva 0,25 l vína 
a 0,25 l vody. 
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PRI PLÁŽI / WI-FI / ADULT HOTEL

WI-FI / 2+2

PLÁŽ
PRE DETI

MIESTO POBYTU
ŠPORT

PLÁŽ
PRE DETI

MIESTO POBYTU
ŠPORT
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057 PAESTUM Hotel MEC  

POLOHA
Moderne zariadený hotel je situovaný v centre strediska, asi 800 metrov 
od známeho areálu Paestum – archeologického náleziska, v ktorom sa 
nachádzajú neobyčajné 3 dórske grécke chrámy, z ktorých sa Neptúnov 
chrám zaraďuje medzi tri najkrajšie a najzachovalejšie chrámy starove-
ku. Je priamo na pobreží, neďaleko národného múzea. Vďaka svojej polo-
he ponúka nespočetné možnosti navštíviť zaujímavé miesta. V okolí hote-
la nájdete množstvo obchodíkov, reštaurácií, barov. Hotel je od letiska 
v Salerne vzdialený približne 30 km.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel ponúka svojim hosťom kvalitné služby v príjemnom prostredí veľkej 
záhrady. Má vstupnú halu s recepciou, internetové pripojenie i Wi-Fi za 
poplatok, reštauráciu, bar, banketovú a konferenčnú miestnosť, bazén so 
slnečnou terasou a barom (slnečníky zdarma a ležadlá za poplatok), privátne 
parkovisko, požičovňu bicyklov. Hotel je vhodný i pre hendikepovaných 
klientov.
UBYTOVANIE
Komfortne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky majú kúpeľňu s WC a sprchou, príp. hydromasážnou vaňou, sušič 
na vlasy, telefón, trezor, minibar a Wi-Fi za poplatok, rádio, SKY a SAT TV, 
balkón. Izby typu prestige majú výhľad na more. Suity pozostávajú z dvoch 
samostatných izieb – obývacej izby a spálne, navyše majú na izbe jacuzzi 
a terasu s výhľadom na more.
STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky formou bufetu, večere servírované podľa výberu z menu, 
šalátový bufet.
PLÁŽ
Nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená 
len 80 m. Slnečníky zdarma, ležadlá za poplatok, osušky zdarma. Bohatá 
ponuka vodných športov – plážový volejbal, vodný aerobik, ranné cvičenie. 
Plachtenie, katamarán, vodné bicykle, kanoe, windsurfing a iné za poplatok
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

056 PAESTUM Hotel PACE  

POLOHA
Menší hotel situovaný v pokojnej časti strediska, len pár krokov od obcho-
díkov, reštaurácií a barov. Hotel leží len 1 km od známeho archeologického 
areálu Paestum – náleziska, v ktorom sa nachádzajú neobyčajné 3 dórske 
grécke chrámy, z ktorých sa Neptúnov chrám zaraďuje medzi tri najkrajšie 
a najzachovalejšie chrámy staroveku. Hotel je učený pre klientov, ktorí hľa-
dajú oddych a pohodlie, obklopený je zeleňou píniových lesov. Hotel je od 
letiska v Salerne vzdialený približne 22 km.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel ma lobby s recepciou, trezor a Wi -Fi na recepcii, reštauráciu ponúka-
júcu miestne i medzinárodné špeciality, konferenčnú miestnosť s kapacitou 
150 osôb, bar, parkovisko, bazén s terasou, záhradu, požičovňu bicyklov. 
Hotel pre svojich hostí ponúka v júli a auguste zábavu – animácie, rôzne hry 
a súťaže. V pešej dostupnosti od hotela je diskotéka. 
UBYTOVANIE
Štandardné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (poschodová posteľ) majú kúpeľňu s WC a sprchou, telefón, SAT 
TV a balkón.
STRAVOVANIE
Polpenzia – rozšírené kontinentálne raňajky podávané formou bufetu 
a servírované večere.
PRE DETI
Stolička, bazén, ihrisko, animácie, aquapark sa nachádza 10 km od stre-
diska.
PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vo vzdialenosti  
400 m od hotela. Z hotela na pláž premáva shuttle bus doobeda a i poobe-
de. Ležadlá a slnečníky, ako i ponuka vodných športov za poplatok.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

od 598 Eur

od 898 Eur
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059 POSITANO Hotel IL COVO DEI SARACENI 

POLOHA
Luxusný hotel leží v jednom z najčarovnejších miest na amalfitánskom 
pobreží, v Positane. Situovaný je na vysokom brale s nádherným výhľadom 
na Tyrhénske more a okolitú krajinu. V okolí sa nachádza množstvo kaviar-
ní, reštaurácií, obchodíkov a barov. Z letiska Salerno je vzdialený približne 
hodinu cesty autom.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, reštaurácia, lobby bar, bar Covo s ponukou panini 
či zmrzliny, konferenčné miestnosti. Wellness centrum s procedúrami za 
poplatok, bazén na streche s nádherným výhľadom na more a mestečko. 
Tenisové kurty (za poplatok) sú od hotela vzdialené 5 minút chôdze.
UBYTOVANIE
Hotel poskytuje dvojposteľové izby s možnosťou jednej prístelky, majú 
kúpeľňu s WC a sprchou alebo vaňou, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, Wi-Fi, 
minibar, trezor a balkón. K dispozícii sú junior suity s možnosťou jednej prí-
stelky v čiastočne oddelenej obývacej miestnosti s balkónom alebo terasou, 
priestranné de luxe junior suity s jacuzzi a s výhľadom na more.
STRAVOVANIE 
Raňajky podávané formou bufetu v Bougainville reštaurácii s výhľadom 
na more. Večere možno zabezpečiť v á la carte reštaurácií Savino, ktorá 
poskytuje širokú paletu jedál z čerstvých rýb či cestovín pripravených podľa 
tradičných receptov.
PLÁŽ
Piesočnato–kamienková pláž sa rozprestiera pod hotelom v centre strediska, 
dostanete sa na ňu po schodoch, príp. výťahom. Ležadlá, slnečníky a vodné 
športy za poplatok. V okolí pláže je množstvo reštaurácií, barov a kaviarní. 
Odporúčame prenajať si loďku a stráviť pobyt pri mori na niektorej z men-
ších, romantických pláží v okolitých zálivoch.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

058 PAESTUM Hotel SAVOY BEACH  

POLOHA
Luxusný hotel je situovaný v centre strediska, len 1 km od známeho areálu 
Paestum – archeologického náleziska, v ktorom sa nachádzajú neobyčajné 
3 dórske grécke chrámy, z ktorých sa Neptúnov chrám zaraďuje medzi tri 
najkrajšie a najzachovalejšie chrámy staroveku. Do centra strediska sa dosta-
nete pešou prechádzkou popri mori, príp. hotelovým busom. V stredisku 
nájdete množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov. Okolie hotela je vhod-
né na rekreačný beh, in-line korčuľovanie a cyklistiku. Hotel je od letiska 
v Salerne vzdialený približne 30 km.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, Wi-Fi,  reštaurácia Tre Olivi, konferenčné miest-
nosti, wellness s vnútorným bazénom, tureckými kúpeľmi a jacuzzi, fitnes, 
bazén (ležadlá a slnečníky zdarma). Možnosť zapožičať bicykle, využiť 
tenisové kurty.
UBYTOVANIE
Superior klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú 
kúpeľňu so sprchou a WC, sušič na vlasy, SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar za 
poplatok, trezor zdarma a balkón. Klimatizované de luxe izby majú kúpeľňu 
so sprchou a WC, sušič na vlasy, SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar za poplatok, 
trezor a terasu s výhľadom do záhrady. Izby typu privilege majú výhľad 
na chrámy Paestum. Junior suity pozostávajú z dvoch miestností, majú 
priestrannú terasu. Priestranné izby typu imperial suite majú navyše kúpeľňu 
s jacuzzi a veľkú terasu s výhľadom na okolie.
STRAVOVANIE
Rozšírené kontinentálne raňajky podávané formou bufetu.
PRE DETI
Bazén, postieľka a stolička.
PLÁŽ
Nádherná piesočnatá pláž Lido Aténa s pozvoľným vstupom do mora je 
vzdialená iba 200 m. Ležadlá a slnečníky zdarma. Bohatá ponuka vodných 
športov – plážový volejbal, vodný aerobik, ranné cvičenie. Plachtenie, kata-
marán, vodné bicykle, kanoe, windsurfing a iné za poplatok.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ
PRE DETI

MIESTO POBYTU
ŠPORT

WI-FI / WELLNESS

PRIAMO NA PLÁŽI / WI-FI / WELLNESS / ADULT HOTEL

PLÁŽ
PRE DETI

MIESTO POBYTU
ŠPORT

od 898 Eur

od 1 684 Eur
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061 SORRENTO Hotel PARCO DEI PRINCIPI  

POLOHA
Luxusný hotel, navrhnutý a postavený architektom Gio Pontim v roku 1962, 
sa vypína na  útese v Neapolskom zálive, terasy poskytujú nádherný výhľad 
na more. Obklopuje ho park s botanickou záhradou, od centra je vzdialený 
asi 30 min. chôdze, alebo je k dispozícii  hotelový autobus. V blízkom okolí 
sa nachádzajú najzaujímavejšie turistické ciele tejto oblasti  – Pompeje, 
Amalfi, ostrov Capri a Ischia, ale i čarovné kaviarničky, reštaurácie, miestne 
obchodíky s typickými suvenírmi.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, Wi-Fi zdarma, konferenčná miestnosť, 2 reštau-
rácie, Gio Ponti s výhľadom na more a reštaurácia na pláži Poggio Siracusa, 
posilňovňa, bazén s morskou vodou, park s botanickou záhradou, k dispo-
zícii je hotelový autobus. Hotel je vhodný aj pre hendikepovaných klientov.
UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby classic majú kúpeľňu s WC a sprchou alebo 
vaňou, sušič na vlasy, Wi-Fi, telefón, SAT TV, trezor, minibar, balkón s výhľa-
dom do záhrady alebo na more. Superior izby majú balkón s výhľadom na 
more, junior suity pozostávajú z dvoch miestností a Ponti suity poskytujú 
výhľad na more z viacerých strán.
STRAVOVANIE 
Raňajky, podávané formou bufetu.
PLÁŽ
Menšia súkromná piesočnato–kamienková pláž sa nachádza priamo pod 
hotelom, dostanete sa na ňu výťahom alebo po schodoch, ktoré sú vytesa-
né do steny útesu. Slnečníky a ležadlá za poplatok. 
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

060 CAPRI Hotel PUNTA TRAGARA  

POLOHA 
Štýlový a komfortný hotel sa nachádza na jednom z najatraktívnejších 
miest ostrova Capri. Postavený je terasovite. Len pár metrov od hotela sa 
nachádza Mys Tragara s panoramatickým výhľadom na okolie. Z hotela je 
nádherný výhľad na známe skaly Faraglioni. Situovaný je len 10 min. pešej 
chôdze od známej Piazzetty a Via Camerelle, ktorá je hlavným centrom 
nákupov na Capri. Ulica je plná svetoznámych módnych značiek, obchodí-
kov, reštaurácií a kaviarničiek. Transfer z letiska Salerno na ostrov Capri je  
trajektom, plavba trvá približne 1,5 hod.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, Wi-Fi zdarma, reštaurácia Monzu a bar La Pergola,  wellness 
centrum Unica, ktoré poskytuje oddych a relax, thalasoterapiu, masáže 
za poplatok a fitnes, 2 bazény s morskou vodou, z toho jeden vyhrievaný. 
Možnosť zapožičať si loď.
UBYTOVANIE 
Komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
s WC a sprchou a balkón, alebo malú terasu s bočným výhľadom do záhra-
dy. Izby s výhľadom na more a na záliv Marina Piccola sú situované v okolí 
bazéna a majú priestranné patio. K dispozícii sú priestranné de luxe izby a 
junior suity, majú obývaciu časť a sú situované na vyšších poschodiach, majú 
priestrannú terasu alebo balkón s výhľadom na skaly Faraglioni. Hotel ponú-
ka ďalšie tri špeciálne suity – Certosa, Monacone a Artsuite, každá je jedi-
nečná. Pre najnáročnejších je určený Penthouse.
STRAVOVANIE 
Raňajky podávané formou bohatého bufetu. Možnosť zabezpečiť večere 
v á la carte reštaurácií Monzu. 
PLÁŽ 
Najbližšia pláž sa nachádza v zálive Marina Piccola, na ktorú sa dostanete 
hotelovým autobusom Ambasador z námestia La Piazzetta. Odporúčame 
prenajať si loďku a stráviť pobyt pri mori v niektorom z romantických zálivov 
ostrova Capri. Ležadlá a slnečníky za poplatok.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★
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062 MASSA LUBRENSE

CONCA AZZURRA SEA CLUB 
POLOHA
Moderný hotelový komplex sa nachádza v skalnatom zálive 
a v pokojnom prostredí. Zo záhrady hotela sú pekné výhľady na 
ostrov Capri, ktorý leží hneď oproti. Hotel sa nachádza  
4 km od centra mesta Sorrento, kde sa dostanete hotelovým 
autobusom, ktorý premáva v čase od 8.30-24.00 hod. V centre 
Sorrenta nájdete obchodíky, kaviarne a reštaurácie. V okolí 
hotela sa nachádzajú malé morské zátoky s najčistejšou vodou 
v Stredozemnom mori. Letisko v Neapole je vzdialené približne 
50 km. 
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, Wi-Fi v lobby zdarma a internetový 
kútik za poplatok, dve reštaurácie (jedna z nich je v hlavnej 
budove, druhá pri bazéne), kde sú v ponuke snacky a čerstvé 
ovocie), bar, bazén s morskou vodou, záhrada s ležadlami 
a s jacuzzi, stolný tenis. Hotel organizuje v hlavnej sezóne 
zábavné večery a aquagym, aquafi t.
UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby a junior suity s poschodovou 
posteľou majú kúpeľňu s WC, sprchou a vaňou, telefón, SAT TV, 
trezor, minibar, balkón s výhľadom na more. Izby na prízemí 
majú predzáhradku s posedením.
STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka a opatrovanie detí za poplatok
PLÁŽ
Hotel má viacero typov pláží i vstupov do mora hneď pri hoteli. 
Odporúčame obuv do vody. Skalnatá menšia pláž so vstupom 
do mora po mostíku. Druhá, umelo vytvorená piesočnatá pláž, 
má pozvoľný vstup. 2 ležadlá a 1 slnečník na izbu zdarma. 
Pri mori sa nachádza potápačské centrum ConcaSport, sú tu 
výborné podmienky na potápanie a šnorchlovanie. 
OFICIÁLNE HODNOTENIE 
PLÁŽ 
PRE DETI 
ŠPORT 
MIESTO POBYTU 

ALL INCLUSIVE
Raňajky formou bufetu, obedy vo forme snackov 
(pizza, burger, šaláty, sendviče) a večere formou 
menu so šalátovým a dezertným bufetom, nealko 
a miestne alko nápoje, káva  v čase od 11.00 –23.00 
hod., popoludní studené snacky. 
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064 SORRENTO Hotel CONCA PARK 

POLOHA
Štýlový hotel sa nachádza len päť minút chôdze od centra mesta Sorrento, 
kde nájdete množstvo reštaurácií, kaviarní a barov. Vstup do hotela vedie 
cez jedinečnú stredovekú pasáž s historickými prvkami. Vstup do moderné-
ho hotela je mimoriadne zaujímavý a originálny.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala, recepcia, Wi-Fi zdarma, hlavná reštaurácia, á la carte reš-
taurácia, bar, snack bar Blue, kaviareň s terasou a s príjemný posedením 
v záhrade obkolesenej bujnou vegetáciou, konferenčná miestnosť, zmená-
reň, obchod so suvenírmi, wellness centrum s procedúrami a beauty salón, 
krytý bazén, bazén na terase s ležadlami a slnečníkmi zdarma, požičovňa 
bicyklov a áut.
UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
s WC a sprchou alebo vaňou, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, rádio, Wi-Fi, 
trezor, minibar. Suita James Bond 007 má navyše DVD, plazmu TV, jacuzzi, 
hydromasážnu vaňu, terasu s ležadlami a s výhľadom na Sorrentský záliv.
STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky podávané formou bufetu, večere servírované menu so 
šalátovým bufetom.
PRE DETI
Ihrisko, bazén, spoločenské hry, postieľka a stolička v reštaurácii.
PLÁŽ
Na pláž k hotelu Conca Azzura Sea Club premáva hotelový autobus 
1x doobeda a 1x poobede za poplatok. Ležadlá a slnečníky zdarma. 
Odporúčame prenajať si loďku a vyskúšať slnenie a kúpanie v okolitých 
zátokách  Sorrentského zálivu.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

063 SORRENTO Hotel MAR ALIMURI  

POLOHA
Hotel sa nachádza v krásnom zálive na pláži so sivým sopečným pieskom, 
v mestečku Meta di Sorrento len pár metrov od centra mesta Sorrento, kde 
sa dostanete hotelovým autobusom. Nájdete tam množstvo reštaurácií, 
obchodov, barov a kaviarní. Letisko v Neapole je vzdialené približne 50 km.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, Wi-Fi v lobby zdarma, 2 reštaurácie, Nettuno 
a Le Conchiglie, bar Dei Coralli, zmenáreň, konferenčná miestnosť pre 700 
osôb, wellness centrum s kvalitnými procedúrami (masáže, jacuzzi, sauna, 
vyhrievaný krytý bazén a kozmetické služby), bazén s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma na terase a s výhľadom na more.
UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby majú kúpeľňu s WC a sprchou, sušič na 
vlasy, minibar, telefón, SAT TV, Wi-Fi, trezor a francúzske okno. Superior 
izby s možnosťou jednej prístelky sú s balkónom, junior suity s možnosťou 
jednej prístelky a s jacuzzi, s balkónom s výhľadom na more, rodinné izby 
s dvoma miestnosťami s veľkou kúpeľňou a balkónom s výhľadom na more.
STRAVOVANIE
Poplenzia, raňajky formou bufetu a večere formou menu so šalátovým 
a dezertným bufetom. Za poplatok all inclusive, ktorý zahŕňa navyše: obedy 
vo forme snackov (pizza, burger, šaláty, sendviče), nealko a miestne alko 
nápo, káva  v čase od 11.00 –23.00 hod., popoludní studené snacky. 
PRE DETI
Menu, postieľka a stolička v reštaurácii, opatrovanie detí za poplatok.
PLÁŽ
Súkromná piesočnato kamienková pláž sa nachádza priamo pred hotelom. 
Plážový servis (2 ležadlá, 1 slnečník a osušky zdarma).
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★ 
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066 ISCHIA Hotel IL GRAND HOTEL PUNTA MOLINO 

065 MASSA LUBRENSE Hotel DELFINO  

POLOHA
Luxusný hotel sa nachádza v najprestížnejšej oblasti ostrova Ischia, v blízkosti
známeho hradu Castello Aragonese. Obklopený je píniovým lesom. Len 
pár metrov od hotela je hlavná obchodná ulica s množstvom obchodíkov, 
reštaurácií a kaviarní. Hlavný prístav Ischie sa nacháddza 1 km od hotela. 
Transfer na ostrov Ischia je trajektom z Neapola alebo zo Salerna so zastáv-
kou na ostrove Capri.
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Lobby s recepciou, internet a Wi-Fi za poplatok, konferenčná miestnosť, 
reštaurácia, bar, denný piano bar,  nočný klub, barbecue servis. Hostia môžu 
využiť kvalitné wellness centrum, 3 bazény, z toho dva termálne, jeden na 
terase hotela a druhý vo wellness centre, požičovňa áut, parkovisko. Hotel 
organizuje večerné zábavné programy.
UBYTOVANIE 
Komfortné, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky, majú kúpeľňu so sprchou a WC, sušič na vlasy, telefón, rádio, SAT 
TV, internetové pripojenie, minibar, trezor, balkón alebo terasu s výhľa-
dom do záhrady alebo na more (doplatok). Superior izby sú priestran-
né, majú balkón s výhľadom na more alebo terasu s výhľadom do záhra-
dy. Junior suity sú priestranné, majú obývaciu časť s malou terasou s výhľa-
dom na more. Grand suity pozostávajú z dvoch miestností, majú veľké okná 
s výhľadom na záliv.
STRAVOVANIE 
Polpenzia, raňajky a večere formou bohatého bufetu. Možnosť doobjednať 
si obedy.
PLÁŽ
Piesočnatá pláž priamo pod hotelom. Ležadlá a slnečníky zdarma. Na pláži 
je bohatá ponuka vodných športov (windsurfing, kanoe, kajak, požičovňa 
lodí).
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Elegantný hotel je situovaný na skalnatom útese nad malou zátokou 
s výhľadom na ostrovy Capri a Ischia, asi 5 min. jazdy autom od Massa 
Lubrente a 9 km od centra mesta Sorrento, kam vás odvezie zdarma 
hotelový autobus. V Sorrente je množstvo obchodíkov, reštaurácií, kaviarní 
a barov. 
VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, Wi-Fi za poplatok, zmenáreň, konferenčná miest-
nosť, reštaurácia s panoramatickým výhľadom na more, á la carte reštaurá-
cia, snack bar, záhrada, terasa na opaľovanie, 2 bazény (jeden s morskou 
vodou) s neopakovateľnými výhľadmi. Slnečníky, ležadlá pri bazéne, osušky 
zdarma. Hotel je ideálny pre novomanželov.
UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby classic, superior alebo rodinné izby majú 
kúpeľňu s WC a sprchou, sušič na vlasy,  telefón, SAT TV, Wi-Fi za poplatok, 
trezor, minibar, balkón s výhľadom na more.
STRAVOVANIE 
Polpenzia, raňajky podávané formou bufetu, večere servírované formou 
menu so šalátovým bufetom.
PLÁŽ
Hotel má viacero vstupov do mora. Menšia, súkromná pláž v skalnatej 
zátoke sa nachádza priamo pod hotelom. Na pláž sa dostanete schodmi 
popri mori. Ďalšie menšie betónové plató sú hneď pod hotelom. Plážové 
osušky sú zdarma, slnečníky a ležadlá za poplatok. Možnosť potápania 
a šnorchlovania.
OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
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ŠPORT

PRIAMO NA PLÁŽI / WELLNESS
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