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ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

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

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

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

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

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

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1 
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

Vysoká 2 (Panta Rhei - Poštová) 
811 06 Bratislava
0903/280 433
pantarhei@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945 
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19 
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55 
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2 
934 82 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1 
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34 
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52 
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4 
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
novezamky@satur.sk

PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116 
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23 
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7 
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261 
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

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

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

VRANOV NAD TOPĽOU
Nám. Slobody 2 
093 01 Vranov nad Topľou 
057/442 10 60
vranov@satur.sk

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

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

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk
 
Bottova 5
010 01 Žilina
041/326 02 32
041/326 02 33
zilina@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/4156068
koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25 
054/4726273
spirit@spirit-travel.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/5430851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/52931579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/20648220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/52444190
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24,OC Aupark 
02/33872835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/4334135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/5459696
info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526  
031/7802106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/6516108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL
Nám. Slobody 28
057/7750700
gama.travel@stonline.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905368372
alvia@alvia.sk 

CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/6714661
info@travelfly.sk 

LEVICE  
DEKAMPO
Sv. Michala 2
036/6222219
dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
047/4331395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
0911504666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/4300244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/6214064
ck@letenky.sk

NITRA
OLIN TOUR
Štefánikova 53
037/7410252
olintour@compclub.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/719016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/7492981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918391024
bittnertravel@bittnertravel.sk

LF TRAVEL
Holubyho  27,OC Plus
Tel: 0915/841996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/4260990
etours@stonline.sk

PREŠOV
DOVOLENKA
Hlavná 40
051/7763363
2a@dovolenka1.sk

VIP TOURS
Martina Benku 3
051/7753308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
046/5422577
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/5811737
ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/45927282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/6546454
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ  
VEMA REAL  
M. R. Štefánika 1152 
031/7894513
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/6684213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/7621629
carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/65934316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
056/6726619
kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/6552361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/7446082
predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/5511352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/5514877
primatour@primatour.sk
   
ZVOLEN
CA  KATKA
Trhova  1
045/5326727
agenturakatka@stonline.sk

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

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 3
041/5003254
tosmart@tosmart.sk

Nájdete nás 
na facebooku

Cestovanie naľahko
 Len vy a vaša kreditná karta od Tatra banky
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Portugalsko Španielsko

Malorka

Menorka
Sardínia

Taliansko

Chorvátsko

Bulharsko

Turecko

Cyprus

Izrael

Jordánsko

SAE

Korfu

Zakyntos

Peloponéz
Santorini

Mykonos

Thassos

Kréta
Rodos

Tunisko

Egypt

Gran Canaria

Tenerife

Kapverdské  
ostrovy

OBSAH
BULHARSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

CYPRUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244

EGYPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302

GRÉCKO - Korfu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

GRÉCKO - Kréta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

GRÉCKO - Peloponéz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

GRÉCKO - Rodos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228

GRÉCKO - Santorini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226

GRÉCKO - Thassos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

GRÉCKO - Zakyntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

CHORVÁTSKO - Ostrovy  . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

CHORVÁTSKO - Istria a Kvarner. . . . . . . . . . . . 118

CHORVÁTSKO - Severná Dalmácia. . . . . . . . 138

CHORVÁTSKO - Stredná a južná Dalmácia. . .148

KAPVERDSKÉ OSTROVY. . . . . . . . . . . . . . . .322

PLAVBY LOĎOU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY. . . . . . . . . . .326

ŠPANIELSKO - Andalúzia . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 

ŠPANIELSKO - Kanárske ostrovy. . . . . . . . . . 37

ŠPANIELSKO - Malorka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 

TALIANSKO - Jadran  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

TALIANSKO - Kalábria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

TALIANSKO - Kampánia . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

TALIANSKO - Lago di Garda. . . . . . . . . . . . . .80

TALIANSKO - Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

TALIANSKO  - Sardínia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

TALIANSKO - Toskánsko. . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 

TUNISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294

TURECKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
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PREŽITE SVOJ 
NAJKRAJŠÍ DEŇ 
VO SVOJOM ŽIVOTE 
JEDINEČNE

Vyberte si krajinu, kde chcete osláviť svoj 
deň a my zariadime všetko ostatné:

    svadobný obrad

    svadobná cesta

    fotograf počas sobáša

    kvetinová výzdoba

    kytica pre nevestu 

+ ozdoba / kvet pre ženícha

    dohľad počas samotnej ceremónie

    konzultácia s koordinátorom

    fľaša šampanského počas ceremónie

Ďaľšie doplnkové služby:

    svadobný účes pre nevestu 

    kaderník pre hostí 

    manikúra 

    kvetinová výzdoba auta 

    košík s ryžou a ružovými lupienkami 

    fotograf 1 hodinu + album so 60 ks fotiek 

    príprava recepcie / svadobnej hostiny 

podľa požiadaviek

    DVD z obradu
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NOVINKY

PRE VÁS A VAŠE DETI

BLIŽŠIE K VÁM

   Ostrov Elba, Taliansko - individuálna doprava  

  Lago di Garda, Taliansko - individuálna doprava  

  Palmová riviéra, Taliansko - individuálna doprava  

  Puglia, Taliansko – letecky z Bratislavy 

  Ostrov Thassos, Grécko – letecky z Bratislavy

  Ostrov Santorini, Grécko – letecky z Viedne 

  Peloponéz, Grécko – letecky z Bratislavy a Viedne

  Odlety z Bratislavy do Chanie 

  Marsa Alam, Egypt – letecky z Bratislavy 

  Plavby loďou – nové okruhy a s pobytom pri mori 

   Poznávacie zájazdy – nové okruhy, destinácie a s pobytom 

pri mori

  Nové hotely s rodinným klubom PLANET FUN 

  Teenage kluby na Severnom Cypre 

   Hotely pre 18+ v každej destinácii 

  2 až 3 deti do 18 rokov zdarma

  8 hotelov s rodinným klubom „PLANET FUN“

  2 hotely s teenage klubom 

  7 hotelov so slovenským animátorom

  36 hotelov s aquaparkom 

  32 baby hotelov s vybavením pre bábätká

  50 pobočiek 

  Viac ako 600 autorizovaných predajcov

  Predaj v obchodných centrách Aupark, Polus a Avion

  Nonstop servis – call centrum 0850 333 333

  Online predaj na www.satur.sk

  Stánok na letisku v Bratislave 

NÁŠ TIP
Na základe skúseností nášho tímu a analýzy 

dotazníkov o spokojnosti našich klientov, sme pre vás 

vybrali to najlepšie vo svojej kategórii. Kombináciu 

dobrej kvality a dobrej ceny odporúčame ako NÁŠ TIP. 

X DETÍ DO X ROKOV ZDARMA
Dve až tri deti v sprievode 2 dospelých osôb majú 

pobyt – ubytovanie na prístelke a stravovanie (ak je 

súčasťou služieb) zdarma a platia len za dopravu – 

detský paušál (pri väčšine zájazdov leteckou dopravou 

sme deti zvýhodnili špeciálnou cenou letenky).

BEZ DETÍ
Hotel pre dospelých. Romantická dovolenka, 

maximálny komfort a pokojný pobyt.

1+1
Pri hoteli označenom 1+1 poskytneme dieťaťu, ktoré 

cestuje s jednou dospelou osobou zľavu na základnom 

lôžku.

2+2, 2+3
Hotely označené 2+2 alebo 2+3 ponúkajú ubytovanie v 

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

7=6 
Pri hoteloch označených týmto piktogramom Vám za 

cenu 6 nocí ponúkame pobyt na 7 nocí. 

PLÁŽ – Hodnotenie kvality pláže, prístup do mora 

a vybavenie. 

PRE DETI – Hodnotenie služieb a vybavenosti pre deti. 

MIESTO POBYTU – Hodnotenie letoviska, možností 

zábavy, nákupu a relaxu.

SPOKOJNOSŤ KLIENTOV
Na základe výsledkov analýzy dotazníkov o spokojnosti 

našich klientov Vám prinášame hodnotenie našich 

klientov, ktorí príslušný hotel navštívili. 

PRIPRAVILI SME PRE VÁS

PIKTOGRAMY

1
DO 16 ROKOV

ZDARMA

BEZ DETÍ

1+1

2+2
2+3
7=6
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Využite výhody rodinného klubu PLANET FUN vo vybraných 

hoteloch a tí najlepší slovenskí animátori spestria zábavou každý 

deň vašej dovolenky. Naši animátori všetky aktivity prispôsobujú 

schopnostiam, možnostiam a veku detí.

MINI KLUB PLANET FUN
(JÚL – AUGUST 2014)
  vhodný pre deti vo veku od 4 – 12 rokov

  program 6x do týždňa

  veselé raňajky s animátormi bez rodičov (2x týždenne)

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

(zmena času vyhradená)

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

(zmena času vyhradená)

   večera bez rodičov po ukončení popoludňajšieho programu 

v miniklube (1x týždenne)

  večerný program - minidisco

Deti sa zmenia na indiánov či pirátov hľadajúcich stratený poklad. 

Vlastnoručne vyrobené masky predvedú na mini karnevale 

a zdokonalia sa v kuchárskom umení alebo pečení miestnych maškŕt. 

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

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

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

na mini olympiádu, turnaje s fresbee alebo v šípkach. Naučia sa hrať 

petangue (typický letný šport) a využijú všetky možnosti športových 

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

lákadlom nielen pre malých, ale aj veľkých.

TEENAGE KLUB PLANET FUN
(JÚL – AUGUST 2014)
  vhodný pre deti vo veku od 13 – 18 rokov

  program 6x do týždňa

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

(zmena času vyhradená)

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

(zmena času vyhradená)

  tematické večerné programy plné zábavy 

Vieme veľmi dobre ako radi sa teenageri na dovolenkách zabávajú. 

Naši animátori sa preto na teenagerov dobre pripravili a počas 

dovolenky vám ponúknu rôzne druhy zábavných aktivít. Čakajú 

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

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

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

(napr. šach, spoločenské hry), teenage olympiáda, zábavné kvízy, 

tematické večere, večerné show, ktorých sa sami môžete zúčastniť, 

diskotéky a iné. Určite využijeme všetky možnosti, ktoré hotel 

ponúka. Teenage klub je možnosť vyskúšať si nové veci a spoznať 

nových ľudí v rovnakom veku. Vždy bude čo objavovať a nikdy sa 

nebudete nudiť. A tí odvážni si na jeden deň budú môcť vyskúšať 

aké je to byť animátorom. 
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HAPPY BIRTHDAY
Má vaše dieťa počas dovolenky narodeniny? Oslovte našich animátorov a spolu 

s nimi pripravte svojej ratolesti krásnu a nezabudnuteľnú narodeninovú oslavu. 

ŠPORTOVÉ A RELAXAČNÉ AKTIVITY
(PODĽA PROGRAMU HOTELOVÝCH ANIMÁCIÍ) PRE DOSPELÝCH

  vhodné pre všetky vekové kategórie

   časy aktivít nájdete vypísané na určenom mieste v každom hoteli alebo 

sa opýtajte svojho animátora PLANET FUN

   z ponuky vyberáme: futbal, plážový volejbal, petangue, aquaerobic, vodné 

pólo, zumba či strečing. Využijeme všetky dostupné možnosti športového 

relaxu, ktoré váš vybraný hotel ponúka.

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

komédií či skečov a skvelých tanečných vystúpení profesionálnych tanečníkov 

alebo hotelového animačného tímu. Nebudú chýbať ani vtipné súťaže a hry 

pre dospelých. A komu z dospelých bude ešte málo, zábava pokračuje na 

diskotéke. 

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

Tešíme sa na Vás

Vaši animátori
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NOAH´S ARK 
SEVERNÝ CYPRUS 
PRE DETI: 
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora, detský 
bazén, aquapark, detské ihrisko, miniklub (4 – 12 r.), 
teenage klub (13 – 18 r.), stolička, postieľka. 

STRAVOVANIE: 
All inclusive.
 

BAIA DEI PINI 
SARDÍNIA  
PRE DETI: 
Piesočná pláž s  pozvoľným vstupom do mora, bazén, 
detské ihrisko, miniklub (5 – 12 r.), postieľka, stolička, 
detské menu, baby izby, špeciálna časť s bazénom, zá-
hradou a záhradným domčekom s výbavou pre bábätká. 

STRAVOVANIE: 
All inclusive.

KAYA ARTEMIS 
SEVERNÝ CYPRUS 
PRE DETI: 
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora, detský 
bazén, aquapark, detské ihrisko, miniklub (1 – 12 r.), te-
enage klub (13 – 18 r.), postieľka, stolička. 

STRAVOVANIE: 
All inclusive.
 

BARCELO FLORIANA 
VILLAGE 
KALÁBRIA  
PRE DETI: 
Piesočná pláž s kamienkami, bazén, ihrisko, miniklub 
(4 – 12 r.), detské menu, stolička, postieľka, vybavenie 
pre bábätká. 

STRAVOVANIE: 
All inclusive.

EXKLUZÍVNE

len s
CK SATUR

EXKLUZÍVNE

len s
CK SATUR
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GELINA VILLAGE 
KORFU
PRE DETI: 
Piesočná pláž miestami premiešaná kamienkami s  po-
zvoľným vstupom do mora, bazény, aquapark, detské 
ihrisko, mini ZOO, miniklub (4 – 12 r.), stolička, postieľka. 

STRAVOVANIE: 
All inclusive.

BUCA RESORT 
PELOPONÉZ 
PRE DETI: 
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora, bazén 
so šmýkačkami, ihrisko, miniklub.

STRAVOVANIE: 
All inclusive.

ARCANUS (EX ASTERIA 
SORGUN) 
TURECKO 
PRE DETI: 
Piesočnato-kamienková pláž s  pozvoľným vstupom 
do mora, bazén s  tobogánmi, miniklub (4 – 11 r.), 
v hlavnej sezóne junior klub (12 – 16 r.), detské ihrisko 
a minidisco.

STRAVOVANIE: 
All inclusive.

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

STRAVOVANIE: 
All inclusive.
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Benátky

Olympia

Bari

Dubrovník Istanbul

Izmir

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 26.4.2014

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC PREZIOSA je najnovšia a  najexkluzívnejšia loď spoločnosti MSC CRO-
CIERE krstená v marci 2013. Medzi inovatívne novinky patria vodný akvapark 
pre deti s hradom, tobogan prečnievajúci nad hladinu mora, areál len pre do-
spelých „Top 18 Exklusive Solarium“ a luxusná reštaurácia medzinárodnej siete 
Eataly. Kapacita lode je 2250 pasažierov a 1275 členov posádky. Celkovo má 
18 palúb (z toho 14 pre pasažierov). K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA SPA 
a fi tnes centrum, MSC YACHT CLUB (oddelená časť lode s all inclusive služ-
bami), 4 bazény, 12 víriviek, multifunkčné športovisko (tenis, futbal, basketbal, 
volejbal), vonkajšia bežecká dráha, bowling, formula 1 simulátor, minigolf, di-
vadlo, 4 D kino, večerné show, diskotéka, kasíno, animácie a detské kluby, vide-
oherňa, knižnica, konferenčné miestnosti,  kartáreň, fajčiarsky salón, interneto-
vá kaviareň, duty free obchody, zdravotnícke centrum, 5 reštaurácií a 10 barov. 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou alebo sprchova-
cím kútom, toaletou, sušičom na vlasy a kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre 
suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: vnútorné bez okna, kajuty s oknom, 
kajuty s balkónom a suity (niektoré s priamym vstupom do SPA). K dispozícii 
sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu pre maximálne 4 osoby.

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

Z BENÁTOK DO ISTANBULU
001  PLAVBA NA MSC PREZIOSA + 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ:  Benátky (Taliansko)  16.30
2. DEŇ:  Bari (Taliansko) 10.00 15.00
3. DEŇ:  Katakolon/Olympia (Grécko) 08.00 13.00
4. DEŇ:  Izmir (Turecko) 08.30 15.00
5. DEŇ:  Istanbul (Turecko) 07.30 17.00
6. DEŇ:  na mori
7. DEŇ:  Dubrovník (Chorvátsko) 11.30 17.00
8. DEŇ:  Benátky (Taliansko) 08.00

NOVINKA

CENA OD

589
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Benátky

Olympia Santorini

KorfuBari

Dubrovník

Atény

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 22.6.2014

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC FANTASIA bola postavená v r. 2008. Táto majestátna loď poskytuje ma-
ximum pohodlia, zábavy a kvalitných služieb. Je najväčšou loďou, ktorá bola 
postavená európskou lodnou spoločnosťou. Kapacita lode je 3274 pasažie-
rov a 1332 členov posádky. Celkovo má 18 palúb (z toho 15 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA SPA a fi tnes centrum, MSC YACHT CLUB, 
5 bazénov (1 krytý), tobogan, 12 víriviek, kaderníctvo, kozmetika, multifunkčné 
športoviská, vonkajšia bežecká dráha, divadlo, 4 D kino, večerné show, disko, 
kasíno, animácie, detské kluby, Play Station herňa, Formula 1 simulátor, knižni-
ca, Wi-Fi za poplatok, obchody, 6 reštaurácií a 14 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené klimatizované kajuty sú vybavené SAT TV, minibarom, te-
lefónom, trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom na vlasy, kozmetikou. 
24 h kajutový servis a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: vnútorné 
bez okna, kajuty s oknom, kajuty s balkónom a suity – s kapacitou maximálne 
4 osoby.

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

002  PLAVBA NA MSC FANTASIA + 

GRÉCKE OSTROVY     

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: Benátky (Taliansko)   17.00
2. DEŇ: Bari (Taliansko) 13.00 18.00
3. DEŇ: Katakolon/Olympia (Grécko) 13.00 18.00
4. DEŇ:  Santorini (Grécko) 09.00 17.00
5. DEŇ: Piraeus/Atény (Grécko) 07.30 16.30
6. DEŇ: Korfu (Grécko) 12.30 18.30
7. DEŇ: Dubrovník (Chorvátsko) 08.00 14.00
8. DEŇ: Benátky (Taliansko) 09.00

CENA OD

649
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

SalernoOlbia

Menorka
Ibiza

Cannes
Janov

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 30.6.2014

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 4.5.2014

Barcelona

Marseille
Janov

Tunis
Messina

Neapol

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC SPLENDIDA bola postavená v r. 2009. Celkovo má 18 palúb (z toho 15 pre 
pasažierov). Kapacita lode je 3 274 pasažierov a 1 332 členov posádky. Vybavenie 
lode: MSC AUREA SPA a fi tnes centrum (sauny, turecké kúpele, masáže, vírivky, 
joga), MSC YACHT CLUB (oddelená časť lode s all inclusive službami), 5 bazénov 
(1 krytý), tobogan, 12 víriviek, multifunkčné športovisko, vonkajšia bežecká dráha, 
4D kino, divadlo, disko, kasíno, animácie, detské kluby, Play Station herňa, Formu-
la 1 simulátor, knižnica, internet, kaderníctvo, kozmetika, obchody, 6 reštaurácií 
a 14 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, 
minibarom, telefónom, trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, sušičom na vlasy, 
kozmetikou. 24 h kajutový servis a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné bez okna, kajuty s oknom, kajuty s balkónom, suity (niektoré s priamym 
vstupom do SPA). K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. Všetky kajuty majú ka-
pacitu maximálne 4 osoby.

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

 PERLY ZÁPADNÉHO STREDOMORIA

004   PLAVBA NA MSC SPLENDIDA +

BALEÁRSKE OSTROVY A SARDÍNIA

003  PLAVBA NA MSC SINFONIA + 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC SINFONIA bola postavená v r. 2002. Kapacita lode je 1554 pasažierov 
a 700 členov posádky. Má 13 palúb (z toho 9 pre pasažierov), ktoré sú po-
menované podľa symfónií najznámejších európskych skladateľov. K vybaveniu 
lode patria: MSC AUREA SPA a fi tnes centrum (sauny, turecké kúpele, masáže, 
kozmetika, kaderníctvo), bazény, vírivky, multifunkčné športoviská, vonkajšia 
bežecká dráha, divadlo, večerné show, disko, kasíno, animácie, detské kluby, 
videoherňa, knižnica, Wi-Fi za poplatok, obchody, 2 reštaurácie a 7 barov.

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: Janov (Taliansko)  19.00
2. DEŇ: Cannes (Francúzsko) 08.00 16.00
3. DEŇ: Ibiza (Španielsko) 19.00 
4. DEŇ: Ibiza (Španielsko)  17.00
5. DEŇ: Mahon/Menorca (Španielsko) 08.00 14.00
6. DEŇ: Olbia/Sardínia (Taliansko)  09.00 15.30
7. DEŇ: Salerno (Taliansko)  07.00 13.00
8. DEŇ: Janov (Taliansko) 10.00

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ:  Janov (Taliansko)  17.00
2. DEŇ:  Neapol (Taliansko) 13.00 19.00
3. DEŇ:  Messina/Sicília (Taliansko) 09.00 15.00
4. DEŇ:  La Goulette/Tunis (Tunisko) 08.00 14.00
5. DEŇ:  na mori  
6. DEŇ:  Barcelona (Španielsko) 08.00 18.00
7. DEŇ: Marseille (Francúzsko) 09.00 16.00 
8. DEŇ: Janov (Taliansko) 08.00 

CENA OD

499
EUR

CENA OD

569
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 31.5.2014

2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 24.5.2014

Kodaň

Kiel/Hamburg

St. Petersburg

Helsinki

Gdyňa
Kiel/Hamburg

Göteborg

Kristiansand
Stavanger

Geiranger
Hellesylt

Flam

METROPOLY POBALTIA
006  PLAVBA NA MSC ORCHESTRA 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE 
MSC ORCHESTRA bola postavená v r. 2007. Táto exkluzívna loď je kombiná-
ciou elegancie a  inovácií s  tradičnými prvkami. Kapacita lode je 2550 pasa-
žierov a 987 členov posádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 13 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA SPA a fi tnes centrum (sauny, turecké kú-
pele, masáže, kozmetika, kaderníctvo), 3 bazény (1 detský), 4 vírivky, minigolf, 
tenisový kurt, vonkajšia bežecká dráha, animácie, divadlo, večerné show, živá 
hudba, disko, kasíno, konferenčné miestnosti, knižnica, galéria, internetová ka-
viareň, obchody, detské kluby, videoherňa, 4 reštaurácie a 13 barov.

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC ORCHESTRA bola postavená v r. 2007. Táto exkluzívna loď je kombiná-
ciou elegancie a  inovácií s  tradičnými prvkami. Kapacita lode je 2550 pasa-
žierov a 987 členov posádky. Celkovo má 16 palúb (z toho 13 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MSC AUREA SPA a fi tnes centrum (sauny, turecké kú-
pele, masáže, kozmetika, kaderníctvo), 3 bazény (1 detský), 4 vírivky, minigolf, 
tenisový kurt, vonkajšia bežecká dráha, animácie, divadlo, večerné show, živá 
hudba, disko, kasíno, konferenčné miestnosti, knižnica, galéria, internetová ka-
viareň, obchody, detské kluby, videoherňa, 4 reštaurácie a 13 barov.

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

NÓRSKE FJORDY  
005  PLAVBA NA MSC ORCHESTRA 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ:  Kiel (Nemecko)  18.00
2. DEŇ:  Kristiansand (Nórsko) 14.00 20.00
3. DEŇ:  na mori 
4. DEŇ:  Hellesylt a Geiranger (Nórsko) 08.00     17.30
5. DEŇ:  Flam (Nórsko) 08.00 17.30
6. DEŇ:  Stavanger (Nórsko)  09.00 15.00
7. DEŇ:  Göteborg (Švédsko) 09.00 17.00
8. DEŇ:  Kiel (Nemecko) 10.00

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ:  Kiel (Nemecko)  18.00
2. DEŇ:  Kodaň (Dánsko) 08.00 18.00
3. DEŇ:  Gdynia (Poľsko)  14.00 21.00
4. DEŇ:  na mori 
5. DEŇ:  Helsinki (Fínsko) 08.00 14.00
6. DEŇ:  St. Petersburg (Rusko) 07.00 19.00
7. DEŇ:  na mori 
8. DEŇ:  Kiel (Nemecko) 10.00

CENA OD

799
EUR

CENA OD

799
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Malaga

Savona

Barcelona

Valencia

Cadiz

Lisabon

Casablanca
Malta

Trapani

Salerno

Capri

Elba

Savona

Toulon

Propriano
Olbia

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA FORTUNA bola postavená v r. 2003. Kapacita lode je 3 780 pasažierov 
a 1 110 členov posádky. Celkovo má 17 palúb (z toho 13 pre pasažierov). K vy-
baveniu lode patrí: wellness a fi tnes centrum (1 300 m2), 4 bazény (1 krytý), 
6 víriviek, kozmetika, kaderníctvo, multifunkčné športoviská, vonkajšia bežec-
ká dráha, divadlo, animácie, večerná show, kasíno, disko, knižnica, Wi-Fi za 
poplatok, obchody, detské kluby, Play Station herňa, 4 reštaurácie a 11 barov.

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

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

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
NÁŠ TIP – SATUR VÝLETY
V každom prístave počas plavby je možný výber z niekoľkých fakultatívnych 
výletov. Ponuku SATUR fakultatívnych výletov za atraktívne ceny dostanete 
vo vašej CK. 

ANDALÚZIA A MAROKO
008  PLAVBA NA COSTA FORTUNA 

KRÁSY TALIANSKA
007  PLAVBA NA COSTA NEORIVIERA 

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA NEORIVIERA je od novembra 2013 najmladším prírastkom do rodi-
ny lodí COSTA CROCIERE. Postavená bola v  roku 1999 a  rekonštruovaná 
v roku 2005. Celkovo má 11 palúb (z toho 8 pre pasažierov). Kapacita lode je 
1700 pasažierov a 670 členov posádky. Vybavenie lode: wellness a fi tnes cen-
trum (sauny, turecké kúpele, masáže, vírivky, joga), 3 bazény, 2 vírivky, vonkaj-
šia bežecká dráha, disko, kasíno, animácie, detské kluby, videoherňa, knižnica, 
internet, kaderníctvo, kozmetika, obchody, 3 reštaurácie a 6 barov.

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

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

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

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

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ: Savona (Taliansko)   18.00
2. DEŇ: Toulon (Francúzsko) 08.00 19.00
3. DEŇ: Propriano/Korzika (Francúzsko) 09.00 23.00
4. DEŇ:  Olbia/Sardínia (Taliansko)  07.00 17.00
5. DEŇ: Trapani/Sicília (Taliansko) 09.00 19.00
6. DEŇ: La Valletta (Malta)  08.00 23.59
7. DEŇ: na mori 
8. DEŇ: Salerno (Taliansko) 08.00
9. DEŇ: Salerno (Taliansko)  02.00
9. DEŇ: Capri (Taliansko) 08.00 23.59
10. DEŇ: na mori 
11. DEŇ: Portoferraio/Elba (Taliansko) 08.00 19.00
12. DEŇ: Savona (Taliansko) 08.00 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. DEŇ:  Savona (Taliansko)  16:30
2. DEŇ:  na mori  
3. DEŇ:  Malaga (Španielsko) 12:30 18:00
4. DEŇ:  Casablanca (Maroko) 07:30 21:30
5. DEŇ:  Cadiz (Španielsko) 09:00 18:00
6. DEŇ:  Lisabon (Portugalsko) 09:00 18:00
7. DEŇ: na mori  
8. DEŇ: Valencia (Španielsko) 13:00 19:00
9. DEŇ: Barcelona (Španielsko) 08:00 13:00
10. DEŇ: Savona (Taliansko) 09:00 

ANIMÁCIE   |   WELLNESS   |   WI-FI   |   1+1   |   2+2   2 DETI DO 18 ROKOV ZDARMA   |   ANIMÁCIE   |   WELLNESS   
WI-FI   |   1+1   |   2+2   |   SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 26.10.2014

NOVINKA

CENA OD

899
EUR

CENA OD

499
EUR
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OKRUŽNÉ PLAVBY

Amsterdam

Rotterdam
Delft

Antverpy

Dordrecht

Kolín

Zutphen

Deventer

Kampen

Nijmegen

Hoorn

Passau

Melk

Linz

Viedeň

Bratislava
Ostrihom

Budapešť

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MS BRITANNIA je klasická pekná riečna loď so slnečnou terasou, s vyhrieva-
ným bazénom a ležadlami. Loď má 4 paluby s pacitou 184 cestujúcich. K vy-
baveniu lode patrí: panoramatická reštaurácia, bar, požičovňa kníh a spoločen-
ských hier, večerný program, živá hudba, obchod. 

UBYTOVANIE
Elegantné kajuty s oknom sú vybavené individuálne ovládanou klimatizáciou, 
kúpeľňou so sprchou, sušičom na vlasy, SAT TV a telefónom. Typy kajút: kajuty 
s oknom na hlavnej palube (12m2) s jednou posteľou a jedným gaučom a kajuty 
deluxe na hornej palube (24m2) s francúzskou posteľou. Všetky kajuty majú 
kapacitu max. 2 osoby (dve kajuty aj pre 3 osoby). 

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný snack (káva, čaj a poobedný koláč).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Individuálna alebo letecká doprava. Viac informácií dostanete vo vašej CK. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★
ITINERÁR
1. DEŇ: Kolín (Nemecko) – nalodenie od 16.00 hod., vyplávanie o 22.00 hod.
2. DEŇ: Nijmegen/Rotterdam (Holandsko) – ráno 8.00 hod. príchod do Nijme-
genu, jedného z najstarších miest v Holandsku. Poobede plavba do Rotterdamu. 
3. DEŇ: Rotterdam (Holandsko) – individuálne voľno v Rotterdame s možnosťou fa-
kultatívneho výletu do Delft. Poobede o 13.00 hod. plavba do Dordrechtu. Neďaleko 
sa nachádzajú veterné mlyny v Kinderdijk, ktoré sú zapísane do zoznamu UNESCO. 
4. DEŇ: Antverpy (Belgicko) – príchod v ranných hodinách, po raňajkách možnosť 
prehliadky mesta alebo fakultatívneho výletu do svetoznámeho mesta Bruggy. 
5. DEŇ: Antverpy (Belgicko) – individuálne voľno s možnosť návštevy Bruselu.  
6. DEŇ: Amsterdam/Hoorn (Holandsko) – ráno o 7.00 hod. príchod do Am-
sterdamu, individuálne voľno. Doobeda možnosť fakultatívnej prehliadky mes-
ta s plavbou po kanáloch a poobede návštevy múzea pod šírim nebom Zaanse 
Schans (drevené domčeky, výroba syrov a drevákov). 
7. DEŇ: Hoorn/Kampen (Holandsko) – v poobedných hodinách plavba z Ho-
orn-u do mestečka Kampen. Príchod o 17.00 hod., fakultatívne možnosť pre-
hliadky historického centra so zachovalými mestskými hradbami. 
8. DEŇ: Kampen/Deventer (Holandsko) – ráno 9.00 hod plavba z Kampen do De-
venteru. Poobede o 12.30 hod. príchod do malebného holandského mesta Deventer. 
9. DEŇ: Deventer/Zuthpen/Doesburg (Holandsko) – v ranných hodinách od-
chod do Zuthpenu, kde je možnosť zakúpenia fakultatívneho výletu do kráľov-
ského paláca Het Loo. Jeho priľahlé záhrady patria k najkrajším na svete. Po 
výlete je nalodenie v meste Doesburg. Poobede plavba do Kolína. 
10. DEŇ: Kolín (Nemecko) – príchod o 8.00 hod, vylodenie od 9.00 hod. 

DUET NA RÝNE     
010  PLAVBA NA MS BRITANNIA +

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Riečny katamarán MS PRIMADONNA zaujme na prvý pohľad neobvyklým di-
zajnom. Poskytuje jedinečný výhľad na Dunaj, človek má pocit vznášajúci sa 
nad riekou. Vyznačuje sa komfortom a jedinečnosť vo všetkých oblastiach. 
Má 4 paluby s kapacitou 156 cestujúcich. K vybaveniu lode patrí: panorama-
tická reštaurácia, dva bary, presklené átrium s posedením, wellness (vírivka, 
sauna, Kneippov šliapací kúpeľ), slnečná terasa s ležadlami a vírivkou, večerný 
program, živá hudba, obchod. 

UBYTOVANIE
Štýlové a pohodlné kajuty sú vybavené individuálne ovládanou klimatizáciou, 
kúpeľňou so sprchou,  sušič na vlasy, SAT TV, trezor, telefón a minibarom. Typy 
kajút: kajuty s oknom na hlavnej palube (11m2) a kajuty s balkónom na strednej 
a hornej palube (16m2). Podľa typu sú kajuty zariadené buď francúzskou pos-
teľou alebo jednou posteľou a jedným gaučom. Všetky kajuty majú kapacitu 
maximálne 2 osoby. 

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný snack (káva, čaj a poobedný koláč).

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Individuálna alebo vlaková doprava. Možnosť rezervácie parkovacieho miesta 
neďaleko prístavu alebo zakúpenie vlakového lístka do Passau. Viac informácií 
dostanete vo vašej CK. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ITINERÁR
1. DEŇ: Passau (Nemecko) - nalodenie od 16.00 hod., vyplávanie o 20.00 hod.
2. DEŇ: Melk (Rakúsko) - doobeda možnosť návštevy opátstva v Melku - cen-
tra kultúry Rakúska. V popoludňajších hodinách plavba do Viedne.
3. DEŇ: Viedeň (Rakúsko) - spoznajte toto svetoznáme mesto hudby, kultú-
ry, a Sacherovej torty organizovanou prehliadkou. V popoludňajších hodinách 
možný výlet ku kláštoru Klosterneuburg alebo účasť na klasickom koncerte.
4. DEŇ: Budapešť (Maďarsko) - príchod popoludní, prehliadka mesta, možnosť 
účasti na výlete „Nočná Budapešt“ s gulášom a typickým ľudovým folklórom.
5. DEŇ: Budapešť (Maďarsko) - doobeda individuálny program s možnosťou 
výletu do maďarskej „puszty“. Plavba „Dunajským kolenom“, v popoludňajších 
hodinách možnosť prehliadky baziliky v Esztergome.
6. DEŇ: Bratislava (Slovensko) - príchod v ranných hodinách, po raňajkách 
prehliadka mesta. Poobede plavba do údolia Wachau. 
7. DEŇ: Linz (Rakúsko) - plavba nádhernou oblasťou vinárstva s početnými 
kultúrnymi pamiatkami, možnosť prehliadky mesta Linz. Odchod lode do Pas-
sau vo večerných hodinách.
8. DEŇ: Passau (Nemecko) - vylodenie po raňajkách cca do 09.00 hod.

009  PLAVBA NA MS PRIMADONNA +

DUNAJSKÁ MELÓDIA    

PLNÁ PENZIA   |   VEČERNÝ PROGRAM   |   ŽIVÁ HUDBA PLNÁ PENZIA   |   VEČERNÝ PROGRAM   |   ŽIVÁ HUDBA

CENA OD

799
EUR

CENA OD

699
EUR
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Gibraltar Malaga
Torrox Costa

Ronda

Sevilla
Córdoba

Granada

Torremolinos / Benalmadena
Estepona

Mijas

Maroko

ANDALÚZIA

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X

VZDUCH 25 27 30 30 27 26

VODA 18 21 22 23 22 20

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE

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

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

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

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

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

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

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

ANDALÚZIA, OBLASŤ NA JUHU ŠPANIELSKA, NAJTEPLEJŠIA ČASŤ IBERSKÉHO POLOSTROVA, JE OBĽÚBENOU CIEĽOVOU DESTINÁCIOU TURISTOV 
VYHĽADÁVAJÚCICH MALEBNÉ PLÁŽE COSTA DEL SOL, MORE S PRIEZRAČNOU VODOU A KVALITNÉ HOTELOVÉ SLUŽBY. HLAVNÝM MESTOM TEJTO 
OBLASTI JE MESTO MALAGA – RODISKO PABLA PICASSA.
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do obchodíkov a možno si vyberie-
me ten najkrajší darček. Ubytovanie 
a večera.

5. DEŇ
Raňajky, presun do Córdoby, jedného 
z najnavštevovanejších španielskych 
miest. Mezquita je jediná mešita, kto-
rá sa zachovala zo španielskeho stre-
doveku a patrí k najväčším na svete. 
Vstúpime dovnútra a zostaneme 
v nemom úžase, pretože len ťažko 
nájdeme slová na vyjadrenie krásy, 
ktorú uvidíme. Nekonečný priestor, 
stovky oblúkov, pocit blaženosti 
a dokonalosti. A vtedy pochopíme, 
prečo Karol V. nariadil zachovanie 
tejto stavby navzdory silnému tlaku 
cirkvi na jej zbúranie. Je jednoducho 
nádherná. Očaria nás biele domče-
ky, na stenách zavesené črepníky 
s  rôznofarebnými kvetmi, uličky, 
kde sa sotva zmestí človek a mo-
ped. Pozrieme si Exteriéry Alcázaru 
a presunieme sa do poslednej bašty 
arabského panstva na Pyrenejskom 
polostrove – Granady. Ubytovanie, 
večera.

6. DEŇ
Raňajky, prehliadka Granady. Po-
chopíme, prečo mesto tak často 
ospevovali, a prečo o ňom nadšene 
písali mnohí cestovatelia. Katedrála, 
uličky Albaicínu a vykúkajúce vrchol-
ky Sierry Nevady (najmladší národný 
park Španielska), ktoré sú väčšinu 
roka pokryté snehovou prikrývkou. 
Ubytovanie, večera. Andalúzia bez 
fl amenca nie je Andalúziou. Flamen-
co – to je druh piesne, hry na gitaru 

a tanca, ktorý symbolizuje jej zložitú 
dušu (fakultatívne predstavenie).

7. DEŇ
Raňajky, čaká nás perla maurskej 
architektúry – Alhambra, palácový 
a pevnostný komplex s  úžasnými 
záhradami Generalife, ktorý bol síd-
lom maurských vládcov Granady 
(prehliadka). Vďaka svojej nádhere 
a historickej hodnote sa prepracoval 
aj medzi fi nalistov nových sedem di-
vov sveta. Odchod na ubytovanie na 
Costa del Sol, večera.

8. DEŇ
Raňajky, hlboký nádych, aby v nás 
čo najdlhšie zostala andalúzska vôňa, 
prechádzka po pláži. Transfer na letis-
ko, prílet do Bratislavy/Košíc/Viedne.

STE MILOVNÍKOM HISTÓRIE? NADCHNÚ VÁS MALAGA A GRANADA. RADI TANCUJETE? ZAVÍTAME DO SEVILLY – KULTÚRNEHO A UMELECKÉHO HLAV-
NÉHO MESTA JUŽNÉHO ŠPANIELSKA. PRIŠLI STE ZA ŠPANIELSKYM VÍNOM? ZAUJME VÁS CÓRDOBA K TOMU NEKONEČNÉ OLIVOVÉ HÁJE, MORE 
A ZASNEŽENÉ VRCHOLKY HÔR. ŠPANIELSKA ANDALÚZIA VÁM NASTAVÍ HNEĎ NIEKOĽKO TVÁRÍ, KTORÉ SI URČITE ZAMILUJETE.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy/Košíc/Viedne do 
Malagy, mesta voňajúceho vínom 
a rodiska slávneho španielskeho ma-
liara Pabla Picassa. Transfer do hote-
la na pobreží Costa del Sol, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Andalúzia – divoká a nehos-
tinná Sierra, zelené údolia, nekonečné 
olivové háje, zasnežené vrcholky hôr, 
modré Stredozemné more, oslnivo 
biele dedinky roztrúsené na vŕškoch, 
nádych maurskej minulosti a nespú-
taná španielska krv plná fl amenca. 
To všetko nás čaká v nasledujúcich 
dňoch na ceste za kultúrou, zvyk-
mi a chuťami Andalúzie. Začneme 
ju na najjužnejšom cípe Španielska, 
v Gibraltáre, ktorý kedysi Španieli 
predali Britom. Pre starých Grékov 
a Rimanov to bol jeden z Herku-
lových stĺpov, vyznačujúcich okraj 
vtedajšieho známeho sveta. Budeme 
mať možnosť uvidieť jedinú voľne 
žijúcu kolóniu opíc v Európe a pre-
zrieť si prieplav, ktorý oddeľuje dva 
kultúrne tak odlišné kontinenty ako 
je Európa a Afrika. Návrat na ubyto-
vanie, slnko, more, pláž a dobré vy-
chladené víno. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, navštívime Rondu – mesto 
týčiace sa na okraji rokliny, ponad 
ktorú vedie most Puente Nuevo. 
Prejdeme cez typické dedinky a mes-
tečká, ktorých biela farba je nepre-

hliadnuteľná. Na okamih akoby sa tu 
zastavil čas, na okenných rímsach sa 
slnia mačky, na lavičke pred domami 
sa stretávajú starenky, v bodegách je 
vidieť mužov s „copou“ dobrého špa-
nielskeho vína, ochutnávajúc miest-
ny „tapas“. Všetko okolo má svoj an-
dalúzsky rytmus, vrátane mestečka 
Arcos de la Frontera, kde si krátko 
vychutnáme tunajšiu atmosféru. 
V popoludňajších hodinách sa zasta-
víme v najstaršom meste Európy – 
Cádiz – založenom v roku 1100 pred 
n. l. Feničanmi. Harmonické staré 
centrum s barokovými kostolmi, fasá-
dami v jemných pastelových farbách 
a balkónmi z tepaného železa má 
svoje neopakovateľné čaro. Ubyto-
vanie a večera.

4. DEŇ
Raňajky, cesta pokračuje smerom do 
Sevilly, pre svoju krásu nazývanej aj 
perla Andalúzie, mesta extrovertov, 
ktorí sa vyžívajú vo fl amencu, bý-
čích zápasoch, procesiách, fi estach, 
návštevách barov a  ochutnávaní 
tapas. Stred mesta pripomína mo-
zaiku divadelných javísk, jedno ná-
mestie je tu krajšie ako druhé. Pýši sa 
3. najväčšou katedrálou v Európe (la 
Giralda), kráľovský palác – Reales 
Alcázares patrí k najstarším v Euró-
pe a stále ho využíva aj španielsky 
kráľ. Palác je dokonalým príkladom 
múdejarskej architektúry, majstrov-
skej kombinácie maurských techník 
a katolíckych symbolov. Preskúma-
me pôvabné uličky a námestia v štvr-
ti Barrio de Santa Cruz, nakukneme 
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ochutnávkou vína v malebnom mes-
tečku Mijas, ktoré je typické úzkymi 
uličkami s  vybielenými domami. Ná-
vrat na ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Raňajky, odchod do Malagy, mesta 
voňajúceho vínom a rodiska slávneho 
maliara Pabla Picassa. Malaga, založe-
ná Feničanmi, je jedným z najstarších 
stredomorských prístavov a bohatá 
história sa odráža v architektúre his-
torického centra, kde možno nájsť 
unikátne budovy z rôznych obdo-
bí. Pre mesto je typická predovšet-
kým takzvaná “jednoruká” katedrála 
,,La Manquita“, ďalšou zaujímavou stav-
bou je pevnosť Alcazaba, postavená 
v 8. až 11. storočí. Okrem historických 
pamiatok vás očarí aj stará mestská trž-
nica, kde nájdete všetko: čerstvé ryby 
a morské plody, zeleninu, ovocie, čer-
stvý chlieb, zákusky. Malaga priniesla 
svetu ešte jeden unikát - Pabla Picassa 
a v meste preto nemôže chýbať jeho 
múzeum, ktoré je unikátnou prehliad-
kou umelcovej práce od jeho prvotín 
až po diela zrelého maliara svetového 
mena. Po prehliadke mesta zostane 
čas aj na príjemné posedenie v plážo-
vom bare s výhľadom na more. Návrat 
do hotela na Costa del Sol. Večera, fa-
kultatívne predstavenie fl amenca.

6. DEŇ
Raňajky, výlet do poslednej bašty arab-
ského panstva na Pyrenejskom polo-
strove – Granady. Pochopíme, prečo 
mesto tak často ospevovali, a prečo 
o ňom nadšene písali mnohí cesto-
vatelia. Katedrála, uličky Albaicínu 

a vykúkajúce vrcholky Sierry Nevady 
(najmladší národný park Španielska), 
ktoré sú väčšinu roka pokryté sne-
hovou prikrývkou. Čaká nás aj perla 
maurskej architektúry – Alhambra, pa-
lácový a pevnostný komplex s  úžas-
nými záhradami Generalife, ktorý bol 
sídlom maurských vládcov Granady 
(prehliadka). Vďaka svojej nádhere 
a historickej hodnote sa prepracoval aj 
medzi fi nalistov nových sedem divov 
sveta. Návrat na ubytovanie, večera. 

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

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

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

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

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

2. DEŇ
Raňajky. Andalúzia – divoká a nehos-
tinná Sierra, zelené údolia, nekonečné 
olivové háje, zasnežené vrcholky hôr, 
modré Stredozemné more, oslnivo 
biele dedinky roztrúsené na vŕškoch, 
nádych maurskej minulosti a  nespú-
taná španielska krv plná fl amenca. To 
všetko nás čaká v nasledujúcich dňoch 
na cestách za kultúrou, zvykmi a chu-
ťami Andalúzie. Začneme ju na najjuž-
nejšom cípe Španielska, v Gibraltáre, 
ktorý kedysi Španieli predali Britom. 
Pre starých Grékov a Rimanov to bol 
jeden z Herkulových stĺpov, vyznaču-
júcich okraj vtedajšieho známeho sve-
ta. Budeme mať možnosť uvidieť jedi-
nú voľne žijúcu kolóniu opíc v Európe 
a prezrieť si prieplav, ktorý oddeľuje 
dva kultúrne tak odlišné kontinenty 
ako je Európa a Afrika. Návrat na uby-
tovanie, slnko, more, pláž a dobré vy-
chladené víno. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, výlet do Tangeru (Maro-
ko), mystického mesta opradeného 
mnohými legendami. Rýchloloďou 
sa preplavíme gibraltarskou úžinou 
a  v  rámci autobusovej prehliadky si 
pozrieme modernú časť Tangeru. 
Nasleduje pešia prehliadka najexo-
tickejších častí historického centra 

– úchvatného starého mesta Medina, 
rušného námestia Zoco s  nezameni-
teľnou atmosférou, unikátneho Kasba-
hu s  bývalou Sultánskou rezidenciou 
(najvyšší bod Tangeru s  nádherným 
výhľadom na Gibraltarskú úžinu a juž-
né Španielsko). Zostane čas vychutnať 
si osviežujúci mätový čaj v  typickej 
miestnej čajovni, navštíviť slávny ba-
zár s typickými miestnymi výrobkami 
tradičných remesiel, koženým tova-
rom, umeleckými výrobkami a nechať 
sa uniesť vôňou exotického korenia, 
chuťou štavnatých ďatlí, či pokochať 
sa umením brušných tanečníc alebo 
zaklínačov hadov. Návrat na ubytova-
nie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, výlet do Rondy – jedného 
z najkrajších a najromantickejších 
miest Andalúzie, o ktorom Španieli ho-
voria, že je dušou ich krajiny. Určite by 
s tým súhlasili aj mnohí slávni spi-
sovatelia, najmä Ernest Hemin-
gway a Orson Welles, ktorí v tom-
to mestečku prežili kus života. 
Ronda sa vyznačuje unikátnou po-
lohou - leží v hornatej oblasti asi 
750 metrov nad morom a pretína ho 
kaňon „El Tajo“, ktorý oddeľuje histo-
rické centrum od novej štvrte. Niektoré 
z domov v „starom meste“ ležia tesne 
nad priepasťou a vytvárajú fantastic-
ké scenérie. Dominantou je mohutný 
kamenný most, ktorý spája mesto po-
nad hlbokú roklinu vo výške takmer 
100 metrov. Počas spiatočnej cesty 
zastávka v mondénnom prímorskom 
letovisku Marbella. Deň zakončíme 
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CENA OD

898
EUR

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

IBEROSTAR MALAGA PLAYA 
013 TORROX COSTA

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v turistickom stredisku Torrox. Centrum strediska 
s reštauráciami, obchodíkmi a barmi sa nachádza 200 m od hotela. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný komplex leží v nádhernej subtropickej záhrade. Pozostáva z hlavnej 
budovy a ďalších dvoch apartmánových blokov. Má recepciu so vstupnou halou, 
internet v lobby za poplatok, zmenáreň, lekársku službu, obchod, hlavnú reštaurá-
ciu, kaviareň, pool bar, animácie, vonkajší bazén, ležadlá, slnečníky, terasu, uteráky 
pri bazéne (na kauciu), vnútorný vyhrievaný bazén. Za poplatok je k dispozícii 
wellness centrum Zen Spa. Športové aktivity: stolný tenis, fi tnes, lekcie aerobiku, 
fi tballu, stepu a strečingu, lukostreľba, plážový volejbal, boccia.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky pre dieťa. Izby majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, telefón, minibar 
a trezor (za poplatok), balkón. Rodinné izby apartmánového typu s oddelenou 
spálňou a obývacou miestnosťou s dvoma prístelkami (sofa), oddeleným kuchyn-
ským kútikom majú terasu, situované sú v samostatných dvoch budovách.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, herňa, animácie, postieľka a stolička v reštaurácii, opatrovanie detí 
za poplatok

PLÁŽ
Piesočnatú pláž Playa Ferrara s pozvoľným vstupom do mora oddeľuje od hotela 
pobrežná promenáda. Vodné športy, ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky (07.30-10.30), obedy (13.30-15.30) 
a večere (18.30-21.30) formou bohatých bufetových stolov. Neskoré ra-
ňajky (10.30-12.00). Poobede snacky, káva, čaj a sušienky. Nealkoholické 
a miestne alkoholické nápoje (11.00-24.00).

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE GOLF

2+2
DO 13 R.
ZDARMA
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 83�%

AMARAGUA +
014 TORREMOLINOS

POLOHA
Luxusný hotelový komplex sa nachádza v stredisku Torremolinos len 2 km od 
historického centra. Prístav La Marina de Benalmedána s nákupnými možnos-
ťami, barmi, reštauráciami je vzdialený asi 1 km. Priamo pred hotelom sa na-
chádza pobrežná promenáda, ktorá vedie do jachtového prístavu Puerto Ma-
rina. V blízkosti hotela sa nachádza niekoľko golfových areálov. Medzinárodné 
letisko v Malage sa nachádza 18 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komfortný  hotel pozostáva z dvoch budov a má vstupnú halu s recepciou, 
Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdarma, internetový kútik za popla-
tok, bary, kaviareň, reštaurácie, posilňovňu. V krásnej záhrade sa nachádza 
bazén so slnečnou terasou, slnečníky a ležadlá (za poplatok), plážové ute-
ráky na kauciu. Za poplatok je k dispozícii wellness centrum, ktoré ponú-
ka masáže, turecký kúpeľ, solárium, vírivku, krytý bazén s morskou vodou 
a kaderníctvo. Hotel usporadúva niekoľkokrát do týždňa večernú zábavu.

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú centrálne 
klimatizované a majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, minibar, trezor za popla-
tok. Všetky izby majú balkón alebo terasu. Za doplatok je možné zabezpečiť 
ubytovanie v izbách typu Superior alebo Junior Suite.

STRAVOVANIE 
Polpenzia. Raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov

PRE DETI 
Postieľka za poplatok.

PLÁŽ
Krásnu piesočnatú pláž La Carihuela s pozvoľným vstupom do mora oddeľuje 
od hotela len pobrežná promenáda. Slnečníky, ležadlá a vodné športy na pláži 
za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS GOLF
  

CENA OD

887
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VIK GRAN HOTEL 

POLOHA
Elegantný hotel sa nachádza priamo na pláži Cala de Mijas. Centrum strediska 
sa nachádza 500 m od hotela. Živé mesto Marbella s množstvom obchodov, 
reštaurácií a kaviarní je vzdialené 24 km od hotela, letisko v Malage 37 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu so vstupnou halou, Wi-Fi pripojenie v lobby bare zdarma, 
reštaurácie, lobby bar, bar pri bazéne, bazén vhodný pre dospelých aj pre deti. 
Športové aktivity: fi tnes, stolný tenis, lukostreľba, petangue, šípky, požičovňa 
bicyklov (za poplatok), biliard (za poplatok). V okolí hotela možnosť športov 
za poplatok – tenis, golf, jazda na koni. V hoteli sa konajú animačné programy 
a večerné show. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, majú kúpeľňu 
s WC a sprchou, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, mini-bar, trezor (za poplatok). 
Všetky izby majú terasu alebo balkón a poskytujú výhľad na more. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, detské menu, postieľka (zdarma), opatrovateľka na vyžiadanie 
(za poplatok), ohrievač fl iaš (v reštaurácii).

PLÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora. Ležadlá a slnečníky za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

015 MIJAS

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov. Lokálne, ako i vybrané medzinárodné alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje, kokteily, poobedné snacky.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

GOLF
  

DO 11 R.
ZDARMA

NOVINKA
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748
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

PLAYABONITA 
016 BENALMÁDENA

POLOHA
Príjemný hotel s  rozprávkovým výhľadom na more sa nachádza priamo na 
pláži, v blízkosti pešej promenády. Od centra Benalmadeny s nákupnými mož-
nosťami, barmi a reštauráciami je vzdialený asi 5 km, od letiska v Malage asi 
20 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu so vstupnou halou a Wi-Fi (prvá polhodina zdarma), reštau-
ráciu, bar, bar pri bazéne, vnútorný bazén pre dospelých, terasa s bazénom 
a ležadlami, jacuzzi, kĺzačky, detský bazén. Športové aktivity: posilňovňa, pe-
tangue, lukostreľba, mini-golf, požičovňa bicyklov (za poplatok). V hoteli sa 
konajú animačné programy.

UBYTOVANIE
Moderné klimatizované izby majú kúpelňu s  WC a  vaňou/sprchou, SAT TV, 
telefón, minibar a trezor (za poplatok) a balkón alebo terasu. Všetky izby sú 
orientované na morskú stranu. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub (4-6 rokov), juniorklub (7-11 rokov), postieľka (zdar-
ma).

PLÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstu-
pom do mora. Ležadlá a slnečníky za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFIDO 12 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov. Lokálne, ako i vybrané medzinárodné alkoholické a nealkoholic-
ké nápoje, kokteily, poobedné snacky.

NOVINKA
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798
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

POLOHA 
Príjemný hotel je situovaný v obľúbenom stredisku Benalmádena, v blízkos-
ti prístavu Puerto Marina s nákupnými možnosťami, barmi, reštauráciami 
a zábavným parkom Tivoli World. V okolí hotela sa nachádza niekoľko golfo-
vých areálov. Letisko v Malage je vzdialené približne 16 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Hotel klientom poskytuje vstupnú halu s recepciou, internetový kútik za po-
platok, reštauráciu, bary, konferenčnú miestnosť a obchod so suvenírmi. 
V hotelovej záhrade sa nachádza vonkajší bazén a vírivka, slnečná terasa, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, plážové uteráky na vratnú kauciu. 
V hoteli je k dispozícii menšia posilňovňa a vnútorný bazén.Za poplatok: stolný 
tenis a biliard. Hoteloví animátori organizujú pestrý animačný program pre 
deti i dospelých.

UBYTOVANIE 
Dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek sú centrálne klimatizované 
a majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, trezor za poplatok. Väčšina izieb má 
balkón. Izby typu Junior suite sú priestrannejšie.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky a večere formou bufetu. Možnosť doplatiť si  program all 
inclusive, ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov. Vy-
brané nealkoholické a  alkoholické nápoje miestnej produkcie (11.00-23.00). 
Počas dňa sa podáva ľahké občerstvenie (12.00-13.00 a 17.00-18.00).

PRE DETI 
Bazén a animácie.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 
250 m od hotela. Slnečníky a ležadlá sú za poplatok, ako aj ponuka vodných 
športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PALMASOL 
018 BENALMÁDENA

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

PARASOL GARDEN +
017 TORREMOLINOS

POLOHA
Hotel je situovaný priamo pri pobrežnej promenáde. Ulica s obchodíkmi sa 
nachádza len 200 m od hotela. Rušné centrum mesta s mnohými reštaurácia-
mi, diskotékami, barmi a obchodmi je vzdialené približne 1 km. Neďaleko sa 
nachádza aj rybárska štvrť a najväčší vodný park v oblasti, park krokodílov, ak-
várium alebo golfové ihriská. Od letiska v Malage je hotel vzdialený asi 18 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Príjemný zrekonštruovaný hotel má recepciu, internet za poplatok, televíznu 
miestnosť, bar, reštauráciu. V peknej hotelovej záhrade sa nachádza bazén 
s jacuzzi, slnečná terasa, slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, bar pri bazéne. 
Hoteloví animátori sa starajú o pestrý animačný program pre deti  a dospelých.  
V ponuke je aj lukostreľba, stolný tenis, vodné pólo, šípky, herňa, biliard je za 
poplatok.

UBYTOVANIE 
Dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch rozkladacích prísteliek sú centrálne kli-
matizované a majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, stropný ventilátor, trezor 
za poplatok. Možnosť ubytovania v prepojených rodinných a bezbariérových 
izbách. Všetky izby majú výhľad na bazén a záhradu.

STRAVOVANIE 
Polpenzia. Raňajky a večere formou bufetu. Možnosť priplatiť si program all 
inclusive, ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bufetu, miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje (11.00-24.00), snacky (11.00-19.00), koláče 
a ľahké občerstvenie (16.00-18.00).

PRE DETI 
Ihrisko, bazén, zábavné programy a postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza len 
100 m od hotela. Slnečníky a ležadlá sú za poplatok. Na pláži je za poplatok 
ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL
INCLUSIVE
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2+2
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CENA OD

963
EUR

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

ELBA ESTEPONA & THALASSO SPA 
019 ESTEPONA

POLOHA
Luxusný hotel Gran Elba Estepona sa rozprestiera priamo na pláži. V blízkos-
ti hotela nájdete golfové ihriská, dostupné hotelovým autobusom zdarma, 
ako i do centra Estepony alebo do Puerto Banus. V okolí hotela sa nachádza 
35 golfových ihrísk vo vzdialenosti 40 km od rezortu. Letisko v Malage je 
vzdialené 60 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, 4 reštaurácie s talian-
skou, francúzskou, ázijskou, andalúzskou a stredomorskou kuchyňou, pia-
no bar, lobby bar, pool bar, kokteil bar, knižnicu, Thalasso spa centrum so 
širokou ponukou služieb: sauna, jacuzzi, hammam, solárium, posilňovňa, 
masáže, vírivka a fi tnes. Vonkajší bazén pre deti aj dospelých, ležadlá a sl-
nečníky zdarma. Hotel ponúka lekcie fl amenca a množstvo ďalších denných 
a večerných aktivít. 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek majú kúpeľňu s WC, sprchovacím kútom a vaňou, sušičom na 
vlasy, SAT TV, balkón alebo terasu. Mini bar a trezor za poplatok. Všet-
ky izby majú výhľad na more a Wi-Fi pripojenie zdarma. Junior suite, suite 
a prezidentská suite sa odlišujú len veľkosťou. Izby sú vhodné aj pre hendike-
povaných klientov.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatého bufetu. Možnosť doplatiť si polpenziu alebo all inlcusive.

PRE DETI
Miniklub, ihrisko, bazén, stolička, špeciálne menu, zdarma darček pre každé 
dieťa pri príchode, v každej izbe je vaňa, mikrovlnná rúra a ohrievač na fľaše. 
Opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred hotelom. Ležadlá 
a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

GOLF BABY HOTEL

2+2
DO 12 R.
ZDARMA
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92�%

H10 ESTEPONA PALACE 
020 ESTEPONA

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný 2 km od centra Estepony a v okolí sa nachádza 
viac ako 10 golfových ihrísk. Od letiska v Malage je vzdialený 85 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu so vstupnou halou, Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdar-
ma, business centrum, konferenčné priestory, disco bar, á la carte reštauráciu, 
bary, terasu s výhľadom na more a Gibraltár. V areáli sa nachádzajú tri vonkaj-
šie bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma. Wellness centrum ponúka bazény 
s termálnou vodou, posilňovňu, vírivku, saunu, parný kúpeľ, fi tnes a masáže 
(za poplatok). Tím animátorov sa stará o bohaté aktivity pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE 
Moderne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej 
prístelky, rodinné izby alebo junior suity s dvoma prístelkami (gauč) majú 
kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, balkón alebo terasu. Minibar 
a trezor za poplatok. Privilege izby – klienti majú v cene: uvítací darček, župan, 
papuče, denné noviny, trezor zdarma, kávovar, iPod a iPhone, izbový servis 
á la carte, 2 x denne upratovanie izby, prednostný check-in/out, rezervovaný 
stôl počas celého pobytu v reštaurácii, 1x za pobyt vstup do wellness  centra. 

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky a večere formou bufetu. Možnosť doplatiť si all inclusive, 
ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov, lo-
kálne ako i medzinárodné vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje, kokteily, 
poobedné snacky.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub „Daisy“, minidisko, postieľka a stolička.

PLÁŽ
Priamo pred hotelom sa nachádza krásna piesočnato - kamienková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora, oddelená od hotela pobrežnou promenádou. 
Ležadlá a slnečníky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI GOLF BABY HOTELDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

908
EUR
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Playa de Muro

Cala Mesquida

Santa Ponsa

Palmanova El Arenal

Porto Colom

Cala d’ Or

Palma de Mallorca

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

CALA D´OR
Nádherné letovisko na juhovýchodnom pobre-
ží Malorky, charakteristické bielymi nízkymi 
domčekmi v  harmónii s pobrežnými píniovými 
stromami. Turisti, ktorí obľubujú  menšie prírod-
né zálivy, ocenia najmä nádherné pláže s jem-
ným pieskom a  krištáľovo čisté modré more, 
ohraničené skalnatými výbežkami, vhodné pre 
všetky druhy vodných športov. Centrom stredis-
ka prechádza dlhá pešia zóna s množstvom ob-
chodíkov, výborných reštaurácií s  medzinárod-
nou kuchyňou, kaviarní s možnosťou oddychu 
počas teplých letných večerov. Transfer z letiska 
trvá cca 1 hodinu.

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

PLAYA DE PALMA, EL ARENAL
Moderné turistické letoviská so širokou, 8 km 
dlhou, piesočnatou plážou v blízkosti hlavného 
mesta ostrova. Pozdĺž pobrežnej promenády, le-
movanej palmami, sa tiahne pás hotelov,  reštau-

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 22 24 29 29 26

VODA 20 22 24 24 23

MALORKA

ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE

rácií s miestnymi špecialitami, barov a diskoték, 
v ktorých zábava vrie až do neskorých nočných 
hodín. Rodinám s malými deťmi odporúčame 
navštíviť Aqualand – jeden z najväčších vodných 
parkov v Európe. Transfer z letiska trvá 15 min.

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

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

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

CALA MESQUIDA
Obľúbené stredisko sa nachádza v  severový-
chodnej časti ostrova v  romantickom zálive. 
Pláže s  bielym pieskom obklopujú kopce s  bo-
rovicovými lesmi. Živé stredisko Cala Ratjada 
s obchodmi, barmi a  reštauráciami je vzdialené 

cca 7 km. V  oblasti sa nachádza golfový areál 
a potápačské centrá. Transfer z  letiska trvá cca 
80 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Okruh ostrovom – atraktívny a u turistov naj-
obľúbenejší výlet kombinovanou dopravou (au-
tobus, loď) po najzaujímavejších miestach na 
ostrove. Navštívite pláž La Calobra, malebný 
prístav Puerto de Soller, rajské údolie Torrente 
de Pareis, prejdete okolo kláštora Lluc so soškou 
Čiernej Madony – patrónky ostrova, a navštívite 
obchod s koženými výrobkami.
Valldemossa – návšteva starobylého romantic-
kého mestečka Valldemossa s kartuziánskym 
kláštorom. Cestou budete prechádzať cez naj-
rozsiahlejšie pohorie na ostrove Sierra del Nor-
te. Čarovné scenérie malorského vnútrozemia, 
vrchy a údolia, budú pre vás iste príjemnou zme-
nou po dňoch strávených na pláži či v mori.
Dračie jaskyne – výlet, počas ktorého navštívite 
svetoznámu továreň na výrobu perál v Manaco-
re. Hlavným cieľom sú však Dračie jaskyne v Por-
to Cristo, ktoré kedysi slúžili ako útočisko pred 
nájazdmi pirátov. V hĺbke 39 m pod hladinou 
mora je jedno z najväčších podzemných jazier 
na svete. Jaskyne vás prekvapia rozmanitosťou 
a bizarnosťou kvapľových útvarov. Vyvrcholením 
prehliadky je sugestívny koncert vážnej hudby 
so svetelnými efektmi v sále podzemného jazera.
Aqualand – vodný park je jednou z najzaujíma-
vejších turistických atrakcií na ostrove. Vhod-
ný je pre všetky vekové kategórie. Na celkovej 
ploche 207 tisíc m2 nájdete 20 rôznych vodných 
atrakcií (tobogany, kamikadze, bazén s umelými 
vlnami atď.).

MALORKA, PERLA STREDOMORIA, NAJVÄČŠÍ A NAJROZMANITEJŠÍ OSTROV BALEÁRSKEHO SÚOSTROVIA, JE UŽ TRADIČNE OBĽÚBENÝM 
MIESTOM LETNEJ DOVOLENKY TURISTOV KAŽDÉHO VEKU Z RÔZNYCH KÚTOV SVETA. LET Z BRATISLAVY DO PALMA DE MALLORCA TRVÁ 
PRIBLIŽNE 2,5 HODINY.



27

ŠPANIELSKO  |  MALORKA

BARCELO PONENT PLAYA  

POLOHA
Hotel sa nachádza v zátoke Cala Ferrera, v tichej a pokojnej oblasti, no na dosah 
rušného turistického centra Cala D’Or. Centrom strediska prechádza dlhá pro-
menáda s množstvom obchodíkov, reštaurácií a kaviarní. Medzi zálivmi premáva 
turistický vláčik, autobusová zastávka je pár metrov od hotela. Cca 8 km od hotela 
sa nachádza 18-jamkové golfové ihrisko. Vzdialenosť od letiska je 60 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou a Wi-Fi pripojením zdarma, počítačový kútik s  inter-
netom za poplatok. V hoteli je zmenáreň, požičovňa áut, reštaurácia, snackbar 
a bar pri bazéne, vonkajší bazén s ležadlami a slnečníkmi zdarma, vnútorný bazén. 
Športové aktivity: minigolf, volejbal, aerobik. Za poplatok: masáže, sauna, turecký 
kúpeľ, biliard, stolný tenis a tenis. Hotel je ideálnym miestom pre milovníkov golfu. 
Denne sa v hoteli konajú pestré animačné programy pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú vybavené klimatizáciou, kúpeľ-
ňou s WC, SAT TV, telefónom, trezorom (za poplatok) a balkónom alebo terasou. 
Izby majú výhľad na bazén alebo okolie, za doplatok výhľad na more. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, animácie, stolička, postieľka (zdarma), opatrovateľka na vyžiadanie 
(za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza v zálive priamo pred 
hotelom. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Na pláži vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84�%

021  CALA D ‘OR

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov. Nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10.00-23.00). Medzi 
hlavnými jedlami sa v bare podávajú snacky a zmrzlina pre deti i dospelých 
v bare pri bazéne (12.00-13.00; 15.30-17.00) a v bare na pláži (12.00-17.00).

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR
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CALA MARSAL 

POLOHA
Obľúbený hotel klubového typu sa nachádza v pokojnom prostredí zálivu Cala 
Marsal. Rybárske mestečko Porto Colom je vzdialené 10 min. prechádzkou po 
pobreží. Od letiska je hotel vzdialený približne 50 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou a Wi-Fi zdarma, reštaurácia, 2 vnútorné bary, bar pri 
bazéne, dva bazény s ležadlami a slnečníkmi. Hotel ponúka možnosť využívať 
zdarma posilňovňu s moderným zariadením a saunu za poplatok. Multifunkčné 
ihrisko: tenis, basketbal, volejbal alebo minifutbal, squash, stolný tenis, biliard 
a požičovňa bicyklov za poplatok. Okolie hotela je vhodné na cyklistiku, jog-
ging alebo turistiku. Bohaté animácie pre deti i dospelých.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú centrálne klima-
tizované, majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, trezor (za poplatok), 
telefón, balkón. Možnosť zabezpečiť rodinné izby (1 miestnosť) ako aj izby pre 
hendikepovaných klientov.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.  

PRE DETI
Postieľka (za poplatok), detské stoličky v reštaurácii, bazén, ihrisko, animácie, 
miniklub (5-12 r.).

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž v zálive Cala Marsal s pozvoľným vstupom do mora 
je vzdialená 100 m od hotela, dostupná cez pobrežnú komunikáciu. Ležadlá, 
slnečníky a nemotorizované vodné športy sú na pláži za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

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

022  PORTO COLOM

1
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI GOLF BEZ BARIÉRDO 12 R.
ZDARMA

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bo-
hatých bufetových stolov vrátane vína a vody k hlavným jedlám. Možnosť 
doplatiť si all inclusive, ktorý naviac zahŕňa podávanie miestnych alkoholic-
kých a nealkoholických nápojov v čase (10.30-23.00 hod), snacky a koláče.

CENA OD

598
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bohatých bufeto-
vých stolov. Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v čase od 11.00 – 
23.00. Medzi hlavnými jedlami (v poobedňajších hodinách) snacky. Raz do 
týždňa sa uskutočňuje „gala večera“ s ponukou stredomorských špecialít.

DELFIN PLAYA 

POLOHA
Moderný hotel sa nachádza v stredisku Palmanova, len 150 m od centra. Živé 
stredisko Magaluf s  vodným parkom a  mnohými nákupnými možnosťami, 
reštauráciami, barmi a diskotékami je vzdialené cca 3 km, dostanete sa tam 
príjemnou prechádzkou po pobrežnej promenáde alebo miestnym autobu-
som. Mesto Palma de Mallorka s čarovnou atmosférou je vzdialené 13 km, le-
tisko cca 20 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, TV miestnosť, čitáreň, hlavnú reštauráciu 
s výhľadom na okolie, bar s Wi-Fi pripojením zdarma, vonkajší bazén a bazén 
pre deti, vnútorný bazén. Športové aktivity: posilňovňa, stolný tenis. Za po-
platok: masáže a  sauna. V okolí hotela možnosť športu za poplatok - tenis,  
potápanie, windsurfi ng, vodné lyže, golf, požičovňa bicyklov, jazda na koňoch. 
V hoteli sa konajú animačné programy.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové a elegantne zariadené klimatizované izby s možnosťou dvoch prí-
steliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, balkón, SAT TV, telefón, chladničku 
(za poplatok), trezor (za poplatok).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, detský kútik, postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 50 m od hotela. 
Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

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

023  PALMANOVA

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

648
EUR
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DELFIN MAR 

POLOHA
Príjemný hotel leží v stredisku Santa Ponsa, ktoré patrí k najobľúbenejším na 
ostrove Malorka. V pešej dostupnosti okolie ponúka množstvo zábavných 
atrakcií, obchodov, reštaurácií, barov, diskoték a golfové ihrisko. Vzdialenosť 
od medzinárodného letiska je 32 km, centrum Palma de Mallorca je vzdialené 
cca 18 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s  recepciou a Wi-Fi pripojením zdarma, TV miestnosť, čitáreň, 
hlavná reštaurácia, bar, wellness centrum, vonkajší bazén s oddelenou časťou 
pre deti, slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma. Športové aktivity: posilňovňa, 
stolný tenis, biliard (za poplatok). Za poplatok: masáže, sauna. V okolí hote-
la možnosť športov za poplatok – tenis, potápanie, golf, požičovňa bicyklov, 
windsurfi ng, vodné lyže, jazda na koni.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s  možnosťou až 2 prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, klimatizáciu, SAT TV, telefón, chladničku (za poplatok), trezor (za pop-
latok) a balkón.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 150 m od hotela. 
Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

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

024  SANTA PONSA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov (obedy podávané v hoteli Delfi n Siesta Mar), miestne alkoholic-
ké a nealkoholické nápoje v čase od 11.00-23.00 hod. Raz do týždňa „gala 
večera“ s ponukou stredomorských špecialít.

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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025  PLAYA DE PALMA 026  EL ARENAL

GRAN FIESTA + IPANEMA PARK/IPANEMA 
BEACH +

POLOHA
Hotel má atraktívnu polohu na pláži, len 3 km od letiska a priamo v centre 
živej pobrežnej promenády, spájajúcej stredisko El Arenal s hlavným mestom 
Palma de Mallorca, s obchodíkmi, barmi, reštauráciami a zábavnými podnikmi. 
Spojenie s centrom Palma de Mallorca, ktoré je vzdialené 10 km a s vodným 
parkom Aqualand (vzdialeným len 3 km) zabezpečuje pravidelná miestna do-
prava. Letisko je vzdialené cca 5 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný hotel klientom poskytuje vstupnú halu s recepciou, bar, reštauráciu, 
Wi-Fi a počítačový kútik s internetovým pripojením za poplatok, spoločenskú 
miestnosť. Hosťom je k dispozícii vnútorný bazén, sauna a vírivka. Na terase 
s príjemným posedením sa nachádza bazén s ležadlami a slnečníkmi. Hotel je 
vhodný aj pre hendikepovaných klientov.

UBYTOVANIE
Vkusne a moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou rozkladacej prí-
stelky pre dieťa sú klimatizované a majú bočný výhľad na more. K vybaveniu 
izieb patrí kúpeľňa s WC, TV, telefón, klimatizácia, mini bar, balkón a trezor (za 
poplatok).

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov. Možnosť 
doplatiť si all inclusive, ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v čase 10.00 – 24.00 hod.

PRE DETI
Bazén, stolička a postieľka na vyžiadanie.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred hotelom (cez pobrežnú ko-
munikáciu). Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Na pláži možno využiť bohatú 
ponuku športov windsurfi ng, vodné bicykle, vodné lyže, plážový volejbal, ba-
nán, paragliding.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

POLOHA
Hotelový komplex pozostáva z dvoch častí, ktoré sa nachádzajú oproti sebe 
v centre strediska El Arenal. V okolí komplexu nájdete množstvo zábavy, barov, 
reštaurácií a obchodíkov. Prímorská promenáda sa tiahne až do centra Pal-
my. Hlavné mesto ostrova Malorka Palma de Mallorca je vzdialené len 17 km. 
Len 400 m od hotela sa nachádza najväčší aquapark na Malorke - Aqualand. 
18 - jamkové golfové ihrisko Son Antem sa nachádza iba 6 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel tvorí priestranná vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, televízna 
miestnosť s priestorom pre spoločenské hry, vonkajší bazén pre deti aj dospe-
lých. Športový komplex Arenal so 6 tenisovými a squashovými kurtmi, bowlin-
gom, posilňovňou je vzdialený 300 m (za poplatok).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (iba pre deti 
do 12 rokov) majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, telefón, SAT TV, trezor 
(za poplatok). Všetky izby majú balkón s výhľadom na bazén alebo na okolie 
hotela.

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky a večere formou bufetu. Možnosť priplatiť si all inclusive, 
ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, vybrané 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00 - 24.00 hod).

PRE DETI
Bazén, postieľka na vyžiadanie.

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 350 m od 
komplexu. Bohatá ponuka vodných športov, sprchy na pláži, ležadlá a slneční-
ky na pláži za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

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

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

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS GOLF BEZ BARIÉR

1
ALL

INCLUSIVE

1+1
  

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

555
EUR

CENA OD

925
EUR
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028  PLAYA DE MURO

IBEROSTAR ALBUFERA 
PARK 

GARDEN HOLIDAY VILLAGE +

POLOHA
Rodinný hotelový komplex je situovaný pri stredisku Playa de Muro. Historické 
stredisko Alcudia je vzdialené 8 km a rušné stredisko Can Picafort cca 3 km. Le-
tisko Palma de Mallorca sa nachádza cca 60 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel ponúka klientom vstupnú halu s recepciou, internetový kútik za poplatok, 
snackbar, reštauráciu, bar, kaviareň, plážový bar. V záhrade je umiestnený bazén 
s ležadlami a slnečníkmi, slnečná terasa,  bar pri bazéne, plážové uteráky na kau-
ciu. Spa Sensations THAI ZEN a diskotéka sa nachádzajú v susednom hoteli Ibe-
rostar Albufera Playa. Športové aktivity: posilňovňa, plážový volejbal, stolný tenis, 
šípky, vodná gymnastika, aerobic, strečing, fi t ball, fi t balance, pilates, spinning, fi t 
bike, jogging, vodné pólo, futbal. Tenis a bicykle za poplatok. V hoteli sa konajú 
animačné programy pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Rodinné izby apartmánového typu pozostávajú z dvoch miestností (spálňa a obý-
vacia časť s oddeleným kuchynským kútom). Klimatizované izby majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok), chladničku, mikrovlnnú 
rúru a balkón.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka, miniklub (4-7r.), maxiklub (8-12 r.), juniorklub (13-17 r.)

PLÁŽ
Krásna pláž s bielym pieskom a  pozvoľným vstupom do mora sa nachádza pria-
mo pred hotelom. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

027  PLAYA DE MURO

POLOHA
Príjemný hotel pre dospelých je situovaný v nádhernej subtropickej záhrade vo 
vyhľadávanej oblasti Playa de Muro a národného parku S´Albufera. Najbližšie 
obchody a reštaurácie sa nachádzajú cca 300 m od hotela. Centrum Alcudie 
je vzdialené 5 km, letisko Palma de Mallorca cca 60 km od hotela. Autobusová 
zastávka je 500 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel ponúka klientom vstupnú halu s  recepciou, TV miestnosť, 
priestrannú klimatizovanú reštauráciu, bar, 2 vonkajšie bazény, terasu s  ležad-
lami a slnečníkmi. V rámci wellness (za poplatok) ponúka hotel saunu, jacuzzi, 
solárium. Športové aktivity: tenis, futbal, volejbal, basketbal, minigolf, petanque, 
biliard (za poplatok). V hoteli sa konajú animačné programy. K dispozícii je Wi-Fi 
pripojenie zdarma.

UBYTOVANIE
Štandardné dvojlôžkové klimatizované izby  s  balkónom alebo terasou majú 
kúpeľňu s WC a vaňou, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok). Dvojlôžkové izby 
Superior sú priestrannejšie s obývacím priestorom, majú rovnaké vybavenie ako 
štandardné dvojlôžkové izby, navyše poskytujú možnosť jednej prístelky (pre 
dospelého). 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Možnosť doplatiť si all inclusive. 

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 750 m od 
hotela. Hotel zabezpečuje niekoľkokrát za deň bezplatný transfer na pláž. Prí-
jemná prechádzka na pláž trvá cca 15 minút. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov. Nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10.30-24.00) a na diskotéke 
do 01.00 hod. Snacky (10.30-12.30) a (15.00-17.00). Počas dňa sa podáva káva, 
pečivo a zmrzlina. Hotdogy a hamburgery (17.00-18.00).

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bohatých bufe-
tových stolov, poobedňajší snack, čaj, káva, vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v čase od 10.00 do 24.00.

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

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS
  

BEZ DETÍ

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
ZDARMA

CENA OD

1 288
EUR

NOVINKA

CENA OD

646
EUR
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029  PLAYA DE MURO

POLOHA
Hotelový komplex je v severnej časti ostrova, v blízkosti strediska Playa de Muro 
a národného parku S’Albufera. Historické centrum strediska Alcudia je vzdialené 
8 km a rušné stredisko Can Picafort cca 3 km. Letisko Palma de Mallorca sa na-
chádza cca 60 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi (30 min. denne zdarma), 
snackbar, reštauráciu, bar, diskotéku, kaviareň. V záhrade je bazén s  ležadlami 
a slnečníkmi, slnečná terasa,   bar pri bazéne, plážové uteráky na kauciu. Hotel 
ponúka Spa Sensations THAI ZEN. Športové aktivity: posilňovňa, plážový volejbal, 
stolný tenis, šípky, vodná gymnastika, aerobic, strečing, fi t ball, fi t balance, pilates, 
spinning, fi t bike, jogging, vodné pólo, futbal. Tenis a bicykle za poplatok. Hoteloví 
animátori robia program počas celého dňa pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené izby majú klimatizáciu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
telefón, trezor (za poplatok). Všetky izby majú balkón.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka (zdarma), špeciálne menu v reštaurácii, miniklub (4-7r.), 
maxiklub (8-12 r.) a v mesiacoch júl a august juniorklub (13-17 r.)

PLÁŽ
Krásna pláž Playa de Muro s bielym pieskom, pozvoľným vstupom do mora sa 
nachádza priamo pred hotelom a patrí k najvyhľadávanejším plážam na ostrove. 
Ležadlá a slnečníky sú na pláži za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov. Nealkoholické a miestne alkoholické nápoje (10.30-01.00) 
Snacky sú podávané od (10.30-12.30) a v čase (15.30-18.00). Káva, zmrzlina, 
hotdogy a hamburgery (17.00-18.00).

IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESSDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

1 148
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov v reštaurácii Caprice, počas dňa snacky, zmrzlina. Výber lo-
kálnych a medzinárodných alkoholických a nealkoholických nápojov (10.30-
23.30). Jedna večera počas pobytu v á la carte reštauráciách La Terraza, La 
Guitarra alebo Mirablau (nutná rezervácia vopred).

POLOHA
Elegantný hotelový komplex je situovaný pri jednej z najkrajších pláží na Malor-
ke. Stredisko Cala Ratjada s nákupnými možnosťami, barmi a  reštauráciami sa 
nachádza cca 7 km od hotela, kam sa dá pohodlne dostať miestnym autobusom. 
Letisko Palma de Mallorca je vzdialené 75 km od komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z hlavnej budovy a 10 apartmánových blokov. Ponúka klien-
tom priestrannú vstupnú halu s recepciou, TV miestnosť, reštaurácie, viaceré bary, 
vnútorný a 2 vonkajšie bazény pre dospelých, bazén pre deti. Wi-Fi pripojenie je 
v celom komplexe zdarma. Šport: fi tnes, volejbal, aerobik, aquagym, basketbal, 
ping-pong, petangue, mini-golf, lukostreľba, šípky. Za poplatok: tenis, požičovňa 
bicyklov, biliard. Wellness: sauna, jacuzzi, turecký kúpeľ, masáže (za poplatok).

UBYTOVANIE
Zrenovované klimatizované apartmány s jednou spálňou a obývacím priestorom 
majú kúpelňu s WC a sprchou, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok), 
kuchynský kút s mikrovlnnou rúrou, chladničkou, hriankovačom a terasu. Možnosť 
doplatiť si za výhľad na more.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Detský bazén, ihrisko, mini-klub, animačné programy, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza cca 100 m od 
hotela. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

VIVA CALA MESQUIDA RESORT +
030  CALA MESQUIDA

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

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 222
EUR
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VIVA CALA MESQUIDA CLUB +

POLOHA
Príjemný hotelový komplex je situovaný v severovýchodnej časti ostrova. Stre-
disko Cala Ratjada s nákupnými možnosťami, barmi a reštauráciami sa nachádza 
cca 7 km od hotela, kam sa dá pohodlne dostať miestnym autobusom. Letisko 
Palma de Mallorca je vzdialené 75 km od komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z 2 hlavných budov a 8 apartmánových blokov. Má vstupnú 
halu s recepciou, TV miestnosť, reštaurácie, bary, vnútorný a 2 vonkajšie bazény 
pre dospelých, bazén pre deti, Wi-Fi pripojenie na recepcii zdarma. Športové akti-
vity: fi tnes, volejbal, aerobik, aquagym, basketbal, ping-pong, petangue, minigolf, 
lukostreľba, šípky. Za poplatok: tenis, požičovňa bicyklov, biliard. V rámci wellness 
poskytuje hotel saunu, jacuzzi, turecký kúpeľ, masáže (za poplatok).

UBYTOVANIE
Zrenovované klimatizované apartmány s jednou spálňou a obývacím priestorom 
majú kúpelňu s WC a sprchou, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok), 
kuchynský kút s mikrovlnnou rúrou, chladničkou, hriankovačom, varnou kanvicou 
a terasu. Apartmány Royal majú rovnaké vybavenie ako štandardné apartmány, 
navyše majú privátnu terasu s jacuzzi a 2 ležadlami.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Detský bazén s pirátskou loďou a vodnými atrakciami, detské ihrisko, mini-klub, 
animačné programy, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza cca 400 m 
od hotela. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

031  CALA MESQUIDA

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bohatých bufe-
tových stolov v reštaurácii Caprice, počas dňa snacky. Výber lokálnych 
a medzinárodných alkoholických a nealkoholických nápojov (10.30-23.30).

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 122
EUR





ĎALŠIE PONUKY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK  

GRAN CANARIA 
PARADISE LAGO TAURITO ★★★+ 
PLAYA TAURITO
ALL INCLUSIVE
2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

TENERIFE 
IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA ★★★★+ 
COSTA ADEJE
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

★★+ 

MA
od 848 €

YA ★★★

MA
od 998 €

GRAN CANARIA
PARADISE VALLE TAURITO★★★★ 
PLAYA TAURITO
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

TENERIFE
H10 COSTA ADEJE PALACE  ★★★★★  
COSTA ADEJE                
POLPENZIA
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

★★

MA
od 938 €

   

MA od 858 €

GRAN CANARIA
DUNAS DON GREGORY ★★★★  
SAN AUGUSTÍN         
POLPENZIA
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

FUERTEVENTURA
BARCELO JANDIA MAR ★★★★ 
PLAYA DE JANDIA
ALL INCLUSIVE
2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

   

MA od 858 €
MA od 848 €

TENERIFE
BE LIVE PLAYA DE LA ARENA ★★★★ 
PLAYA DE LA ARENA
ALL INCLUSIVE
2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

FUERTEVENTURA
H10 PLAYA ESMERALDA ★★★★ 
COSTA CALMA
POLPENZIA
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

A

MA od 928 € MA od 938 €

PARADISE LAGO TAURITO

BE LIVE PLAYA DE LA ARENA
H10 PLAYA ESMERALDA

PARADISE VALLE TAURITO

DUNAS DON GREGORY IBEROSTAR TORVISCAS PLAYA

KANÁRSKE OSTROVY
8 dňové pobyty s odletom z Viedne

NOVINKA

NOVINKA
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 22 24 29 29 26

VODA 20 22 24 24 23

ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE

PUGLIA

BariBarletta

Peschici
Trémiti

Ostuni

Polignano

PUGLIA NAZÝVANÁ AJ APÚLIA JE ROZLOHOU SIEDMY NAJVÄČŠÍ TALIANSKY REGIÓN, KTORÝ TVORÍ OPÄTOK A OSTROHU ZNÁMEJ „TALIANSKEJ 
ČIŽMY“. HOCI JU TVORÍ PÄŤ MENŠÍCH REGIÓNOV, Z HĽADISKA TURIZMU HOVORÍME O TROCH HLAVNÝCH ČASTIACH: NA SEVERE HORNATÝ POLO-
STROV GARGANO, STREDNÁ PUGLIA A NA JUHU POLOSTROV SALENTO

GARGANO
je značne obľúbenou a  vyhľadávanou destináciou. 
Nečudo – pýši sa nádhernou prírodnou scenériou. 
Vnútrozemie je hornaté a pripomína aj naše stredo-
európske lesy, na severe polostrova sú pozoruhodné 
jazerá - Lago di Lesina a siedme najväčšie v Talian-
sku Lago di Varano. Pobrežie je členité a ponúka 
k  oddychu nádherné piesočnaté a  štrkové pláže, 
vápencové útvary zas lákajú k preskúmaniu a potá-
paniu. Celý polostrov bol v roku 1995 vyhlásený za 
chránené prírodnú rezerváciu. Okrem prírody a pláží 
si určite vychutnáte nezameniteľnú rušnú atmosféru 
mestečiek, obzvlášť známeho Vieste či Peschici. 
Peschici – nazývané tiež „Perlou Gargana“, ležia 
na vrchole impozantného skalnatého útesu nad 
jednou z  najkrajších pieskových pláži Gargana, 
ocenenej Modrou vlakou za čistotu a služby na plá-
ži. Staré mesto sa tiahne od prístavu až po hrad-
né opevnenie. Malebné uličky, ktoré lemujú biele 
domčeky, typické pre pobrežia Apúlie, lákajú na 
romantické vychádzky. V okolí Peschici je mnoho 
nádherných malebných zátok s pieskovými pláža-
mi, ktoré sú často dostupné len z mora. 
Vieste – najväčšie a  najživšie mestečko na pobreží 
Gargana. Historická časť Vieste je charakteristic-
ká spleťou starobylých úzkych uličiek, ktoré lákajú 
na prechádzky. Vieste ponúka historické pamiatky, 
z nich najzaujímavejšie sú: hrad z roku 1240, ktorý je 
dnes sídlom vojenského námorníctva a cenná kated-
rála Santa Maria Assunta, postavená v  románskom 
slohu. V  múzeu mušlí môžete obdivovať efektné 
zbierky mušlí z morí a oceánov celého sveta. Stred 
mesta je plný rozličných obchodíkov, reštaurácií, piz-
zerií a barov. Labužníci určite neodolajú ochutnať nie-
ktorú z miestnych špecialít či posedieť si v romantic-
kej krčmičke na brehu mora. Tí, ktorí sa chcú zabávať 
do skorého rána, sa vybúria  na niektorej z miestnych 
diskoték. Symbolom mestečka je biely, 25 m vysoký 
vápencový monolit, ktorý leží na začiatku dlhej pie-
sočnatej pláže. Legenda hovorí, že ide o mládenca, 
ktorého nechali skamenieť žiarlivé morské sirény. 

STREDNÁ PUGLIA
má predovšetkým výhodnú polohu medzi Garga-
nom a Salentom. Pre turistov, ktorý si radi spestria 
dovolenku pri mori výletmi a spoznávaním krajiny tak 
nebudú ďaleko ani historické a náboženské pamiatky 
na známejších polostrovoch. Práve v strede Puglie sa 
však nachádzajú vychytené turistické miesta, naprí-
klad Ostuni, Arbelobello, jaskyňa Grotte di Castella-
na, zámok Castel del Monte, no i hlavné mesto regió-
nu Bari s dôležitým prístavom a letiskom.
Barletta – jedno z najmalebnejších mestečiek 
umiestnené v krásnej prírode s množstvom zelene, 
nachádza sa v zálive medzi známymi mestečkami 
Manfredónia a Bari. Nájdete tu stopy dávnych civi-
lizácii, stredoveké hrady, zaujímavé architektúry, čo 
dodáva tomuto mestečku osobité čaro. 
Bari - hlavné mesto regiónu je už od stredoveku 
významným prístavom a obchodným centrom. Ako 
na celom polostrove, aj tu nájdete množstvo his-
torických a kultúrnych pamiatok a múzeí, ktoré by 
stáli za zmienku napr. Basilica di San Nicola, Basili-
ca Ognissanti. K návšteve však neláka len starobylé 
centrum, ale aj živá obchodná zóna so značkovými 
butikmi či živý nočný ruch mesta. 
Polignano a Mare – očarujúce turistické stredisko 
s krásnymi plážami s bielym pieskom a krištáľovo 
čistým morom s množstvom zátok. Mnohí hovoria, 
že je zdrojom inšpirácie pre básnikov a umelcov.
Arberobello – exotické mestečko tvorené malými 
domčekmi s kužeľovitými strechami, tzv. trulli, patrí aj 
do svetového dedičstva Unesco. Rozprávkové stav-
by postavené z kameňa s prirodzenou klimatizáciou 
a zaujímavou históriou sú dnes prevažne domovom 
najrôznejších obchodíkov s miestnymi suvenírmi. 
Ostuni - tzv. biele mesto „La Citta bianca“, posta-
vené v orientálnom štýle, zbadáte vďaka jedinečnej 
miestnej architektúre už zďaleka. Je považované 
za jedno z najmalebnejších v regióne, o pravdivos-
ti čoho sa môžete presvedčiť prechádzkou v jeho 
úzkych uličkách, či posedením v jednej z mnohých 
drobných kaviarničiek či miestnych reštaurácií. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Morské jaskyne – lodný výlet pozdĺž pobrežia 
s prehliadkou prímorských jaskýň a nádhernej sce-
nérie vápencových skál a útesov.
Ostorvy Termiti – výlet loďou na jediné talianske sú-
ostrovie v Jadranskom mori, ktorý tvoria tri hlavné 
ostrovy (San Domingo, San Nicola, Capraia) a ne-
spočetné množstvo malých ostrovčekov.
Národný park Foresta Umbra – výlet terénnym au-
tom do Národného parku, zaujímavého poslednými 
zvyškami pralesa s pôvodnou vegetáciou, ktorý ke-
dysi pokrýval juhovýchodné Taliansko.
Monte San Angelo – návšteva jedného z  naj-
významnejších pútnických miest Talianska spojená 
s prehliadkou jaskyne.  
Manfredónia – výlet za nákupmi na tradičné talian-
ske trhy do mestečka ležiaceho na juhu Gargana.
Jaskyňa Grotte di Castellana - ak ste zvedaví, ako 
je možné, že región s minimom zrážok má predsa 
množstvo zelene a hlavným zdrojom obživy je tu poľ-
nohospodárstvo, odpoveď môžete prísť hľadať aj do 
podzemia. Vápencové podložie totiž ukrýva viac vod-
ných zdrojov ako je na severe Talianska. Komplex jas-
kýň Grotte di Castellana je najväčším nielen spomedzi 
miestnych ale aj v celom Taliansku a druhou najväčšou 
v Európe. Kompletná prehliadka sprístupnených jaskýň 
trvá až 2 hodiny, preto sa nezabudnite dobre obliecť. 
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BariTrani

Castelo

Taliansko

Matera
Ostuni Lecce        

Alberobello

OKÚZĽUJÚCA APÚLIA S POBYTOM PRI MORI032

CENA OD

898
EUR

5. DEŇ
Raňajky. Cez krásne scenérie 
apúlskeho vidieka sa vydáme 
do  Matery – mesta na strmých 
skalnatých kopcoch zapísaného 
do svetového dedičstva UNESCO. 
Ľudia sa prispôsobili tunajším 
ťažkým podmienkam a  vytvorili 
si jaskynné príbytky ale aj skal-
né chrámy, ktoré dávajú tomuto 
miestu jedinečné čaro. 

Zastavíme sa aj v malebnom mes-
te Altamura, známom v celom Ta-
liansku pre svoj vynikajúci chlieb 
s  chráneným označením pôvodu, 
starú románsku katedrálu a sve-
tovo  významné paleontologické 
náleziská.

6. DEŇ
Raňajky. Výlet do Lecce – baroko-
vej klenotnice Apúlie, ktorá je pre 
krásu svojich pamiatok prezýva-
ná Florenciou Apúlie. Mesto bolo 
založené podľa tradície už v čase 
pred trójskou vojnou. 

Vrchol rozkvetu zažilo mesto 
v 17. storočí, kedy sa stalo jedným 
z  najvýznamnejších kultúrnych 
a  obchodných centier Stredomo-
ria. Z  tohto obdobia pochádzajú 
mnohé pamiatky jedinečného ba-
roka „leccese“ ako napr. bazilika 
S. Croce alebo palác Celestínov. 
V  prípade časovej rezervy indivi-
duálne voľno. 

7. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno. Mož-
nosť oddychu pri mori.

8. DEŇ
Raňajky. V prípade časovej rezer-
vy, individuálne voľno na oddych 
pri mori. Transfer na letisko a od-
let.

APÚLIA - TENKÝ DLHÝ PÁSIK RAJA MEDZI JADRANSKÝM A IÓNSKYM MOROM, V ZÁVETRÍ MASOVÝCH PRÚDOV TURISTOV.  AK HO VŠAK RAZ OBJAVÍTE, 
URČITE VÁS UCHVÁTI.  ROZPRÁVKOVÉ BIELE DOMČEKY, ROZTRÚSENÉ PO STRMÝCH ÚTESOCH NAD TYRKYSOVÝM MOROM, OBKLOPENÉ OLIVOVÝMI 
SADMI A VINICAMI POTEŠIA VAŠE OČI A V DUŠI VÁM NASTOLIA POKOJ. 

POLPENZIA V CENE   |   S POBYTOM PRI MORI   |   UNESCO

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do talianskeho Bari, hlavné-
ho mesta Apúlie. Prehliadka Sta-
rého mesta s krivoľakými uličkami 
a románskou  Bazilikou sv. Miku-
láša, v  ktorej sú uložené ostatky 
tohto najmä u  detí obľúbeného 
svätca. V 11. storočí ich sem pri-
viezli miestni námorníci po tom, 
čo ich ukradli z  byzantskej Myry. 
Okrem Baziliky sv. Mikuláša pri 
prehliadke nevynecháme pevnosť 
Castello Svevo, nachádzajúcu 
sa priamo v srdci mesta, čí tzv. 
„Malú pevnosť“ v blízkosti prísta-
vu na pobreží, odkiaľ je nádherný 
výhľad na more a staré centrum. 
Individuálne voľno. Návrat na uby-
tovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Deň začneme výletom za 
apúlskym dedičstvom UNESCO - 
navštívime hrad Castel del Monte, 
ktorý si dal postaviť sväto-rímsky 
cisár Fridrich II. v  13. storočí. Uni-
kátna pevnosť je opradená mno-
hými legendami a  tajomstvami, 
čo činí jej návštevu ešte zaujíma-
vejšou. 

Cestou z hradu sa vydáme do Tra-
ni – malebného starého mestečka 
na brehu mora. Pozrieme si jeho 
stredoveké historické centrum 
s gotickou katedrálou a západ sln-

ka nad mestom si vychutnáme zo 
známeho mestského parku Villa 
Comunale. Čas nám zostane i  na 
individuálne poznávanie, príp. po-
sedenie pri muškátovom víne. 

3. DEŇ
Raňajky. Dnes sa vydáme obja-
vovať údolie Itria – známe najmä 
vďaka typickým kužeľovým ka-
menným domčekom zvaným „trul-
li“. Cestou si prezrieme najkrajšiu 
jaskyňu Talianska v  dedinke Cas-
tellana Grotte s  impozantnou jas-
kynnou výzdobou. A  po nej nás 
čaká prehliadka dediny Alberobel-
lo, v  ktorej sa zachovalo ucelené 
historické jadro tvorené nezvyčaj-
nými domami typu trulli. Pre ne 
bola dedina v roku 1996 zapísaná 
do dedičstva UNESCO. 

Zastavíme sa na ochutnávku 
miestneho vína a  nakrátko aj 
v dedinke Cisternino pokladanej za 
jednu z najkrajších v Taliansku. Po-
tom sa okúpeme v azúrovom mori 
pri Ostuni a  vydáme sa na večer-
nú prehliadku tohto „bieleho mes-
ta“. Prezrieme si krásnu katedrálu, 
kostol San Vito Martire, biskupský 
palác Pallazo Vescovile zo 16. sto-
ročia, či barokový palác Pallazzo 
Zevallos. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno. Mož-
nosť oddychu pri mori. 
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033  MARINA DI OSTUNI

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

POLOHA
Komplex je umiestnený v záhrade na pobreží Jadranského mora. Malebné mes-
tečko Ostuni, nazývané aj biele mesto je pár kilometrov od komplexu, dostupné 
miestnou dopravou. Letisko Brindisi je vzdialené 35 km a Bari 89 km od komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex v stredomorskom štýle ponúka vstupnú halu s  recepciou, kongresovú 
sálu, reštauráciu, pizzeriu, bar, butik, obchod so šperkami, amfi teáter, kaderníctvo 
a wellness centrum za poplatok (masáže a skrášľovacie procedúry). V záhrade sú 
umiestnené 2 bazény so slnečnou terasou a s plážovým servisom. Zdarma sú k dis-
pozícii sú 2 tenisové kurty, plážové volejbalové ihrisko, mini futbalové ihrisko. Ho-
tel organizuje bohaté denné animácie so športovým programom a večerné show 
v amfi teátri. Možnosť zapožičania bicyklov (za poplatok) a vozidiel (za poplatok).

UBYTOVANIE
Elegantné dvojlôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky. Sú vybavené TV LCD, 
sušičom na vlasy, telefónom a  mini chladničkou. Suity (pre 2 až 4 osoby), 
majú dvojlôžkovú spálňu, obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom a kúpeľ-
nou s WC. Všetky izby majú terasu s výhľadom do záhrady.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Klub pre deti a  pre mládež s  animáciami, diskotékou a  rôznymi detskými 
programami, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Nádherná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza asi 
350 m od komplexu, dostupná mini vláčikom. Plážový servis (1 slnečník 
a 2 ležadlá) v 3. rade na pláži je zdarma. Na pláži sa nachádza bar s pizzériou.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ROSA MARINA RESORT 

1
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE   
DO 12 R.
ZDARMA

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bufetu medziná-
rodnej a stredomorskej kuchyne, k jedlám nealko nápoje, stolová voda, miestne víno 
a pivo. Počas celého dňa sa v hoteli organizujú športové animácie a večer programy.

CENA OD

668
EUR
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035  CASTELANETTA MARINA

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

POLOHA
Príjemný hotel sa nachádza v prímorskom stredisku Castelanetta Marina ob-
klopený širokými krásnymi piesočnatými plážami Jadranského mora. Od letis-
ka v Bari je vzdialené 88 km a od letiska v Brindisi 100 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex je umiestnený v  subtropickej záhrade. Ponúka klientom 
vstupnú halu s recepciou s Wi-Fi pripojením zdarma, TV-miestnosť, reštaurá-
ciu, bar, snackbar pri pláži, bazén. Športové aktivity: stolný tenis, biliard, po-
žičovňa bicyklov pre deti aj dospelých, stolný futbal. V okolí hotela možnosť 
športu za poplatok – tenis, jazda na koni. V hoteli sa uskutočňujú športové 
a hudobné animačné programy pre deti aj dospelých. V rámci wellness hotel 
ponúka za poplatok masáže, jacuzzi, turecký kúpeľ, skrášľovacie procedúry.

UBYTOVANIE
Štandardné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (roz-
kladací gauč) majú kúpelňu s  WC a  sprchou, sušičom na vlasy, telefónom, 
SAT TV, minibar, trezor a balkón. Rodinné izby sú rovnako vybavené ako štan-
dardné dvojlôžkové izby, 

STRAVOVANIE
Light all inclusive

PRE DETI
Bazén, detské ihrisko, mini-klub (3-12r.), junior klub (12-16 r.), animačné progra-
my, postieľka (za poplatok)

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo 
pred hotelom. Plážový servis (2 ležadlá a slnečník) zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

034  CAROVIGNO

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

POLOHA
Hotel v stredomorskom štýle sa nachádza priamo na súkromnej piesočnatej 
pláži Jadranského mora. Malebné mesto Ostuni sa nachádza asi 8 km od hote-
la. Letisko Brindisi je vzdialené asi 20 km a letisko Bari asi 104 km.
Vybavenie zariadenia/ďalšie služby
Komplex pozostáva z  hlavnej budovy a 3 blokov. Ponúka klientom vstupnú 
halu s recepciou s Wi-Fi pripojením zdarma, TV miestnosť, reštauráciu, bary, 
bazén pre dospelých, bazén pre deti, Športové aktivity: multifunkčné ihrisko 
(futbal, basketbal, volejbal, tenis), lukostreľba, stolný tenis. V hoteli sa uskutoč-
ňujú športové a hudobné animačné programy pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby majú kúpelňu s  WC a  sprchou, LCD-TV, klimatizáciu, mi-
nichladničku, telefón. Izby majú balkón alebo terasu s výhľadom do záhrady 
alebo na bazén.

STRAVOVANIE
Plná penzia formou bufetu

PRE DETI
bazén, detské ihrisko, mini-klub (3-12r.), junior klub (12-16 r.), animačné progra-
my, postieľka (za poplatok)

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza asi 200 m 
od hotela. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PRI PLÁŽI ANIMÁCIE
  

2+2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

2+2

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bohatých bufe-
tových stolov vrátane nealkoholických nápojov k jedlu. 

CLUB SANTA SABINA TICHO´S HOTEL 
NOVINKA

CENA OD

618
EUR

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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036  PESCHICI

MARITALIA CLUB VILLAGE 

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

POLOHA
Komfortný hotelový komplex je situovaný v srdci prírody, len pár krokov od 
zlatistej piesočnatej pláže. Klientom ubytovaným v tomto komplexe sa ponúka 
nádherný pohľad na historické mestečko Peschici, ktorého centrum je vzdiale-
né asi 2 km, dostupné aj miestnou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrekonštruovaný hotelový komplex má recepciu, klimatizovanú reštauráciu, 
bar, spolocenskú miestnost s TV, Wi-Fi a wellness centrum so saunou, vírivkou 
a masážami (za poplatok). K dispozícii sú 3 bazény, z toho jeden plavecký 
a jeden pre deti, plážový servis pri bazénoch je zdarma, tenisový kurt, malé 
futbalové ihrisko, fi tnes,  stolný tenis, lukostreľba. Hotel organizuje denné ani-
mácie so športovými programami a večerný zábavný program.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek. Vy-
bavené sú kúpeľňou so sprchovacím kútom a WC, sušičom na vlasy, telefónom, 
SAT TV, minibarom, trezorom a balkónom alebo terasou. Rodinné izby majú 
obývaciu miestnosť s dvoma alebo troma prístelkami.

STRAVOVANIE
All Inclusive

PRE DETI
Bazén, miniklub pre deti (5-10 rokov), junior klub (10 -18 rokov), detská stolič-
ka, detská postieľka (za poplatok)

PLÁŽ
Rozľahlý hotelový komplex sa nachádza asi 350 m od piesočnatej pláže s po-
zvoľným vstupom do mora. Plážový servis (1 slnečník, 1 ležadlo a jedna polo-
hovateľná stolica na izbu) je zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu, počas 
jedál nealko nápoje, víno, stolová voda, v bare pri bazéne v čase 10.00-24.00 h. neal-
ko nápoje, pivo, džúsy, čaj, káva a miestne alkoholické nápoje.

CENA OD

458
EUR
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037  PESCHICI

REZORT GUSMAY /

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný priamo na pláži v oblasti Peschici na polostrove 
Gargano. Prekrásna príroda, skalnaté útesy a piesočnaté pláže sú súčasťou 
Národného parku ktoré sa nachádza v blízkosti komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex je aj pre náročných klientov, pozostáva z 2 hotelov: Suite Le Dune **** 
(350 m od mora), Cala del Turco**** (150 m od mora). Recepcia, spoločenská 
miestnosť s TV, reštaurácia, bar posilňovňa, wellness centrum (za poplatok) so 
saunou, masážami, tureckým kúpeľom a kozmetickým salónom, bazén, teniso-
vé kurty, multifunkčné ihrisko, stolný futbal. Parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Hotel Cala de Turco ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách Štandard s jed-
nou alebo dvoma prístelkami, má kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, mini 
chladničku, SAT TV, telefón, trezor, vonkajší vstup do izby vybavený záhradným 
nábytkom a nachádzajú sa asi 350 m od mora. Izby typu Comfort majú navyše 
terasu a  sú približne 150 m od mora. Hotel Suite Le Dune ponúka ubytovanie 
v izbách comfort s jednou alebo dvoma prístelkami (asi 350 m od mora) a v Suite, 
ktoré majú navyše obývaciu miestnosť a terasu s výhľadom na more. Beach Suite 
sú lokalizované asi 30 m od mora, ponúkajú úžasný výhľad na more, jacuzzi. 

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

PRE DETI
Miniklub, bazén, juniorklub, detské menu, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Krásna pláž sa nachádza asi 50 m až 350 m od komplexu, plážový servis je 
zdarma. (1 slnečník, 1 ležadlo, 1 plážová stolička/izba). K dispozícii je bar na 
pláži. Možnosť zapožičania vodných bicyklov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★/ ★★★★★

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

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu. Počas jedál zdarma miestne víno a stolová voda.

CENA OD

588
EUR



TALIANSKO  |  KAMPÁNIA

44

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 22 26 29 29 26

VODA 20 23 25 26 25

Svetoznáme skvosty tohto regiónu sú predo-
všetkým mestá Neapol a Sorrento, ostrovy Ischia 
a Capri, jediná činná sopka v Európe - Vezuv, an-
tické mestá Pompeje a Paestum, čarovné mesteč-
ká nad morom, zakomponované do skál– Amalfi 
a Positano, či druhé najväčšie mesto tejto oblasti, 
Salerno – univerzitné a obchodné centrum, známe 
najmä svojimi historickými palácmi, ktoré sa tiahnu 
pozdĺž prímorskej promenády. Ďalšou atraktivitou 
tejto oblasti sú nákupné outlety svetoznámych 
značiek, napr. Armani, Valentino..., cenovo dostup-
né i pre slovenských klientov. Už viete prečo je táto 
oblasť atraktívna i pre Vás?

Väčšina pobrežia tejto oblasti je členitá, najatrak-
tívnejšie pobrežie je Amalfitánske. Tvoria ho mestá 
nachádzajúce sa pozdĺž cesty vedúcej od Salern-
ského zálivu do Neapola. Zálivy a morské útesy 
striedajúce sa s kamienkovými plážami, rozmanité 
až rozprávkové scenérie mestečiek Vietri sul Mare, 
Cetara, Minori, Ravello, Praiano a exkluzívne stredis-
ká, Positano a Amalfi očaria nejedného návštevníka. 
Každé z týchto miest má bohatstvo ukryté v záhra-
dách, vo vilách, v mori, či plážach. Zažijete tu neo-
pakovateľnú vôňu citrónovníkov a tradičnú atmo-
sféru hotelov spájanú s luxusom. Miestni obyvatelia 
právom označujú túto časť Kampánie za najkrajšie 
miesto v Taliansku. Cillentano, najjužnejšie pobre-
žie Kampánie, je naopak známe svojimi dlhými 
a širokými piesočnatými plážami s bielym pieskom 
a pozvoľným vstupom do mora, vhodné najmä pre 
rodiny s deťmi. Turistickým 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 piesočnatými plážami je 
Vika Laura – s najväčším počtom hotelov a reziden-
cií, Capaccio Scallo – centrum mesta s množstvom 
obchodov, Capaccio Vechio – pôvodné staré mesto 
s kamennými domami, kostolom a archeologickým 
múzeom. Archeologická časť je od hotelov vzdiale-
ná len 2 km. Let z Viedne a z Budapešti do Neapolu 

trvá cca 2 hodiny. Transfer do jednotlivých oblastí 
od 30 minút až po 1 hodinu.

CAPRI
Jeden z najčarovnejších ostrovov každého ces-
tovateľa. Priťahuje svojou históriou, bielymi 
skalami a krištáľovo čistým morom, hýriacim 
všetkými odtieňmi modrej farby. Jeho čaru už 
stáročia nedokážu odolať spisovatelia, umel-
ci, v dnešnej dobe tu hľadajú inšpiráciu a od-
dych svetoznámi režiséri, či hviezdy Hollywoodu. 
Je spojením histórie, nedotknutej krásy príro-
dy a luxusu. Mali by ste si vychutnať atmosféru 
La Piazzetty – námestia s kaviarničkami, ktoré je 
hlavným centrom spoločenského života na ostro-
ve, prejsť Via Krupp a spoznať ostrov, okúpať sa 
v zálive Marina Piccola s výhľadom na skaly Fa-
raglioni, navštíviť mesto Anacapri, nechať sa očariť 
hĺbkou a farbami mora v jaskyni Blue Grotto, kto-
rú navštívil i Alexander Dumas. Vyskúšať môžete 
i kúpele románskeho dobyvateľa Tibéria, prípadne 
si vychutnať výhľad z hory Monte Solaro na Nea-
polský záliv a Salerno.

ISCHIA
Je najväčším ostrovom v Neapolskom zálive. Na-
zývajú ho i Isola Verde – zelený ostrov, vďaka buj-
nej vegetácii. Vyniká termálnymi prameňmi, kto-
rých liečivé a priaznivé účinky využívajú takmer 
všetky hotely pre wellness procedúry.

SORRENTO
Známe mestečko pri zálive Neapol. Neporovnateľ-
ne krásne, ležiace na rozsiahlej skalnej terase, po-
núka fantastický panoramatický výhľad na more, 
Neapol, Vesuv a Capri. Pobrežie je z veľkej časti 
skalnaté a len sem tam je prerušené malými pie-
sočnatými 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 chrá-
mu Sv. Michala a záhrad cisára Augusta, výhľad 
na skaly Faraglioni, či vychutnanie si atmosféry 
námestia La Piazzetta. Ischia – plavba loďou, pre-
hliadka mesta Ischia Ponte a Aragónskeho hradu, 
Casamicciola Terme, Lacco Ameno, centrum mes-
tečka Forio, Serrera Fontana 
Pompeje a Vezuv – antické mesto zničené sop-
kou 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 oblas-
ťou a je jedinou činnou sopkou v Európe. 
Amalfi – jedno z najkrajších pobreží vás očarí 
krištáľovo čistým morom, ktoré udiera do vyso-
kých bielych brál. Na nich sa týčia mestečká plné 
histórie a úchvatnej architektúry. Paestum – arche-
ologický areál s ruinami chrámov a nekropolou, 
ktorého prehliadka je spojená s návštevou múzea. 
Neapol – hlavné mesto Kampánie, mesto so špe-
cifickou atmosférou, ponúka históriu s množstvom 
múzeí, historické centrum, podzemné mesto. 
Shopping outlet – za nákupmi do obchodných 
outletov pri Salerne, či v Caserte, nákupy sve-
toznámych značiek za bezkonkurenčné výpreda-
jové ceny. Návšteva kolosálneho Pallazo Reali s le-
soparkom s fontánami a vodotryskami v Caserte, 
nazývaného taliansky Versailles.

KAMPÁNIA

Amalfi
Positano

PompejeSorrento
Vezuv

Neapol

Paestum

Agropoli

Salerno
Capri

Ischia

KAMPÁNIA, JEDNA Z NAJATRAKTÍVNEJŠÍCH A NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍCH OBLASTÍ U SLOVENSKÝCH KLIENTOV, V JUŽNOM TALIANSKU. TIAHNE 
SA OD NEAPOLSKÉHO ZÁLIVU, CEZ SORRENTSKÉ, AMALFITÁNSKE, SALERNSKÉ POBREŽIE A CILLENTANO. TENTO KRAJ JE I OBĽÚBENÝ SVOJÍM 
TEMPERAMENTOM A NAJCHUTNEJŠÍMI GURMÁNSKYMI ŠPECIALITAMI, AKO SÚ PIZZA, PASTA, MOZZARELLA, VÍNO, LIMONCELO A OLIVOVÝ OLEJ. 

ODLETY Z VIEDNE A BUDAPEŠTI
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Amalfi

Pompeje
Vezuv

Neapol

Capri

Ischia

Positano

Sorento

Caserta

NEAPOL, 
CAPRI, ISCHIA

ZLATÝ TALIANSKÝ TROJUHOLNÍK 

S POBYTOM PRI MORI 

SLOVENSKÝ SPRIEVODCA   |   S POBYTOM PRI MORI   |   AJ Z KOŠÍC

hrad, veža Guevara, ktorá bola po-
stavená ako súčasť hradného ob-
ranného systému v 15. storočí, kos-
tol Soccorso, most Ponte di Ischia, 
botanická záhrada Giardini Ravino 
a ďalšie. Návrat do hotela, večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno – pobyt 
pri mori, večera

8. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, transfer 
na letisko do Neapola, odlet do Vied-
ne, resp. Budapešti.

UCHVÁTI NÁS KOMBINÁCIA NÁDHERNÝCH PRÍRODNÝCH SCENÉRIÍ A VÝZNAMNÝCH HISTORICKÝCH PAMIATOK.  OBJAVÍME KRÁSNE OSTROVY CAPRI 
A ISCHIU, POPRECHÁDZAME SA V POMPEJÁCH MEDZI NEMÝMI SVEDKAMI SOPTENIA VEZUVU A NA ZÁVER DOPRAJEME ODDYCH SVOJIM ZMYSLOM 
I SVOJMU TELU V TEPLÝCH VODÁCH TYRHÉNSKEHO MORA.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne, resp. z Budapešti  do 
Neapolu, transfer na ubytovanie, in-
dividuálne voľno a večera.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme k sopke 
Vezuv s možnosťou výstupu na okraj 
krátera. Ďalej budeme pokračovať 
do Amalfi  (nádherná panoramatická 
cesta cez Positano, s neopakovateľ-
nými výhľadmi na Salernský záliv – 
UNESCO), kde zabsolvujeme krátku 
prehliadku, individuálne voľno, po-
kračovanie do Vietri sul Mare, krátka 
prehliadka centra, návrat do hotela, 
večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme do an-
tických Pompejí, ktoré prežili do 
dnešných dní vďaka výbuchu sopky 
Vezuv. Celé mesto zaliala horúca 
láva, čo zaručilo zachovanie jeho pô-
vodného vzhľadu. Budeme obdivo-
vať pompéznosť starovekého mesta 
a ohromí nás fascinujúca umelecká 
výzdoba najbohatších domov - ná-
stenné maľby, bronzové a mramo-
rové sochy a mozaiky. Ďalej sa pre-
sunieme do Neapola na prehliadku 
centra. Spoznáme Nový hrad, Krá-
ľovský zámok, Plebistické námestie, 
divadlo S. Carlo, galériu Umbera I., 
Radnicu a Radničné námestie. Po 
prehliadke nám zostane čas aj na 
individuálne voľno. Návrat do hotela, 
večera.

4. DEŇ
Po raňajkách navštívime kolosálny 
Pallazo Reali s lesoparkom s fon-
tánami a vodotryskami v Caserte, 
ktorý je označovaný ako talian-
ske Versailles. Bol postavený pre 
márnotratného kráľa Karola III. Bur-
bonského a ako najväčší kráľovský 
palác v Taliansku sa honosí viac ako 
1000 izbami. Po ceste späť sa za-
stavíme v nákupnom outlete pri Ca-
serte, kde si budeme môcť nakúpiť 
tovar svetoznámych značiek Armani, 
či Valentino za výpredajové ceny. 
Návrat do hotela, večera.

5. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno pri mori 
alebo celodenný fakultatívny výlet 
na ostrov Capri, ktorý je navštevo-
vaný umelcami a turistami z celého 
sveta. Okrem nádherných Augusto-
vých záhrad s výhľadom na Faraglio-
ni (3 skaly pri južnom pobreží), nás 
určite nadchne výlet loďou do mor-
skej jaskyne Grotta Azzura (nie je 
v cene fakultatívneho výletu), v kto-
rej odraz slnečného svetla o ste-
ny jaskyne vytvára magickú modrú 
farbu. Nasleduje individuálne voľno 
s možnosťou kúpania. Návrat do ho-
tela, večera.

6. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno pri mori, 
alebo presun do Neapola, odkiaľ 
podnikneme fakultatívny výlet na 
termálny ostrov Ischia. Absolvujeme 
okružnú jazdu ostrovom, pri ktorej 
zastavíme na najkrajších miestach, 
ktorými bezpochyby sú Aragonský 

038

CENA OD

848
EUR
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CENA OD

1 468
EUR

MIRAMALFI 
040  AMALFI

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

POLOHA
Čarovný hotel vedený už niekoľko rokov rodinou Mansi, je situovaný na útese 
nad morom s nádherným výhľadom na pobrežie Amalfi . Od centra je vzdialený 
približne 800 m, kam premáva niekoľkokrát denne hotelový autobus. V centre 
strediska nájdete množstvo obchodíkov, kaviarní, obchodíkov a barov. Z letis-
ka Salerno je vzdialený približne 40 minút cesty autom. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou (internet za poplatok, Wi-fi  v priestoroch recepcie 
zdarma), trezor, terasa s výhľadom, bar, piano bar, snack bar, reštaurácia s te-
rasou a panoramatickým výhľadom na more a Amalfi , bazén s morskou vodou 
a s terasou s ležadlami a slnečníkmi zdarma. 

UBYTOVANIE
Klimatizované luxusné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kú-
peľňu s WC a sprchou alebo vaňou, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, trezor (za 
depozit), minibar a Wi-fi  za poplatok, balkón s výhľadom na more. Superior 
izby majú navyše kúpeľňu s  jacuzzi. K dispozícii sú i priestranné junior suity 
s oddelenou obývacou časťou.

STRAVOVANIE
Raňajky sú formou bufetu. Možnosť zapezpečiť večere podávané v á la carte 
reštaurácii s úžasným výhľadom na more a celý amalfi tánsky záliv. 

PLÁŽ
Súkromná, menšia, piesočnato-kamienková pláž v skalnatej zátoke. Rozpre-
stiera sa pod hotelom v centre strediska, dostanete sa na ňu po schodoch, 
príp. výťahom. Druhá, väčšia pláž v centre strediska Amalfi  je vzdialená 
10 min. od hotela. Ležadlá, slnečníky a vodné športy za poplatok. V okolí plá-
že je množstvo reštaurácií, barov a  kaviarní. Odporúčame prenajať si loďku 
a stráviť pobyt pri mori na niektorej z menších, romantických pláží v okolitých 
zálivoch. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

POLOHA
Luxusný hotel leží v jednom z najčarovnejších miest na amalfi tánskom pobreží, 
v Positane. Je situovaný na vysokom brale s nádherným výhľadom na Tyr-
hénske more. V okolí sa nachádza množstvo kaviarní, 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 po-
platok, bazén na streche s panoramatickým výhľadom na more a centrum. 
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 prístelky v čias-
točne 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 domácich cestovín. 

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž sa rozprestiera pod hotelom priamo v cen-
tre strediska. Pláž je dostupná schodmi alebo výťahom. Ležadlá, slnečníky 
a vodné športy sú za poplatok. V okolí pláže je množstvo reštaurácií, barov 
a kaviarní. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

IL COVO DEI SARACENI 
039  POSITANO

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

BEZ DETÍ PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI BEZ DETÍ

NOVINKA

CENA OD

1 298
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

042  SORRENTO

POLOHA
Hotel je situovaný na útese s panoramatickým výhľadom na malebnú rybársku 
dedinku Marine Grande, Punta Scutollo a  tiež Pompeje a Vezuv. Je vzdiale-
ný len 10 minút od centra Sorrento, kam je spojenie miestnym autobusom, 
zastávka je pri hoteli. Sorrento je živé stredisko, v ktorom nájdete množstvo 
obchodíkov, reštaurácií a barov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rodinný hotel pozostáva z 3 budov, ktoré sa rozprestierajú v nádhernej sub-
tropickej záhrade. Súčasťou hotela je Villa Bianca Suites, ktorá sa nachádza 
nad hotelom, ideálna na svadobné cesty. Každá suita má terasu s vonkajším 
jacuzzi. Hotel Bristol má vstupnú halu s recepciou. 2 reštaurácie Sala Pavone 
a Sala Golfo, bar, bar pri bazéne, salónik, diskotéku, supermarket, bazén so 
slnečnou terasou a ležadlami (zdarma),  zdarma jacuzzi,  fi tnes, stolný tenis, 
za poplatok saunu. Hotel disponuje rýchlo loďou, s ktorou sa organizujú výlety 
na menšie pláže do okolia.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky majú klimatizáciu, kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, TV, Wi-Fi a trezor zdarma, za poplatok minibar, niektoré 
izby majú balkón. 90 % izieb má výhľad na more za doplatok. Junior suity majú 
veľkú terasu s vonkajšou jacuzzi. 

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. Možnosť doobjednať si večere za doplatok. 

PRE DETI
Ihrisko, herňa, postieľka na vyžiadanie. 

PLÁŽ
Hotel sa nachádza asi 400 m od kamienkovej pláže. Slnečníky a ležadlá sú za 
poplatok. Mestská pláž v Sorrento je dostupná miestnou dopravou.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

WIFI

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84�%

TERME TRITONE 
041  ISCHIA

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v zátoke San Francesco, v západnej časti ostro-
va Ischia. Centrum strediska Forio s nákupnými možnosťami a reštauráciami 
je vzdialené asi 30 min. prechádzkou. Autobusová zastávka je priamo pred 
hotelom

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je obklopený zelenou oázou, ktorá sa využíva na chromo a aro-
materapiu. Komplex klientom ponúka vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi 
v spoločenských priestoroch zdarma, TV miestnosť, bary, 2 reštaurácie. V pal-
movej záhrade sa nachádzajú 3 vonkajšie bazény so slnečnou terasou, ležad-
lami a slnečníkmi zdarma. Športové aktivity: posilňovňa, vodná gymnastika 
a hydrobicykle v bazéne. V hoteli je k dispozícii za poplatok kvalitné Spa 
a Beauty centrum. Dvakrát do týždňa sa v hoteli organizuje večerná zábava.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľ-
ňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, trezor zdarma, chladničku, minibar 
(za poplatok). Všetky izby majú balkón alebo terasu. Za doplatok je možné 
zabezpečiť ubytovanie v izbách s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Možnosť doobjednat si večere formou vý-
beru z menu.

PRE DETI
Bazén.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom a krištáľovo čistým morom sa nachádza 
priamo pred hotelom. Ležadlá a slnečníky sú na pláži zdarma (v júli a auguste 
za doplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

BRISTOL +/ VILLA BIANCA 
NOVINKA

CENA OD

1 098
EUR

CENA OD

998
EUR



48

TALIANSKO  |  KALÁBRIA

Simeri

Sibari

Lamezia Terme

Tropea
Pizzo

Parghelia
Capo Vaticano

NAJJUŽNEJŠIA ČASŤ APENINSKÉHO POLOSTROVA, ROZPRESTIERAJÚCA SA MEDZI IÓNSKYM A TYRHÉNSKYM MOROM, S PANENSKOU PRÍRODOU, 
HORSKÝMI MASÍVMI A OKÚZĽUJÚCIMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI, NENECHÁ ĽAHOSTAJNÉHO ŽIADNEHO NÁVŠTEVNÍKA. OKREM TEPLÉHO A PRÍJEM-
NÉHO PODNEBIA PONÚKA SÝTOMODRÉ MORE OBMÝVAJÚCE SLNKOM ZALIATE POBREŽIE. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 28 30 30 28

VODA 22 25 26 26 25

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

TROPEA
Jedno z najnavštevovanejších miest Kalábrie, na 
rozhraní zálivu Sv. Eufémie a Gioia di Tauro. Mno-
ho zachovaných vzácnych historických pamiatok 
spolu s úzkymi uličkami vytvárajú neopakovateľný 
kolorit mesta. Turisti vyhľadávajú pobrežie kvô-
li krištáľovému moru a plážam s jemným bielym 
pieskom, ktoré spestrujú skalnaté útesy. K výbor-
nej nálade prispieva aj množstvo zábavných pod-
nikov a reštaurácií s ponukou jedinečných a doďa-
leka rozvoniavajúcich miestnych špecialít. Transfer 
z letiska Lamezia Terme trvá približne 1 hodinu.

CAPO VATICANO 
Je nádherná prírodná oblasť, s hotelmi a reziden-
ciami, v okolí kúpeľného mestečka Tropea. Náv-
števníkov uchváti romantickými zátokami s pie-
sočnatými plážami, prudkými skalnatými útesmi, 
krištáľovo čistým morom a pôsobivým výhľadom 
na Liparské ostrovy. Členité pobrežie v oblasti 
Capo Vaticano ponúka ideálne miesta na šnorch-
lovanie. Transfer z letiska Lamezia Terme trvá pri-
bližne 1 hodinu a 30 minút.

SIMERI MARE
Menšie prímorské letovisko leží na pobreží Ión-
skeho mora, približne 20 km severne od mesta 
Catanzaro. Tunajšie pobrežie je pomerne ploché, 

s krásnymi plážami s jemným pieskom. Oblasť ide-
álna pre oddychovú rodinnú dovolenku. Transfer 
z letiska Lamezia Terme trvá približne 45 minút.

SIBARI
Obľúbené centrum Sibari sa rozkladá v rozsiahlej 
nížine, na významnej križovatke Kalábrie s  Apú-
liou. V blízkosti mesta na brehoch rieky Sibari boli 
objavené trosky antického mesta Sibaris, ktoré 
bolo zničené v roku 510 p.n.l. Archeológovia odha-
dujú, že v celom antickom meste Sibaris žilo okolo 
200 p.n.l. približne 100 000 obyvateľov. Na rozdiel 
od slávneho antického mesta má dnešné Sibari iba 
2500 obyvateľov. Návšteva miestneho múzea vás 
určite zaujme. Preslávené sú taktiež jazerá Sibari.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV 
Liparské ostrovy – nezabudnuteľným zážitkom 
pre každého návštevníka Kalábrie je výlet loďou 
na ostrovy Vulcano, Lipari a Stromboli patriace 
Sicílii a rozprestierajúce sa neďaleko Tyrhénskeho 
pobrežia.
Pizzo – rybárska osada, jedno z najčarovnejších 
mestečiek v Kalábrii. Romantické malebné a úzke 
uličky, hrad Murat, sugestívny jaskynný kostol Pie-
digrotta. Priamo odtiaľto pochádza slávne tartufo, 
a teda tu aj chutí najlepšie... DOLCE VITA – a nič 
viac si už nebudete priať! 
Reggio Calabria – Scilla  – staroveký región niekoľ-
kokrát v histórii zničili ľudia, aj prírodné živly, naj-
mä zemetrasenia. V meste je hrad zo 16. storočia, 
národné múzeum s bohatou ponukou vzácnych 
exponátov a artefaktov z celej Kalábrie. V Lungo-
mare možno obdivovať zvyšky románskych kúpe-
ľov, grécke opevnenie, kostolík Ottimati a múzeum 
Sv. Pavla. 
Scilla je najznámejšie  centrum oblasti Costa Viola, 
je to skalnatá oblasť s romantickými  zálivmi. Na  

vrchole útesu nad zálivom sa týči hrad Ruff o. Ne-
vynechajte malebnú časť Chianalea s domčekmi 
miestnych rybárov.
Sicília – prekrásna panoramatická cesta pozdĺž 
skalnatého pobrežia Kalábrie, prejazd na Sicíliu. 
Historická a jedinečná Taormina na svahu poho-
ria Monte Tauro očarí jedinečnou architektúrou, 
romantickými uličkami, elegantnými kaviarňami 
a reštauráciami s vyhliadkovými terasami. Vrcho-
lom dňa je návšteva grécko-rímskeho amfi teátra 
s perfektnou kulisou – sopkou Etna.
Večerné Stromboli – jedinečný zážitok výlet lo-
ďou na ostrov Stromboli, ostrov sopečného pôvo-
du patriaceho do súostrovia Liparské ostrovy, so 
zástavkou na Sciara del Fuoco, mieste kde spadá 
láva do mora, odkiaľ je krásny výhľad na sopku 
podčiarknutý večernou oblohou.
Capo Colonna, Capo Rizzuto – návšteva týchto 
dvoch krásnych prímorských mestečiek, ktoré Vás 
očaria nádhernou panorámou a neopakovateľnou 
atmosférou s romantickými uličkami, elegantnými 
kaviarňami a pasážou s obchodmi. Nevynechajte 
návštevu známych archeologických parkov.
Večerná Le Castella - jedna z najstarších dediniek 
v Kalábrii, nachádza sa pár kilometrov od mesteč-
ka Capo Rizutto. Zaujímavosťou je krásny historický 
hrad obklopený hradbami, ktorý je postavený na mori 
a s krásnou večernou panorámou dodáva tomuto 
miestu osobité čaro.

KALÁBRIA

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC
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TropeaLipari

Syrakúzy

Taormina

CalabriaMessina

Lamezia Terme

Sicília

Taliansko

Etna

Pizzo
Lipari

Taormina

Lamezia Terme
Tropea

Capo Vaticano

Reggio di Calabria

Sicília

Taliansko

Gerace

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

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

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

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

4. DEŇ
Raňajky. Presun trajektom na Sicíliu. 
V meste Taormina uvidíme nádherné 
paláce a elegantné kaviarne. Z gréc-
ko-románskeho amfi teátra sa poko-
cháme výhľadom na Etnu. Ubytovanie, 
večera.

5. DEŇ
Raňajky. Individuálne voľno, pobyt na 
pláži, popoludní presun do Capo Vati-
cano, kde nás uchváti  krásny výhľad. 
V mestečku Pizzo si pochutnáme na 
zmrzline Tartufo. Navštívime jaskyňu 
„Piedigrotta“ a Castello Murat. Presun 
do mesta Tropea. Ochutnáme miestne 

špeciality: ostrú salámu „nduje“, olivo-
vý olej a ďalšie. Ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Presun na iónsku stranu Ka-
lábrie, kde návštívime prvé grécke 
mesto s písaným zákonom (660 p. n. l.) 
– Locri Epizephri, pokračovanie do 
Gerace, dokonale zachovalého stre-
dovekého mestečka s najväčšiou ro-
mánskou katedrálou v celej Kalábrii. 
Návrat na ubytovanie, večera.

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

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do 
Bratislavy/Košíc.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy/Košíc do Kalábrie, 
transfer do hotela, ubytovanie. Indivi-
duálne voľno, pobyt na pláži, večera.

2. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, oddy-
ch na pláži. Popoludní si vychutná-
me výhľad z  mysu Capo Vaticano. 
V mestečku Pizzo sa zastavíme na 
slávnu Tartufo zmrzlinu a na záver 
odhalíme starobylú Tropeu, zavesenú 
na strmom úbočí útesu.

3. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno, fakul-
tatívny výlet na Liparské ostrovy, 
návšteva ostrova Vulcano, kúpanie 
v sírnych prameňoch alebo na pláži 
s čiernym pieskom, plavba na ostrov 
Lipari, okružná jazda autobusom ale-
bo prehliadka mesta, ostrov Strom-
boli, individuálne voľno, možnosť kú-
pania. Návrat na ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, presun cez Kalábriu do Villa 
San Giovanni, trajekt na Sicíliu. Krát-
ka zastávka v  Messine s  návštevou 
katedrály s  najväčším orlojom na 
svete, prehliadka Taorminy, jedného 
z najkrajšie položených miest na Sicílii, 
ubytovanie v okolí Taorminy, večera.

5. DEŇ
Raňajky, celodenný výlet do oblasti 
Etny, najvyššej a najaktívnejšej sop-
ky Európy. Autobusom sa dopravíme 
do nadmorskej výšky 1 900 m n. m., 
možnosť výjazdu lanovkou a terén-
nymi autami až do výšky 2 900 m n. 
m. do oblasti lávových polí. Popolud-
ní Gole dell´Alcantara - riečka tečúca 

kaňonom vyhĺbeným vo vulkanickej 
hornine, návrat na ubytovanie, ve-
čera.

6. DEŇ
Raňajky, odchod na prehliadku Sy-
rakúz, podľa rímskeho konzula Ci-
cera najkrajšieho gréckeho mesta 
3. – 5. st. p. n. l., prehliadka antického 
Neapolisu a  starého mesta Ortigia, 
krátka zastávka v Catanii, so známym 
rybím trhom, návrat na ubytovanie, ve-
čera.

7. DEŇ
Raňajky, presun trajektom zo Sicílie 
do Kalábrie. Individuálne voľno, od-
dych na pláži, možnosť kúpania sa 
v mori, večera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko. Odlet 
späť do Bratislavy/Košíc.

043   DOLCE VITA 
KALÁBRIA

044   ZO ŠPIČKY TALIANSKEJ 
ČIŽMY NA SICÍLIU

CENA OD

868
EUR

CENA OD

788
EUR

LETECKY   |   GURMÁNI   |   POLPENZIA V CENE LETECKY   |   S POBYTOM PRI MORI   |   POLPENZIA V CENE
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bohatých bufeto-
vých stolov medzinárodnej a stredomorskej kuchyne, počas dňa nealkoho-
lické nápoje, víno, pivo a miestne alkoholické nápoje, studené občerstvenie. 
Počas celého dňa sa v komplexe organizujú športové animácie, večer rôzne 
programy a diskotéka na pláži.

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

PRE DETI
Bazén, miniklub (4 r. – 12 r.), oddelený kútik v  reštaurácii s  detským menu, 
stolička v reštaurácii, detská postieľka (zdarma). Bimbo village – priestor v od-
delenej časti záhrady pre deti s ihriskom. Pre bábätká – sterilizátory, ohrievač 
fl iaš, mikrovlnná rúra. Animácie, disco a rôzne detské programy.

PLÁŽ
Biela piesočnatá pláž s kamienkami sa nachádza priamo pri komplexe, odde-
lená píniami, ktoré poskytujú osviežujúci tieň. Plážový servis je zdarma pre 
držiteľov Klub karty (1 slnečník a 2 ležadlá). K dispozícii je snack bar na pláži. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Zrekonštruovaný komplex postavený v  štýle dedinky, pozostáva z  prízem-
ných a poschodových domčekov situovaných uprostred subtropickej záhrady. 
Mesto Catanzaro so zaujímavým historickým centrom ale aj s obchodmi, ka-
viarňami a reštauráciami je vzdialené približne 16 km, dostupné taxíkom alebo 
nepravidelnou miestnou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má recepciu, Wi-Fi v  spoločných priestoroch (za popla-
tok), klimatizovanú reštauráciu s  vonkajšou terasou, á la carte reštauráciu, 
loby, piano bar, amfi teáter, minimarket. Bazény so slnečnou terasou a plážo-
vým servisom (zdarma) je umiestnený v centre záhrady. Pre športové vyžitie 
sú k dispozícii 2 tenisové kurty, futbalové a multifunkčné ihrisko, posilňovňa. 
V komplexe sa konajú bohaté denné animácie a večerné programy. Klub karta  
(za poplatok) zahŕňa plážový servis, uteráky na kauciu.

UBYTOVANIE
Štandardne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej ale-
bo dvoch prísteliek. Vybavené sú kúpeľňou s WC, LCD TV, mini barom. Izby na 
prízemí majú patio (uzavretú terasu) s priamym vstupom do záhrady, izby na 
poschodí majú balkón.

STRAVOVANIE
All inclusive.

BARCELÓ FLORIANA VILLAGE 
045  SIMERI MARE

CENA OD

648
EUR

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI BABY HOTEL

2+2
DO 12 R.
ZDARMA
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SIBARI GREEN VILLAGE  

046  MARINA DI SIBARI 047  SIMERI MARE

BARCELÓ SIMERI VILLAGE +

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bohatých bufetových 
stolov medzinárodnej a stredomorskej kuchyne, počas dňa nealkoholické nápo-
je, víno, pivo a miestne alkoholické nápoje, studené občerstvenie. Počas celého 
dňa športové animácie, večer rôzne programy a diskotéka na pláži.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88�%

POLOHA
Novozrekonštruovaný klubový komplex má dobrú polohu, nachádza sa pria-
mo pri nádhernej pláži Simari Mare. Mesto Catanzaro so zaujímavým histo-
rickým centrom ale aj s  obchodmi, kaviarňami a  reštauráciami je vzdialené 
približne 16 km, dostupné taxíkom alebo nepravidelnou miestnou dopravou. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex sa skladá z  hlavnej budovy a  prízemných viliek situovaných v  sub-
tropickej záhrade. Recepcia, Wi-Fi v spoločných priestoroch (za poplatok), 
2 reštaurácie, lobby bar, diskotéka, bazén, amfi teáter, butik, za poplatok masáže 
a procedúry. Futbalové ihrisko, 7 tenisových kurtov, jazda na koni (za poplatok). 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou 1 prístelky, majú TV LCD, sušič na 
vlasy, minibar (za poplatok), kúpeľňu s WC. Bungalovy (pre 2 až 4 osoby) majú 
dvojlôžkovú spálňu s obývacou miestnosťou s rozkladacím gaučom a terasu 
a rovnaké vybavenie ako dvojlôžkové izby. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Detský bazén, ihrisko, klub pre deti od 4 do 8 r., 8 - 12 r. a pre mládež 12 - 16 r. – 
animácie, diskotéka, detská postieľka (za poplatok), opatrovateľka na vyžiada-
nie. Pre bábätká: ohrievač fl iaš, sterilizátory, mikrovlnná rúra, prebaľovací pult.

PLÁŽ
Komplex sa nachádza 300 m od piesočnatej pláže s kamienkami a s pozvoľným 
vstupom do mora. Plážový servis je zdarma pre držiteľov Klub karty (1 slnečník 
a 2 ležadlá). 2 bary, volejbalové ihrisko. Za poplatok sú vodné športy.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
WIFI BABY HOTEL

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu. Voda a víno 
sa podáva k hlavným jedlám. V bare pri bazéne (10,00 – 24,00) nealkoholické 
nápoje, čaj, káva, čapované pivo, víno, miestne alkoholické nápoje. V bare na 
pláži (od 12,30 – 18,30) čapované nealkoholické nápoje a pivo, voda a snacky.

POLOHA
Klubový hotelový komplex sa skladá z dvojposchodových domčekov, ktoré sú 
v subtropickej záhrade. Hotel sa nachádza približne 150 km severne od letiska 
Lamezia Terme, na pobreží Iónskeho mora. Od archeologického parku Sibari 
a centra strediska je vzdialený 8 km. Transfer z letiska trvá 1 hodinu a 15 min.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má 2 bary, butiky a obchodíky, internet za poplatok, bazén s tobogánom, 
amfi teáter, disko. Športové aktivity: bohaté animačné a zábavné programy, fi tnes, 
futbalové ihrisko, tenisové kurty, multifunkčné ihrisko (volejbal, basketbal), kolky, 
lukostreľba, boccia, stolný tenis, jazda na koni. K dispozícii je parkovisko a lekár.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch až troch prísteliek majú 
kúpeľňu s WC a sprchou, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minichladničku, trezor. 
Izby na prízemí majú terasu, na prvom poschodí balkón. Rodinné suity sa skla-
dajú z dvoch miestností (nie sú oddelené dverami) s kapacitou až pre 6 osôb.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Tobogan, klub Serenino (3 r. -5 r.), SereninoPiu (6 r. - 10 r.), Serenup – Teeny klub 
(11 r. - 13 r.), Serenhappy – klub (14 r. - 17 r.). Kabaretné hry, tematické párty (3 r. – 
10 r.). Ihrisko, kuchynka, ohrievač fl iaš, sterilizátor, postieľka a stolička v reštaurácii.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je asi 500 m od hotela. Ho-
telový shuttle premáva zdarma. Slnečníky, ležadlá, bar, sprchy, windsurfi ng, 
plachtenie, kanoe, vodné bicykle, plážový volejbal.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

3
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

698
EUR

CENA OD

748
EUR
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049  CAPO VATICANO

CAPOVATICANO 
THALASSO & SPA 

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

POLOHA
Novopostavený, elegantný hotel s moderným dizajnom leží v oblasti Tropea, 
s  prekrásnym výhľadom na Tyrhenské more. Obklopený stredomorskou ve-
getáciou predstavuje ideálne miesto pre relax a pokojnú dovolenku. Malebné 
mestečko Tropea s  množstvom obchodov, reštaurácií a  barov sa nachádza 
4 km od komplexu. Letisko Lamezia Terme je vzdialené 50 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový rezort je postavený do 4 úrovní. Na najvyššom poschodí sa nachádza 
priestranná vstupná hala s recepciou. Reštaurácia poskytuje nádherné výhľa-
dy. Bar sa nachádza pri bazéne (ležadlá sú zdarma). Luxus rezortu dotvára in-
fi nity bazén, ktorý sa „rozlieva do krajiny“ a dotvára rovnaký horizont s morom. 
Ďalej tu nájdete modernú konferenčnú miestnosť. Wi-Fi je k dispozícii v celom 
hotelovom komplexe zdarma. Hotel ponúka súkromné lety helikoptérou ponad 
Kalábriu a Sicíliu (za poplatok).

UBYTOVANIE
Moderné a  elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby majú kúpeľňu 
s WC a s hydromasážnou sprchou, sušič na vlasy, trezor, minibar (za poplatok), te-
lefón, TV/SAT, Wi-Fi pripojenie. Dvojlôžkové izby Deluxe majú rovnaké vybavenie, 
sú priestrannejšie  a sú s možnosťou jednej prístelky. Infi nity junior suity s dvoma 
prístelkami (1 miestnosť) majú súkromnú jacuzzi umiestnenú na balkóne s prekrás-
nym výhľadom na more. Všetky izby poskytujú panoramatický výhľad na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky formou bufetu, večere (predjedlo je podávané formou bu-
fetu, prvý a druhý chod sú servírované). Možnosť priplatiť si obedy.

PRE DETI
Bazén, postieľka (zdarma)

PLÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž sa nachádza 350 m od hotela. Na pláž 
sa dostanete cez neporušenú prírodu chodníkom peši. Pláž je umiestnená 
v malom zálive, ktorý vám zabezpečí súkromie a pokoj. Plážový servis (2 le-
žadlá a 1 slnečník/1 izba) je zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

048  TROPEA

INFINITY RESORT +

PRI PLÁŽI WIFI

2+2

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

POLOHA
Hotelový komplex je umiestnený v záhrade s výhľadom na ostrov Stromboli. 
Je ideálnym miestom pre náročných klientov hľadajúcich pohodlie a oddych 
uprostred prírody. Historické mestečko Tropea s množstvom miestnych obcho-
dov a kaviarní je vzdialené 10 km. Letisko Lamezia Terme je vzdialené 65 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a menšej budovy „La Rotonda“. Hlavná budo-
va má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi (zdarma), reštauráciu, bar, butik a well-
ness centrum „Thalassa sea & spa“ (za poplatok) s vnútorným bazénom, saunou, 
parným kúpeľom a širokým výberom kúpeľných procedúr. Bazén s plážovým 
servisom (1 slnečník, 2 plážové stoličky a 1 uterák/deň zdarma) sa nachádza 
v záhrade. K dispozícii je posilňovňa, tenisové kurty, aqua gym, aerobic. Možnosť 
zapožičania horských bicyklov. Hotel organizuje športové a hudobné animácie.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky sú situované v menšej budove „La Rotonda“, majú kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, telefón, trezor, SAT TV, minibar (alko a nealko nápoje za poplatok), balkón 
alebo terasu s čiastočným výhľadom na more alebo do záhrady. Superior izby 
s výhľadom na more, majú rovnaké vybavenie ako štandardné izby. Junior Suity 
sú v hlavnej budove a majú spálňu s možnosťou až dvoch prísteliek, obývačku 
s gaučom, kúpeľňu s WC a priestranný balkón alebo terasu s výhľadom na more. 

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetových stolov, večere formou bufetu, alebo 
servírované, výber z menu. Možnosť doobjednať obedy.

PRE DETI
Detské ihrisko, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov v talianskom a anglickom 
jazyku (za poplatok), detská postieľka je zdarma.

PLÁŽ
Nádherná pláž s bielym pieskom a skalnatými útesmi je priamo pred hote-
lom. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 plážové stoličky/1 izbu). Možnosť 
absolvovania kurzov potápania, plachtenie, kanoe, katamaran (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

2+2

CENA OD

1 098
EUR

NOVINKA

CENA OD

798
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky (7,00-10,00), obedy (12,30 – 14,00) a ve-
čere (19,00 -21,30) formou bohatých bufetových stolov stredomorskej ku-
chyne. Obed je možný aj v reštaurácii na pláži a v pizzerii. Zmrzlina pre deti 
do 12 r. od 16,00 -18,00 v miniklube. Miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje (10,00 – 24,00) a  na diskotéke do 02,00 Športové aktivity: tenisový 
kurt, multifunkčné ihrisko, malá posilňovňa. Ultra all inclusive za doplatok za-
hŕňa navyše jednu večeru s výberom z menu v reštaurácii Le Terrazze (19,30 
– 22,00) potrebná rezervácia vopred (domáce víno zdarma, fľaškové víno za 
poplatok), vínna pivnica Borgo dei Sapori (18,00 – 22,30, domáce víno zdar-
ma, fľaškové za poplatok), trezor, wellness centrum (sauna a parný kúpeľ).

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

050  TROPEA

POLOHA
Obľúbený hotelový komplex sa nachádza na skalnatom útese priamo nad mo-
rom s  nádherným výhľadom na Tyrhenské more a  Eolianské ostrovy. Mesto 
Tropea známe svojou históriou, kultúrnymi pamiatkami ale aj bohatou ponu-
kou obchodov, barov a reštaurácii je vzdialené 1 km od komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex je umiestený v krásnej záhrade, pozostáva z hlavnej budovy 
a niekoľkých viliek. V hlavnej budove sa nachádza vstupná hala s recepciou, 
Wi-Fi (zdarma), reštaurácia s vonkajšou terasou a panoramatickým výhľadom, 
nočný klub, vínna pivnica „Borgo dei Sapori“, á la carte reštaurácia „Le Terraz-
ze“, bar s terasou a wellness centrum so saunou, parným kúpeľom, menšou 
posilňovňou, masážami a kozmetickým ošetrením (za poplatok). Bazén so sl-
nečnou terasou s  ležadlami a  plážovými stoličkami sa nachádza v  záhrade. 
K dispozícii sú tenisové kurty, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, plážové vo-
lejbalové ihrisko, veľká šachovnica, aerobic, aquagym. Možnosť zapožičania 
vozidla (za poplatok).

UBYTOVANIE
Moderne zariadené jednolôžkové izby sú situované v tichej časti s výhľadom 
do záhrady, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, trezor (za poplatok),  
TV, mini chladničku a klimatizáciu. Dvojlôžkové izby s  panoramatickým vý-
hľadom sú situované v hlavnej budove a majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
telefón, trezor (za poplatok), TV, mini chladničku, klimatizáciu a balkón alebo 
terasu. Dvojlôžkové izby s výhľadom do záhrady majú navyše možnosť jednej 
prístelky. Dvojlôžkové izby typu Comfort s možnosťou jednej prístelky sú situ-
ované v nižších budovách a majú rovnaké vybavenie ako štandardné izby len 
sú priestrannejšie s výhľadom do záhrady. Dvojlôžkové izby De luxe s možnos-
ťou jednej prístelky sú situované v nižších budovách majú rovnaké vybavenie 
ako dvojlôžkové izby Comfort a navyše majú privátnu terasu s ležadlami a ja-
cuzzi s výhľadom do záhrady. Rodinné izby  sú vhodné až pre 5-členné rodiny 
sú situované v nižších budovách s výhľadom do záhrady a majú 2 samostatné 
izby pričom každá izba má kúpeľňu s  WC, sušič na vlasy, telefón, TV, mini 
chladničku a klimatizáciu.

STRAVOVANIE
All inclusive. Ultra all inclusive za doplatok.

PRE DETI
Bazén, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov, detské menu, detská postieľka (za 
poplatok).

PLÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková súkromná pláž je priamo pod hotelom. Na 
pláž sa možno dostať 2 výťahmi, ktoré sú priamo zabudované v skalnatom úte-
se alebo po schodoch. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/izba). 
K  dispozícii je bar, reštaurácia, pizzeria. Na pláži je široká ponuka vodných 
športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

AQUIS ROCCA NETTUNO TROPEA 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI

1+1 2+3
DO 18 R.
ZDARMA

CENA OD

998
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov v reštaurácii Luigi´s a v pizzerii Paparazzi, miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje od 10,00 – 24,00, v disko bare Don´t tell Mama od 23,00 
– 02,00, v plážovom bare určenom hotelom. Športové aktivity: tenisové 
kurty, stolný tenis, lukostreľba, volejbalové ihrisko, posilňovňa, aerobic, jog-
ging. Ultra all inclusive za doplatok zahŕňa navyše možnosť večerať v ty-
pickej á la carte reštaurácii Dolce Vita, miestne víno (fľaškové za poplatok) 
vo vínnom bare Enoteca Calabrese, wellness, trezor, minibar pri príchode 
doplnený minerálkou a nealko nápojmi, wellness centrum (sauna, perličko-
vý kúpeľ, jacuzzi), posilňovňa.

051  ACCONIA DI CURINGA

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

POLOHA
Klubový hotelový komplex sa nachádza na Tyrhénskom pobreží medzi mesta-
mi Pizzo a Lamezia Terme. Mestečko Pizzo s krásnym historickým centrom 
a preslávené svojou zmrzlinou „Tartufo“ je vzdialené 10 km od komplexu 
a dostupné kyvadlovou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva zo 6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade. Má vstup-
nú halu s recepciou s internetovým pripojením a Wi-Fi (zdarma), reštaurácie, 
bary, pizzeriu, konferenčnú miestnosť, nočný klub, amfi teáter, futbalové ihris-
ko, 5 tenisových kurtov, plážové volejbalové ihrisko, stolný tenis, aerobik, aqua 
gym. Dva veľké bazény so slnečnou terasou s ležadlami, slnečníkmi a osuška-
mi (za kauciu) a barom sú umiestnené v záhrade. V areáli sa náchadza well-
ness centrum so saunou, tureckými kúpeľmi, vírivkou, posilňovňou, masážami 
a skrášľovacími procedúrami (za poplatok). Hotel organizuje každý deň  ani-
mácie so športovými aktivitami a večer zábavný program. Možnosť zapožiča-
nia auta alebo bicyklov, horských bicyklov (za poplatok).

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové klimatizované izby majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, 
TV, trezor a balkón alebo terasu. Dvojlôžkové izby Classic s jednou alebo dvo-
ma prístelkami (poschodová posteľ) majú rovnaké vybavenie ako štandardné 
dvojlôžkové izby, navyše majú mini bar. Junior Suite s prístelkou sú priestran-
né, majú rozťahovací gauč, balkón alebo terasu so stolom, dvoma stoličkami 
a dvoma ležadlami. Dvojlôžkové Superior izby / Superior Comfort s možnos-
ťou jednej alebo dvoch prísteliek majú rovnaké vybavenie ako dvojlôžkové izby 
Classic, navyše majú spotrebiče na prípravu kávy a čaju, župany a papuče. 
Junior suity Superior majú vybavenie ako Superior izby s veľkým balkónom 
alebo terasou so stolom, dvoma stoličkami a dvoma ležadlami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Detské ihrisko, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov, bazén s oddelenou detskou 
časťou, kuchynka vybavená ohrievačom detských fl iaš, rýchlovarnou kanvicou 
a prebaľovacím pultom pre bábätká (zdarma). V hlavnej reštaurácii a pizzerii 
sú k dispozícii detské stoličky. Detská postieľka je za poplatok. Možnosť zabez-
pečenia opatrovateľky (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočno-kamienková pláž je vzdialená asi 300 m, od hotela ju oddeľuje pí-
niový les. K dispozícii je pizzeria na pláži. Plážový servis je zdarma (osušky za 
depozit). Ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

AQUIS GARDEN RESORT +

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
BABY HOTEL

2+2
DO 18 R.
ZDARMA

CENA OD

768
EUR
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POLOHA
Klubový komplex sa nachádza uprostred krásnej, subtropickej záhrady. Je si-
tuovaný v oblasti Capo Vaticano, 1 km od dedinky San Nicolo di Ricardi. Ma-
lebné historické mesto Tropea s obchodmi, reštauráciami a barmi sa nachádza 
10 km od komplexu. Letisko Lamezia Terme je vzdialené 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z  hlavnej budovy, niekoľkých jednoposchodových viliek 
a domčekov. Má vstupnú halu s recepciou, Wi–Fi pripojenie za poplatok, obchodík 
so suvenírmi, reštauráciu Le Pignate s výhľadom na more (raňajky, obedy), á la car-
te reštauráciu Le Giare (večere), bar, bazén s ležadlami, tenisové a mini futbalové ih-
risko, fi tnes, stolný tenis, požičovňu bicyklov, amfi teáter, v ktorom sa denne konajú 
animácie (júl, august) a večerné programy. Hotel ponúka meditačné kurzy a jogu. 

UBYTOVANIE
Izby sú v samostatných domčekoch so štýlovým architektonickým riešením. Štan-
dardné, dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič 
na vlasy, telefón, SAT TV, trezor, minibar a ventilátor. Každá izba má malú terasu 
s posedením alebo patio pred vchodom. Izby s výhľadom do záhrady sú iba dvoj-
lôžkové a majú navyše klimatizáciu. Apartmány v jednoposchodových domčekoch 
(2 – 5 osôb) majú 1-2 spálne, kuchynku a rovnaké vybavenie ako štandardné izby. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – kontinentálne raňajky formou bufetových stolov, večere s výberom 
z menu á la carte vrátane 0,5 l vody. Možnosť doobjednať obedy formou bufetu.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, animácie, mini klub 3 – 12 r., kurzy plávania od 6 – 14 r., postieľka 
(18 EUR/deň vrátane jedla pre bábätká), kútik na prípravu jedál pre bábätká, 
ohrievač fl iaš, v reštaurácii v ponuke baby menu, podbradníky, stoličky, za po-
platok požičanie kočíka, vaničky na kúpanie, plienky, opatrovanie detí. 

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred hotelovým komplexom. Plá-
žový servis (1 slnečník, 1 ležadlo a stolička/izba) zdarma. Na pláži sú v ponuke 
vodné športy (za poplatok): katamarana, windsurfi ng, kurzy potápania.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

053  CAPO VATICANO

VILLAGGIO BAIA DEL SOLE +

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  
BABY HOTEL

2+2
POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v rozľahlej záhrade priamo na pláži, 3 km od 
Parghelie, najbližší obchodík je vzdialený 1 km. Od historického mesta Tropea 
s bohatou ponukou obchodov, kaviarní a reštaurácií s miestnymi špecialitami 
je vzdialený asi 5 km, dostanete sa tam taxíkom alebo miestnou dopravou. 
Letisko Lamezia Terme sa nachádza 60 km od hotelového komplexu. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z viliek situovaných v záhrade s bohatou stredo-
morskou vegetáciou. Má recepciu, Wi-Fi pripojenie je k dispozícii pri bazéne 
a v reštaurácii zdarma,  TV miestnosť, reštauráciu, amfi teáter, vonkajší bazén 
pre dospelých, tenisový kurt. Denne sa tu konajú animačné programy. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú obývačku s klimatizáciou, 
spálňu s ventilátorom, kúpeľňu s WC a sprchou, sušič na vlasy, chladničku, trezor 
(na vyžiadanie), TV a verandu. Junior suity majú dve oddelené spálne s ventilá-
torom, obývačku s klimatizáciou a sú rovnako zariadené ako dvojlôžkové izby.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Rozšírené kontinentálne raňajky a  servírované večere s  výberom 
z 3 menu. 

PRE DETI
Bazén,  postieľka (za poplatok 7EUR/deň), animácie pre deti (taliansky jazyk). 
Pre bábätká (do 4 rokov) je k dispozícii v čase obeda a večerí za poplatok 
150 EUR/pobyt kútik „Baby Risto“ s bohatou ponukou detského menu a suro-
vinami na prípravu detského jedla. Kútik je vybavený ohrievačom fl iaš, elek-
trickým sporákom, chladničkou, drezom, stoličkami pre bábätká, mikrovlnou 
rúrou, mixérom, sterilizátormi a opatrovateľkou. Izby pre malé deti sú vybave-
né postieľkou a ohrievačom fl iaš.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred hotelom. Plážový servis (1 slnečník 
a 2 ležadlá/izba zdarma). Možnosť zapožičania kanoe.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

052  PARGHELIA

VILLAGGIO CORA CLUB 

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

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI BABY HOTELDO 18 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

478
EUR

NOVINKA

CENA OD

868
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94�%

POLOHA
Obľúbený klubový komplex sa nachádza priamo na pláži v oblasti Capo Va-
ticano. V blízkosti komplexu je menší supermarket.  Mesto Tropea s krásnym 
historickým centrom je vzdialené 7 km od komplexu a dostupné miestnou do-
pravou. Pár metrov od komplexu sú obchody, reštaurácie a bary.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
Klubový komplex sa skladá z hlavnej budovy a niekoľkých 1-2 podlažných viliek, 
situovaných v záhrade. V hlavnej budove sa nachádza vstupná hala s recepciou, 
Wi-Fi (za poplatok), klimatizovaná reštaurácia. Bazén pre dospelých a pre deti 
s terasou je v záhrade. V areáli sa nachádza amfi teáter kde každý večer prebieha 
zábavný program. K dispozícii je stolný tenis, tenisové kurty a futbalové ihrisko (za 
poplatok), plážové volejbalové ihrisko, boccia, aerobic, aqua gym, lukostreľba. 

UBYTOVANIE
Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú situované vo vilkách 
na prízemí, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, mini chladničku, trezor, ventilátor 
a terasu. Dvojlôžkové izby Comfort s možnosťou jednej prístelky sú situované na 
prízemí alebo 1.poschodí a majú navyše SAT TV, telefón a klimatizáciu. Rodinné 
izby sú situované  na prízemí a majú rovnaké vybavenie ako štandardné dvojlôž-
kové izby alebo dvojlôžkové izby Comfort, majú navyše oddelenú spálňu (štan-
dard) a 2 oddelené spálne (Comfort). 

STRAVOVANIE
Polpenzia – kontinentálne raňajky, večere formou bufetových stolov. K večeri 
stolové víno, nealko nápoje, voda. 

PRE DETI
Bazén, detské ihrisko, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov s animáciami v talian-
skom a nemeckom jazyku, detská postieľka.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž obklopená skalnatými útesmi sa nachádza pria-
mo pred komplexom, odporúča sa používať obuv do mora. Plážový servis 
(1 slnečník a 2 plážové stoličky/izba zdarma). 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Menší klubový komplex je situovaný priamo na piesočnatej pláži Santa Maria, 
v jednej z najkrajších zátok oblasti Capo Vaticano. Je situovaný 2,5 km od dedin-
ky San Nicolo di Ricardi. Malebné historické mesto Tropea s obchodmi, reštaurá-
ciami a barmi sa nachádza 12 km od komplexu, kam sa dostanete taxíkom alebo 
miestnou dopravou za poplatok. Letisko Lamezia Terme je vzdialené 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klubový komplex je terasovite umiestnený v  prekrásnej záhrade. Súčasťou 
komplexu je recepcia, reštaurácia s výhľadom na more, mini market, snack bar, 
2 bazény, väčší je priamo spojený s plážou, druhý je menší, situovaný v po-
kojnejšej časti a má oddelenú časť pre deti, (ležadlá sú zdarma). Tenis, futbal, 
basketbal si možno zahrať na viacúčelovom ihrisku. V areáli sa nachádza am-
fi teáter, kde sa konajú animačné programy (júl, august). Malé zvieratá do 5 kg 
sú povolené zdarma.

UBYTOVANIE
Klimatizované (centrálne ovládaná klimatizácia hotelom určenom čase), jedno-
ducho zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (20 m2) majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, mini chladničku a malú terasu. Štúdia (25m2) 
sú rovnako vybavené ako dvojlôžkové izby. Majú jednu spálňu s možnosťou 
až 2 prísteliek (poschodová posteľ) a vonkajšiu kuchynku na verande.

STRAVOVANIE
Polpenzia – rozšírené kontinentálne raňajky podávané formou bufetu a večere 
formou bufetu.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, mini klub v talianskom jazyku v júli a v auguste (4 – 12 r.), po-
stieľka (zdarma).

PLÁŽ
Komplex leží priamo na krásnej piesočnatej pláži s plážovým servisom (1 slneč-
ník, 2 ležadlá) zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
ŠPORT ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

054  CAPO VATICANO

BAIA D´ERCOLE +TORRE RUFFA ROBINSON +

055  CAPO VATICANO

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

498
EUR

CENA OD

528
EUR
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Palau Baia Sardinia

Orosei 

Costa Rei
CagliariPula

Chia

Sardínia

Valle dell‘Erica

Olbia
San Teodoro
Budoni

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX

VZDUCH 26 29 29 26

VODA 23 25 26 25

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

SARDÍNIA

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE

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

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

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

PALAU
Palau je jedným z  najkrajších prímorských miest 
na pobreží Costa Smeralda. Z prístavu Palau vy-
chádzajú trajekty na Korziku a súostrovie La Mad-
dalena. V  jeho okolií sa nachádza veľa zálivov, 
romantických zátok, nedotknutých pláží a malých 
skalanatých ostrovov vynárajúcich sa z  krištáľo-

vo čistého mora bohatého na podmorský život. 
Transfer z letiska v Olbii trvá 20 minút.

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

CANNIGIONE 
Pôvodná rybárska dedinka leží v zálive Arzachena, 
ktorý ju chráni pred nepriaznivými klimatickými pod-
mienkami. Má vlastný turistický prístav. Je to živé, pul-
zujúce mestečko s množstvom obchodíkov, reštaurá-
cií a barov. Transfer z letiska v Olbii trvá 20 minút.

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

BUDONI
Nachádza sa na východnom pobreží Sardínie. Bu-
doni je súčasťou provincie Nuoro. V Budoni mô-
žete obdivovať krásne pláže Cala de Budoni, Ta-
naunella, Sant‘anna, Ottiolu, Porto Ainuet. Transfer 
z letiska v Olbii trvá 30 minút.

OROSEI
Orosei sa nachádza v rovnomennom zálive Gol-
fo di Orosei. Mesto má krásne historické centrum 

s hradbami, kostolmi a palácmi. Pobrežie je tvo-
rené vápencovými útesmi s množstvom romantic-
kých pláží, ktoré sú prístupné iba z mora. Mesteč-
ko ponúka možnosti lodných výletov na najkrajšie 
pláže Sardínie. Transfer z letiska Olbia trvá približ-
ne 90 min.

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

La Maddalena
Costa Smeralda

Cala LunaSardínia

Cagliari

Cala Gonone

Tharrus

Bosa
Alghero

Capo Caccio

Santa Teresa Gallura
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SARDÍNIA - KARIBIK STREDOMORIA

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne, prílet do Olbie. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do Palau na celodenný 
fakultatívny výlet pozdĺž súostrovia La 
Maddalena a Caprera.  Súostrovie sied-
mych ostrovov a ostrovčekov, ktoré sú 
národným parkom. Kúpanie na nádher-
ných plážach. V Porto Cervo nakukneme, 
ako prežíva dovolenku svetová smotán-
ka. Ubytovanie, fakultatívne večera.

3. DEŇ
Raňajky, pobyt pri mori. Fakultatívny vý-
let trajektom na francúzsky ostrov Kor-
zika.  Spoznáme mesto Bonifacio, ktoré 
sa svojou dokonalou polohou na vrchole 
bielych útesov začlenilo medzi najväčšie 
pozoruhodnosti Európy. Výlet loďkou 
pod útesmi s neopakovateľným výhľa-
dom na mesto. Možnosť prechádzky po 
pobrežných útesoch.  Návrat trajektom 
späť na Sardíniu, fakultatívne večera.

4. DEŇ
Raňajky. Presun k mysu Capo Caccia, 
podzemnému labyrintu mystických zá-
hadných jaskýň. Najznámejšia je Grotta 
di Nettuo, sídlo boha Neptúna, do ktorej 
sa dostaneme zdolaním 656 schodov 
(fakultatívne). Pokračovanie do mesteč-
ka Alghero, ktoré si dodnes zachováva 
katalánsky charakter. Prezrieme si staré 
mesto s  pamiatkami - Torre di Porta - 
Židovská veža, Dóm v štýle katalánskej 
gotiky s aragónskym portálom, kostol 
San Francesco s osemuholníkovou zvo-
nicou a Casa Doria, sídlo rodu, ktorý 
vládol mestu pred Španielmi. Návšteva 

mestečka Bosa so skalnatými zátokami, 
divokými scenériami a historickým jad-
rom šplhajúcim sa po svahu kopca až 
k vrcholu, ktorý korunuje Castel di Serra-
valle. Ubytovanie, fakultatívne večera.

5. DEŇ
Raňajky. Zastávka na polostrove Sinis 
s krásnymi piesočnatými plážami (ocene-
né modrou vlajkou EÚ). Možnosť okúpať 
sa a tiež vrátiť sa do obdobia Féničanov, 
ktorého dôkazmi sú pozostatky prístavu 
Tharrus. Sardínia je posiata množstvom 
megalitických stavieb nazývaných Nu-
ragy. Najväčší a s veľkou pravdepodob-
nosťou najstarší nuragycký komplex sa 
nachádza v Buramini (pamiatka UNE-
SCO). Ubytovanie, fakultatívne večera.

6. DEŇ
Raňajky. Návšteva hlavného mesta  Cag-
liari s príťažlivým severoafrickým kolori-
tom starého mesta. Poprechádzame sa 
v štvrti Marina, pozrieme si labyrint 
stredovekej štvrti Castello, z rímskeho 
obdobia do skaly vyhĺbený amfi teáter, 
interiéry katedrály Panny Márie, či Citta-
dellu dei Musei - bývalú kráľovskú zbrojni-
cu. Presun na východné pobrežie. Ubyto-
vanie v okolí Orosei, fakultatívne večera.

7. DEŇ
Raňajky. Fakultatívny lodný výlet so za-
stávkami na najkrajších a najodľahlejších 
plážach. Uvidíme Cala Goloritze, Cala 
Mariola, Cala Sisine, Cala Luna pripomí-
najúcu tvarom aj názvom Mesiac a jasky-
ňu Blue Marino s prehistorickými rytina-
mi. Ubytovanie, fakultatívne večera.

8. DEŇ
Raňajky. Transfer na letisko, odlet do 
Viedne a transfer do Bratislavy.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD S MOŽ-
NOSŤOU PREDĹŽENIA POBYTU PRI 
MORI NA SARDÍNII

1. DEŇ
Odlet z Viedne, prílet do Olbie na Sar-
dínii. Čaká nás presun trajektom pozdĺž 
Smaragdového pobrežia cez Bonifácky 
prieliv, ktorý je chránenou morskou re-
zerváciou. Príchod do mesta Bonifacio, 
ktoré leží na najjužnejšom cípe Korziky. 
Mesto leží na 70 m vysokom vápenco-
vom brale nad tyrkysovými vodami Stre-
dozemného mora. Ubytovanie.

2. DEŇ
Raňajky. Prehliadka citadely, ktorú vybu-
dovali Janovčania. Vedú z nej do mesta 
dve schodiská, tretie s názvom Scho-
disko Kráľa aragonského ide k moru. Pre-
hliadka centra Vielle Ville, námornícke-
ho cintorína alebo vychádzka k majáku 
Phare de Pertusato. Fakultatívne plavba 
loďou do jaskýň a zátok a okolo mesta 
k najznámejšej skale Korziky. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Zastávka v Porto Vecchio – 
mestečku s údajne jednými z najkrajších 
pláží na svete. Presun do „najkorzickej-
šieho“ mesta Korziky – Corte. Corte je je-
dinou vnútrozemskou pevnosťou na Kor-
zike. Mesto je obklopené vysokými štítmi 
hôr a nachádza sa na rozhraní dvoch 
údolí Restonica a Tavignano. Prehliadka 
mesta – Citadela, kostol Nanebovstú-
penia a malebné uličky. Prvé stretnutie 
s „maurskou hlavou“, symbolom Korziky, 
ktorý odteraz budeme stretávať na kaž-
dom kroku. Čierna hlava s bielou šatkou 
a kruhovou náušnicou v uchu je znakom 
nezávislosti a slobody. Ubytovanie.

4. DEŇ
Raňajky. Výlet údoliami Tavignano 
a Restonica. Tavignano patrí medzi naj-
krajšie a najhlbšie údolia Korziky. Tavig-
nano patrí medzi najvyhľadávanejšie 
turistické trasy a návštevníci sa tu môžu 
pokochať pohľadom na nádherné biele 
ružové kríky. Restonicu tvoria žulové ska-
liská, priezračné zelené horské bystriny 
a ľadovcové jazierka. Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Kľukatá cesta nás zavedie cez 
priesmyk Col de Vergio a rovnomenné 
korzické lyžiarske stredisko, až do prí-
morskej dedinky Porto. Dominuje mu 
Golfe du Porto, strážna veža postavená 
Janovčanmi na obranu proti nájazdom 
Saracénov. Oddych pri víne. Ubytovanie.

6. DEŇ
Raňajky. Presun po západnom pobreží 
na juh. Žulové útvary Calanches lemujú 
cestu do Ajaccio. Toto najväčšie a hlavné 
mesto láka rodným domom s múzeom 
Napoleona Bonaparte. Pre milovníkov 
umenia je určené múzeum Fesch, po-
menované po nevlastnom bratovi Napo-
leonovej matky a kardinálovi lyonskom, 
ktorý bol veľkým zberateľom umenia. 
Prehliadka mesta. Ubytovanie.

7. DEŇ
Raňajky. Cesta na juh cez najvýznamnej-
šie megalitické nálezisko Filitosa. Presun 
do Sartene, nenápadného, zádumčivého 
mestečka, smutne presláveného krvnou 
pomstou alias vendetou. Vo večerných 
hodinách trajekt na Sardíniu, ubytovanie.

8. DEŇ
Raňajky. Presun na letisko, návrat domov.

KORZIKA - OSTROV KONTRASTOV
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CENA OD

1 298
EUR

NOVINKA

CENA OD
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EUR
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058  BAIA SARDINIA

CLUB HOTEL BAJA +

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84�%

POLOHA
Hotel je situovaný v miernom svahu, nachádza sa na pobreží Costa Smeralda na 
severovýchode Sardínie. Z hotela sa ponúka krásny výhľad na súostrovie La Mad-
dalena a záliv Arzachena. V okolí hotela na pešej zóne sa nachádza množstvo 
reštaurácií, barov, obchodíkov, supermarket, ako aj Aquapark Baja Sardegna.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou a Wi-Fi (zdarma), dve reštau-
rácie, american bar, bar na centrálnom námestí, internetový kútik (za po-
platok). Pre klientov je k dispozícii bazén v hoteli Grand Relais dei Nuraghi 
(10 minút pešej chôdze) s ležadlami a slnečníkmi (zdarma). Športové aktivity: 
požičovňa bicyklov (zdarma), tenisový klub v blízkosti hotela a golfový klub 
s 18-jamkovým golfovým ihriskom 7 km od hotela (za poplatok).

UBYTOVANIE 
Klimatizované dvojlôžkové izby v typickom sardínskom štýle s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek sú vybavené kúpeľňou so sprchou/WC, sušičom 
na vlasy, SAT TV, telefónom, minibarom (za poplatok), plážovými osuškami, 
balkónom alebo terasou. Na vyžiadanie sú možné aj izby s výhľadom na more, 
priestranné superior izby s obývacím kútikom a trezorom (zdarma) a junior 
suity s výhľadom na more.

STRAVOVANIE 
Plná penzia, raňajky a obedy formou bufetových stolov a večere servírované 
s možnosťou výberu z menu. Reštaurácia Bouganville ponúka špeciality ta-
lianskej kuchyne. Á la carte reštaurácia Miramare uchváti výhľadom na more 
a večerou pri sviečkach, rezervácia je za poplatok.

PRE DETI
Postieľka (zdarma) a stolička.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri verejnej pláži Baja Sardinia. Ležadlá, slnečníky a po-
nuka vodných športov za poplatok. Menšia súkromná pláž je vzdialená pár minút 
chôdze na výbežku do mora, vybavená je plážovým servisom (slnečníky, ležadlá 
a osušky) zdarma. Možnosť občerstvenia v Beach Snack Bare. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK WIFI
  

GOLF POTÁPANIE

2+2

CENA OD

998
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu. Nealko 
a miestne alko nápoje sa podávajú od 10:00 – 23:00 pri hotelovom bazéne. 
Medzi hlavnými jedlami sa v bare pri bazéne podávajú snacky, káva, koláče.

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

POLOHA
Rezort sa nachádza na pobreží Costa Smeralda na severovýchode Sardínie, me-
dzi ostrovmi Molara a Tavolara. Stredisko San Teodoro s nákupnými možnosťami 
a reštauráciami je vzdialené 8 km. Premáva sem zdarma hotelový shuttle bus. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou s Wi-Fi pripojením 
za poplatok (v okolí bazéna zdarma), požičovňu bicyklov, reštaurácie, bary. 
V udržiavanej hotelovej záhrade je situovaný bazén so slnečnou terasou 
a barom, plážovým servisom (ležadlá a slnečníky zdarma, plážové uteráky na 
kauciu). K dispozícii je kvalitné wellness centrum: posilňovňa, bazény, masáže, 
thalassoterapia, hydromasáže, bicykle ponorené do bazéna, moderné fi tness 
centrum, salón krásy, relaxačné zóny a sauna. 

UBYTOVANIE
Štýlovo zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič 
na vlasy, klimatizáciu, LCD SAT TV, telefón, internetové pripojenie, trezor a minibar 
(za poplatok). Väčšina izieb má terasu alebo balkón. Na vyžiadanie sú možné aj izby 
typu Junior Suite (štúdio so sedacou časťou) a Suite (s oddelenou spálňou).

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PRE DETI
Ohradené ihrisko s malým bazénom, animácie, miniklub (3-12 r.), herňa, po-
stieľka (za doplatok), menu, stolička, baby centrum.

PLÁŽ
Rezort sa nachádza 300 m od piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do 
mora. Slnečníky a ležadá sú zdarma. Je v blízkosti jednej z najkrajších pláží 
Sardínie – La Cinta (8 km – hotelový autobus za poplatok). 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

GRANDE BAIA RESORT 
059  SAN TEODORO

2
ALL

INCLUSIVE
WIFI

  
BEZ BARIÉR

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

848
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI BABY HOTELDO 12 R.
ZDARMA

PRE DETI
Bazén, miniklub (5 - 12 r.), animácie, ihrisko, postieľka (zdarma), stolička, menu, 
baby izby, špeciálna časť s bazénom, záhradou a záhradným domčekom s vý-
bavou pre bábätká (ohrievač fl iaš, výživa atď.).

PLÁŽ
Nádherná široká pláž s bielym pieskom s pozvoľným vstupom do mora sa na-
chádza 250 m od hotela. Plážový servis (slnečník a dve ležadlá na izbu) zdar-
ma. Ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bufetu. Počas
nich minerálka, víno, čapované pivo. Počas dňa v baroch nealko nápoje, 
voda, víno a káva. Od 11.00 – 12.00 a 17.00 – 18.00 snacky v hlavnom bare.

POLOHA
Hotel sa nachádza cca 800 m od centra mestečka Budoni, kde sú obchodíky 
a ďalšia krásna pláž s bielym pieskom. Letisko v Olbii je vzdialené 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozsiahly moderný komplex pozostáva z centrálnej budovy, kde je recepcia, 
reštaurácia, lobby bar, obchodík a záhradných viliek, kde sú izby. V areáli sú 
dva bazény s barmi a slnečnou terasou. Slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma. 
Za poplatok: menšie spa centrum, požičovňa bicyklov. Športové aktivity: 3 te-
nisové kurty, futbalové ihrisko, boccia, lukostreľba, vodná gymnastika, aerobic, 
plážový volejbal. Animačný program s veľkým talianskym hotelovým tímom.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch (poschodová posteľ) príste-
liek sú zariadené sardínskym vidieckym štýlom. Každá izba je vybavená kúpeľ-
ňou s WC a sušičom na vlasy, klimatizáciou, SAT TV, telefónom, minibarom (za 
poplatok), väčšina s balkónom alebo terasou. Za doplatok sú možné aj rodinné 
izby s dvomi prepojenými izbami alebo izby s veľkými terasami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

REZORT BAIA DEI PINI 
060  BUDONI

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81�%

POLOHA
Hotel je situovaný na okraji Costa Smeralda, len 2 km od mestečka Cannigione, 
kde je malý prístav a veľa obchodov. Celebritami vyhľadávené stredisko Porto 
Cervo je vzdialené 15 km. Súostrovie La Maddalena je vzdialené len pár minút 
plavby loďou. Zastávka miestneho autobusu je len 20 m od hotela. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hlavná budova a niekoľko ďalších pavilónov, ktoré sú situované v záhrade, ta-
lianske námestie, kde sa sústreďuje večerný život, recepcia, internetový kútik, 
Wi-Fi za poplatok, veľká reštaurácia, bary, spoločenská miestnosť s TV,  bazén 
s plážovým servisom (zdarma). Športové aktivity zahŕňajú: tenisové kurty, plá-
žový volejbal, aerobik, futbalové ihrisko, boccia, stolný tenis, lukostreľba či kolky. 
Hoteloví animátori sa starajú o pestrý celodenný a večerný animačný program.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová pos-
teľ) majú kúpeľňu s WC, klimatizáciu, TV, telefón a balkón. Niektoré zrekonštu-
ované izby v hlavnej budove majú za poplatok minibar, trezor a sušič na vlasy. 
Za doplatok sú možné aj suity pozostávajúce z dvoch miestností.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Bazén, miniklub (4 - 12 rokov, taliansky jazyk), ihrisko, bazén, opatrovanie detí 
(za poplatok), za poplatok: postieľka a vláčik k pláži Barca Bruciata.

PLÁŽ
Menšia piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, na ktorú sa dostanete 
cez pobrežnú komunikáciu, sa nachádza hneď pod hotelom. Slnečníky a le-
žadlá sú za poplatok. Na ďalšiu peknú širokú pláž Barca Bruciata/Tancamanna 
Beach sa dostanete vláčikom za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

061  CANNIGIONE DI ARZACHENA

HOTEL LACONIA  

1
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE WIFI
  

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

X XXX
EUR

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu 
s nápojmi – voda a miestne víno v cene.

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

POLOHA
Hotel je situovaný na okraji Costa Smeralda, len 100 m od pôvabného mestečka 
Cannigione, kde sa nachádza príjemný malý prístav a veľa obchodov. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou a s prístupom na internet (zdar-
ma), dve reštaurácie, bary, piano bar na terase, amfi teáter. Sú tu dva bazény, väčší 
s barom, slnečníkmi a ležadlami. Menší bazén je vybavený ležadlami a nachá-
dza  sa v časti La Rotonda. Klienti môžu využiť zdarma tenisový kurt (s večerným 
osvetlením), plážový volejbal a bocciu.

UBYTOVANIE
Hotelové izby sú na prízemí alebo prvom poschodí. Rozdelené sú do 2 častí.
Il Borgo – izby sú lokalizované viac centrálne a bližšie k hotelovým službám 
(reštaurácia, bar, recepcia). La Rotonda – izby sú lokalizované v tichšej časti 
s bazénom a ležadlami. Štandardné dvojlôžkové izby sú zariadené v typickom 
mediteránskom štýle a majú kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, sušič na vlasy, 
klimatizáciu, telefón, SAT TV, minibar, trezor, terasu. Izby typu junior suite majú 
možnosť jednej prístelky. Izby typu Suite sa skladajú z jednej spálne s manželskou 
posteľou a obývacej miestnosti s pohovkou. Výhľad na more je za poplatok (nie je 
v izbách typu Rotonda štandard).

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatého bufetu v reštaurácii La Poiana 
s ponukou tradičnej sardínskej a stredomorskej kuchyne, alebo servírované 
s grilovanými špecialitami šéfkuchára v panoramatickej reštaurácii La Terrazza 
(rezervácia za poplatok). Možnosť doobjednať si obedy „Brunch Mediterraneo”.

PRE DETI
Bazén, babyklub (1,6 r. – 3 r.), miniklub/juniorklub (4 r. – 14 r.) zdarma (9.00-13.00 
hod. a 15.00-18.30 hod.) – v termíne 25.5 – 5.9., ihrisko. 

PLÁŽ
Verejná pláž Cannigione so slnečníkmi a ležadlami zdarma, sa nachádza len pár 
metrov od hlavného hotelového bazéna cez cestu, v krištáľovo čistej zátoke Arza-
chena. Hotelový bus premáva aj na pláž Mannena (okrem soboty) zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

RESORT CALA DI FALCO 
062  CANNIGIONE

1
ANIMÁCIE WIFI

  
POTÁPANIE BABY HOTELDO 12 R.

ZDARMA

CENA OD

998
EUR

CENA OD

758
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Na panoramatickej ceste z Olbie do Golfo Aranci na severovýchodnom pobreží 
Sardínie. Hotel je vzdialený iba 12 km od letiska Olbia. Je ideálnym východisko-
vým bodom pre výlety spojené s objavovaním čarov svetoznámeho pobrežia 
Costa Smeralda. Vzdialenosť od Golfo Aranci je 10 km, Porto Rotonda 15 km 
a Porto Cervo 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z  2 častí: Budova BEACH sa nachádza priamo na pláži, má 
reštauráciu s terasou a barom s nádherným výhľadom na more. Budova GAR-
DEN má moderný dizajn a architektúru a nachádza sa za budovou BEACH s pre-
chodom cez cestu. Má priestrannú vstupnú halu s recepciou a Wi-Fi (zdarma), 
bar, menšiu posilňovňu, dve vírivky a pekný kruhový bazén so slnečnou terasou. 

UBYTOVANIE
V  budove BEACH alebo GARDEN. Útulné klimatizované dvojlôžkové izby sú 
vybavené kúpeľňou so sprchovacím kútom a  WC, sušičom na vlasy, SAT TV, 
telefónom, minibarom, trezorom a balkónom alebo terasou. Niektoré izby majú 
výhľad na more. Za doplatok sú možné aj jednolôžkové izby. V budove BEACH 
sa nachádzajú izby typu Superior - majú nadštandardný dizajn a k dispozícii žu-
pan, papuče a plážové osušky, izby Junior Suite majú možnosť prístelky a v deň 
príchodu fľašu sardínskeho vína, izby Beach Front Junior Suite sú s nádherným 
výhľadom na more.  V budove GARDEN sa nachádzajú izby typu Classic – majú 
k dispozícii papuče a plážové osušky, De Luxe majú možnosť prístelky, sú s nád-
herným výhľadom na more a navyše župan, papuče a plážové osušky.

STRAVOVANIE
Polpenzia -  raňajky formou bufetu, 4-chodové servírované večere  so zamera-
ním na miestnu a taliansku kuchyňu. Za doplatok možnosť doobjednať si obedy 
podávané na terase reštaurácie alebo ľahké občerstvenie v plážovom bare. Ho-
telová reštaurácia je už šesť rokov uvedená v Michelinskom sprievodcovi.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri pláži s bielym pieskom, ktorej časť je rezervovaná 
iba pre hotelových hostí a je vybavená ležadlami, slnečníkmi a plážovými osuš-
kami (zdarma), rovnako ako priľahlá trávnatá plocha. Vodné športy za poplatok: 
potápanie, windsurfi ng a kanoistika (2 km).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PELLICANO D´ORO 
BEACH HOTEL 
063  PITTULONGU

WIFI POTÁPANIE BEZ DETÍ
  

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

POLOHA
Hotel je situovaný na pobreží Costa Smeralda na severovýchode Sardínie, s vý-
hľadom na súostrovie La Maddalena a záliv Arzachena. V stredisku Baia Sar-
dinia, vzdialenom len 10 minút chôdze, sa na pešej zóne nachádza množstvo 
reštaurácií, barov, obchodíkov, ako aj Aquapark Baja Sardegna. Letisko v Olbii 
je vzdialené asi 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, internetový kútik (za popla-
tok), panoramatickú raňajkovú miestnosť, reštauráciu s krásnou terasou a vý-
hľadom na more, bar. V hotelovej záhrade sa nachádza bazén so slnečnou 
terasou, slnečníkmi a ležadlami (zdarma), plážové uteráky na kauciu. Športové 
aktivity: požičovňa bicyklov (zdarma), tenisový klub v blízkosti hotela a golfo-
vý klub s 18-jamkovým golfovým ihriskom 7 km od hotela (za poplatok).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, te-
lefón, minibar, trezor, balkón alebo terasu s výhľadom do záhrady. Ubytovanie 
je možné zabezpečiť v rodinných izbách typu superior s oddelenou spálňou 
pre 2 osoby a obývacou miestnosťou s  jednou alebo dvomi prístelkami (pre 
max. 2 deti do 12 rokov). Tieto izby sú situované v hlavnej budove. Izby typu 
Junior Suite Garden (samostatná spálňa a obývacia miestnosť s 2 prístelkami 
pre max. 2 deti do 12 rokov) sú umiestnené vo vilkách. Za doplatok sú možné 
aj izby Junior Suite Pool s vlastným bazénom, slnečníkom a ležadlami a veľkou 
súkromnou záhradou.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (zdarma) a stolička. Bazén a ihrisko v susednom hoteli Forte Capellini.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri verejnej pláži Baja Sardinia. Ležadlá, slnečníky 
a ponuka vodných športov za poplatok. Súkromná pláž sa nachádza 200 m 
od hotela a je vybavená ležadlami a slnečníkmi zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

GRAND RELAIS DEI NURAGHI 
064  BAIA SARDINIA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

AQUAPARK POTÁPANIE
  

2+2

NOVINKA

CENA OD

1 095
EUR

CENA OD

898
EUR
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065  ORESEI

CLUB HOTEL MARINA BEACH  

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu. Počas nich 
minerálka, víno, čapované pivo. Počas dňa v baroch nealkoholické nápoje, voda, 
víno a káva od 10.00 do 22.00. Od 11.00 – 12.00 a 17.00 – 18.00 snacky v hlav-
nom bare.

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

POLOHA
Hotel sa nachádza v zálive Orosei, 1,5 km od mestečka Orosei, kam premáva hote-
lový shuttle bus (za poplatok). Letisko v Olbii je vzdialené 90 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Malebný rozsiahly rodinný rezort rozprestierajúci sa na 23 ha v maurskom štýle, 
pozostáva z centrálnej budovy, kde sa nachádza recepcia, klimatizovaná reštaurá-
cia s terasou. Hotel disponuje veľkým bazénovým areálom s reštauráciou, barom, 
vírivkou, Wi-Fi (za poplatok), slnečnou terasou so slnečníkmi a ležadlami (zdar-
ma). Športové aktivity: fi tnes centrum pri bazéne, futbalové ihrisko, 6 multifunkč-
ných kurtov, basketbalové ihrisko, bowling, vodná gymnastika, aerobic. Denný 
a večerný animačný program s veľkým talianskym hotelovým tímom.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej, dvoch ale-
bo troch prísteliek majú kúpeľňu s WC, sprchou a sušičom na vlasy, klimatizáciu 
(individuálnu), SAT TV, telefón, minibar (za poplatok) a terasu. Za doplatok sú 
možné aj izby typu Prestige s výhľadom na more. Sú možné aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, miniklub (od 4 rokov), animácie, ihrisko, postieľka (zdarma), stolička, 
menu, baby izby, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotel leží priamo pri 7 km piesočnatej pláži. Na súkromnej hotelovej pláži so sl-
nečníkmi a  ležadlami sa nachádza bar. Keďže je komplex rozsiahly, pláž môže 
byť vzdialená 300 – 600 m od jednotlivých budov. Slnečníky a ležadlá zdarma. 
Ponuka vodných športov: kanoe a vodné bicykle (zdarma).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

POLOHA
Hotel je situovaný vo fascinujúcej lokalite Capo D’Orso, 3 km od mesta Palau, kam 
premáva hotelový bus (za poplatok) a 39 km severne od Olbie.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi na recepcii, reštaurácii Terazze a pri ba-
zéne (zdarma), 2 reštaurácie, bar s terasou, snack bar pri bazéne (morská voda). 
Zdarma: plážový volejbal, 2 tenisové kurty, lukostreľba, futbalové ihrisko. Za po-
platok: wellness centrum D’EA Marina Spa,  bazény so studenou a vyhrievanou 
morskou vodou, thalasso, vodná  gymnastika, turecké  kúpele, sauna, posilňovňa. 

UBYTOVANIE
Hotel má štandardné izby a suity, rozdelené do 2 častí: PARCO - izby sú lokalizo-
vané najmä v tichej časti, obkolesené bujnou vegetáciou (400- 600 m od mora). 
Raňajky sú servírované v reštaurácii Le Terrazze. GOLFO - izby sú bližšie k hlav-
nej hotelovej časti a k službám (200 - 400 m od mora). Raňajky sú servírované 
v hlavnej reštaurácii L’Arcipelago. Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jed-
nej prístelky a jednolôžkové izby majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, kli-
matizáciu, minibar, trezor, telefón a krytú verandu s 2 ležadlami alebo 2 stoličkami 
a stolíkom. Suity majú dvojlôžkovú spálňu a oddelenú izbu s 2 lôžkami, navyše TV.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere servírované formou bohatých bufetových stolov. 
Obedy „Brunch Mediterraneo” je možné doobjednať si za poplatok.

PRE DETI
Bazén, Mini/junior klub (deti vo veku 3-14 r.) od 25.5 do 5.9., ihrisko pre malé deti, 
športové aktivity s trénermi pre deti z Junior klubu, deti vo veku 3-14 r. môžu mať 
obed/večeru s animátormi vo vyhradenej časti reštaurácie L´Arcipelago. Tenis, plážo-
vý volejbal, futbal, lukostreľba a  tanečné kurzy. Hotel má stajne s koňmi – ideálne pre 
začiatočníkov. Amfi teáter s predstaveniami 6x do týždňa pre deti. Postieľka zdarma.

PLÁŽ
More je len pár metrov od bazéna a 200 - 600 m od izieb. Verejná  pláž  (70 m 
od bazéna) s plážovým servisom (slnečník a dve ležadlá za poplatok, plážové 
uteráky pre dospelých sú v cene). 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

PARK HOTEL & SPA 
CALA DI LEPRE 
066  PALAU

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI BABY HOTEL

2+3
DO 6 R.

ZDARMA

CENA OD

998
EUR

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotel sa nachádza priamo pri voňavom píniovom lesíku. Vzdialenosť od ma-
lebného Orosei je 14 km, od letiska v Olbii 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex s  atmosférou je postavený ako tradičná sardínska dedinka, 
z kamenných domov, milých chodníčkov a námestí a v záplave kvetín. Pozostáva 
z viacerých budov prepojených s námestím a Torre Moreska (Maurskou bránou), 
kde sa sústreďuje večerný život. Má vstupnú halu s recepciou s Wi-Fi za poplatok, 
reštauráciu, bar, bazén s plážovým servisom (slnečníky a ležadlá zdarma). Špor-
tové aktivity zahŕňajú tenisový kurt, futbalové ihrisko a posilňovňu aj s kardio čas-
tou. S animátormi plážový volejbal, skupinové tance, večerný varietný program.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú 
vybavené kúpeľňou s WC, LCD SAT TV, telefónom, minibarom (za poplatok) 
a balkónom alebo terasou. Za doplatok sú možné rodinné izby pozostávajúce 
s obývacej miestnosti a oddelenej spálne.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub (pre deti vo veku 4 – 7 r.), Junior klub (8 – 14 r.), animá-
cie, postieľka, menu, stolička.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza 100 m od krásnej bielej pláže Cala Ginepro s pozvoľným 
vstupom do mora. Slnečníky a  ležadlá od tretej rady zdarma (1 slnečník 
a 2 ležadlá na izbu), prvá a druhá rada za doplatok na mieste.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ITI HOTEL TORRE MORESCA 

067  CALA GINEPRO

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufeto-
vých stolov. Počas jedál minerálna voda, víno, čapované pivo od 10.00 do 23.00. 
Raz do týždňa BBQ. Počas dňa konzumácia stolovej vody, piva a nealkoholic-
kých nápojov.

1
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99�%

POLOHA
Hotel sa nachádza na sever od Palau, pred nádherným neobývaným ostrovom 
Spargi. Situovaný je 4 km od malej dediny Porto Pozzo s prístavom a obchod-
mi a len 12 km od mesta Santa Teresa Gallura.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z dvoch hotelov (Erica a La Licciola), má vstupnú halu s re-
cepciou, Wi-Fi (zdarma) a internetový kútik zdarma, 5 reštaurácií, bary. V areáli 
hotela sa nachádzajú tri bazény s morskou vodou a jeden so sladkou vodou (prí-
stupný pre deti od 6 rokov), s ležadlami a slnečníkmi. Za poplatok je k dispozícii 
Thalasso a Spa centrum Le Thermae so 4 vonkajšími vyhrievanými multifunkč-
nými bazénmi so slanou vodou, 15 elegantných súkromných kabínok na masáže, 
thalasso terapeutické a krášliace procedúry, turecké kúpele, sauna, relaxačná 
zóna a posilňovňa. Za poplatok sú k dispozícii lekcie golfu aj pre začiatočníkov, 
požičovňa lodí.

UBYTOVANIE
Hotel má viacero typov izieb. ŠTANDARDNÉ – dvojlôžkové izby s možnosťou 
výhľadu na more (za poplatok), CLASSIC – dvojlôžkové izby s možnosťou po-
stieľky a výhľadu na more (za poplatok), JUNIOR SUITE ERICA – dvojlôžkové 
izby s možnosťou prístelky. Majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, 
telefón, SAT TV, trezor, minibar, zakrytú verandu. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatého bufetu. Možnosť doobjednať 
si obedy „Brunch Mediterraneo“.

PRE DETI
Bazén, park, ihrisko, baby klub za poplatok (18-36 mes.), miniklub (3–9 r.), 
juniorklub (10-13 r.), reštaurácia a postieľka zdarma. Lekcie golfu, plávania 
a fotenia zdarma, lekcie windsurfi ngu a kitesurfi ngu za poplatok.

PLÁŽ
Len 80–200 m od izieb sú nádherné zálivy s bielym pieskom ohraničené ska-
lami, so slnečníkmi a ležadlami pre hotelových hostí.  

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

068  ST. TERESA GALLURA

RESORT VALLE DELL´ERICA THALASSO & SPA 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

GOLF BABY HOTEL

2+2

CENA OD

1 292
EUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX

VZDUCH 26 29 29 26

VODA 23 25 26 25

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

COSTA REI 
Nádherná oblasť juhovýchodnej Sardínie, obmýva-
ná priezračne čistým Tyrhénskym morom. Táto časť 
ostrova sa v minulosti nazývala Sarrabus a vyzna-
čuje sa zvláštnymi prírodnými úkazmi ako sú skupi-
ny veľkých kamenných útvarov s astrálnou témati-
kou. Najznámejšie sú Piscina Rei a Pranu Mateddu. 
Costa Rei je stredisko známe jednou z najkrajších 
a najdlhších pláží na Sardínií s bielym pieskom a po-
zvoľným vstupom do mora. Klientom je k dispozí-
cií obchodné centrum, požičovňa bicyklov, reštau-
rácie, bary, diskotéka, supermarket, potápačské 
centrum, školy windsurfi ngu a plachtenia. Transfer 
z letiska Cagliari trvá približne 1 hodinu.

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

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

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Cagliari – celodenný výlet do hlavného mesta 
Sardínie. Návšteva najdôležitejších pamätihod-
ností mesta - príťažlivý severoafrický kolorit Sta-
rého mesta, taverny a reštaurácie v štvrti Marina, 
kopcovitý labyrint stredovekej štvrti Castello, 
z rímskeho obdobia do skaly vyhĺbený amfi teáter, 
cenné interiéry katedrály Panny Márie, Cittadella 
dei Oristano – na polostrove Sinis s krásnymi pie-
sočnatými plážami (ocenené modrou vlajkou EÚ). 
Plavba okolo pobrežia - celodenný výlet loďou, 
kúpanie v krásnom tyrkysovom mori so zastávka-
mi na najkrajších plážach alebo na ostrove Cavoli.
Barumini – celodenný výlet k  najväčšiemu kom-
plexu tajomných stavieb Nuragov, miestnej histo-
rickej špeciality. Po prehliadke Nuragov zastávka 
v „Sardínia v miniatúre”.

JUŽNÁ SARDÍNIA

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE

JUŽNÁ SARDNÍNIA MÁ POZORUHODNÚ KONCENTRÁCIU PRÍRODNÝCH KRÁS, IDEÁLNYCH NA KRÁSNU, AKTÍVNU ALEBO RELAXAČNÚ DOVOLENKU.  
MÁ ČAROKRÁSNE POBREŽIE PONÚKAJÚCE NÁVŠTEVNÍKOM PANORAMATICKÉ POHĽADY NA STREDOZEMNÉ MORE, OŠPERKOVANÉ BELOSTNÝMI PLÁ-
ŽAMI, DIVOKÝMI ÚTESMI, TAJNÝMI ZÁTOKAMI, JASKYŇAMI A KRIŠTÁĽOVÝM MOROM.
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Prestížny hotel obklopený prírodnou oázou sa nachádza v juhovýchodnej časti 
Sardínie, 7 km od strediska Costa Rei a 10 km od Villasimius, kde sa nachádzajú 
obchody, bary a reštaurácie. Transfer z letiska Cagliari je cca 65 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z hlavnej budovy a záhradných pavilónov. Nachádza sa tu 
vstupná hala s recepciou, klimatizovaná reštaurácia s terasou, bar. Vo veľkej udr-
žiavanej záhrade je slnečná terasa s bazénom, slnečníkmi a ležadlami. K dispozícii 
sú tiež tenisové kurty, mini futbalové ihrisko a lukostreľba. V hoteli sa konajú den-
né animácie a večerné programy. Jazda na koni 3 km od hotela.

UBYTOVANIE
Elegantné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu  so spr-
chou a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, telefón, minibar, trezor, balkón 
alebo terasu. Rodinné izby pozostávajú z dvojlôžkovej spálne a izby s dvoma lôž-
kami. Junior suity majú dvojlôžkovú izbu a obývaciu časť s rozkladacím gaučom.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. Za doplatok je možné aj stravovanie all inclusive – nealkoholické 
nápoje z automatu počas celého dňa, kávový bar, ovocné šťavy, domáce víno, 
minerálna voda a snacky (10.00-12.30 a 15.30-19.30 hod.).

PRE DETI
Bazén, miniklub, juniorklub, animácie, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotelový komplex sa nachádza 300 m od dlhej piesočnatej pláže. Plážový servis 
(slnečník + 2 ležadlá/izba) zdarma (1 a 2 rada za poplatok). Vodné športy za po-
platok: kanoe, windsurfi ng, potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★s

EDEN VILLAGE SPIAGGE SAN PIETRO +
069  CASTIADAS

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov. Počas jedál minerálna voda, nealko nápoje, víno, čapované pivo. Snacky 
od 11:30 – 12:30 a 16:30 – 17:30. 11:00 – 23:00 konzumácia stolovej vody, piva, 
nealko nápojov, vína, miestnych alko nápojov, fi ltrovanej kávy a čaju.

1
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI POTÁPANIEDO 12 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotel je postavený v nádhernom prostredí na pozadí kopcov v juhovýchodnej 
časti Sardínie, 7 km od Muravera a cca 12 km od centra mesta Costa Rei. Trans-
fer z letiska Cagliari je cca 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a záhradných domčekov. Na-
chádza sa tu vstupná hala s recepciou, Wi-Fi, reštaurácia, 2 bary, spoločenská 
miestnosť s TV, divadlo, predajňa suvenírov, požičovňa áut, masážne centrum. 
V udržiavanej záhrade je slnečná terasa s bazénom, slnečníkmi a  ležadlami. 
K  dispozícii sú tiež tenisové kurty, multifunkčné ihrisko, boccia, lukostreľba, 
stolný tenis, bowling. V hoteli sa konajú denné animácie a večerné programy.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (aj poschodová 
posteľ) majú kúpeľňu  so sprchou a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, stropný ven-
tilátor (v záhradných domčekoch), SAT TV, telefón, minibar, trezor (za popla-
tok). Izby s výhľadom na more za doplatok. K dispozícii sú aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, miniklub (3-12 r.), juniorklub (12-17 r.), detský kútik s mikrovlnkou 
a ohrievačom fl iaš, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotelový komplex sa nachádza priamo pri dlhej piesočnatej pláži. Plážový ser-
vis (slnečník + 2 ležadlá/izba) zdarma (1 rada za poplatok). Nachádza sa tu tiež 
bar a diskotéka. Vodné športy, potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

070  COLOSTRAI

EDEN VILLAGE COLOSTRAI  

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bufetových stolov. 
Počas jedál minerálna voda, nealko nápoje, víno, čapované pivo. Snacky od 11:30 
– 12:30 a 16:30 – 17:30. 11:00 – 23:00 konzumácia stolovej vody, piva, nealko nápo-
jov, vína, miestnych alko nápojov, fi ltrovanej kávy a čaju aj v bare na pláži.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

POTÁPANIE

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91�%

POLOHA
Luxusný hotelový komplex je situovaný nad lagúnou Chia. Od centra strediska 
Domus de Maria je hotel vzdialený asi 7 km. Letisko Cagliari je vzdialené pri-
bližne 58 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Chia Laguna Resort sa nachádza v rozľahlom hotelovom komplexe, ktorý tvo-
ria 3 hotely Baia 3*, Village 4* a Laguna 5* a súkromné vilky. Hotel je postavený 
v typickom talianskom štýle a klientom poskytuje vstupnú halu s recepciou, 
bary, reštaurácie, obchody. V krásnej záhrade je umiestnený bazén so slneč-
nou terasou, ležadlá a slnečníky zdarma, plážové uteráky na kauciu. K dispo-
zícii je kvalitné wellness centrum s rôznymi procedúrami, masážami a beauty 
centrum (za poplatok). Športové aktivity: posilňovňa, kurzy tenisu a golfu, jaz-
denie na koňoch, požičovňa horských bicyklov.

UBYTOVANIE
Komfortne a elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, LCD SAT TV, telefón, 
minibar a trezor (za poplatok). Všetky izby majú balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky formou bufetových stolov a večere v á la carte reštaurácii 
La Terrazza.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub (3-6 r. a 7-10 r.), junior klub (11 -13 r.), dobrodružný klub 
(14-17 r.), špeciálne menu. Za poplatok detská reštaurácia Bimbi a opatrovanie.

PLÁŽ
Jedna z najkrajších piesočnatých pláží na ostrove s pozvoľným vstupom do 
mora sa nachádza približne 150 - 600 m od hotela. Na pláž premáva cez deň 
pravidelne hotelový transfer. Ležadlá a slnečníky zdarma (spoplatnené sú iba 
ležadlá a slnečníky v prvej a druhej rade). Bohatá ponuka vodných športov za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★ / ★★★★ / ★★★

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

POLOHA
Komplex je situovaný v zátoke Baia di San Gemiliano. Do centra strediska Arbatax 
s množstvom reštaurácií a nákupnými možnosťami premáva miestna doprava. Za-
stávka autobusu je pred hotelom. Centrum strediska Tortoli je vzdialené asi 4 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý komplex tvorí hlavná budova a viacero poschodových pavilónov umiest-
nených v záhrade. Hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi (za poplatok), poži-
čovňa bicyklov, minimarket, lekársku službu, bary, reštauráciu s terasou a výhľa-
dom na more. V areáli hotela je bazén, terasa s ležadlami a slnečníkmi, plážové 
uteráky na kauciu. V hoteli sa organizuje výučba windsurfi ngu, tenisu, futbalu, plá-
žového volejbalu, bowlingu, aquagymu, aerobicu a stolného tenisu. O animačný 
program počas celého dňa sa stará medzinárodný animačný tím. 

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, telefón, SAT TV, trezor a chladničku za poplatok, 
balkón alebo terasu s výhľadom do záhrady. Sú možné aj superior izby s výhľadom 
na more alebo rodinné izby so samostatnou spálňou a obývacou časťou.

STRAVOVANIE
Light All Inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, animácie, miniklub (4-12 r.), futbalová škola (8-14 r.), postieľka.

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená 
100-300 m (podľa polohy izby). Ležadlá a slnečníky na pláži zdarma (spoplat-
nené sú len ležadlá a slnečníky v prvej a druhej rade). Bohatá ponuka vodných 
športov a plážový bar je za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

072  CHIA071  ARBATAX

CLUB SARACENO + CHIA LAGUNA RESORT 
/ /

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou boha-
tých bufetových stolov zahŕňajú stolové víno, vodu a nealkoholické nápoje 
z automatu.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI POTÁPANIEDO 10 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS
  

GOLF POTÁPANIE BABY HOTEL

CENA OD

1 876
EUR

CENA OD

898
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81�%

POLOHA
Klubový komplex leží v miernom svahu asi 400 m od centra strediska Costa 
Rei s nákupnými možnosťami, barmi a reštauráciami.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rezort pozostáva z hlavnej budovy a jednoposchodových viliek postavených 
v záhrade. Má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v spoločenských priestoroch zdar-
ma, reštauráciu, á la carte reštauráciu, pizzeriu, piano bar, TV miestnosť, minimar-
ket, kaderníctvo, amfi teáter, wellnes centrum za poplatok (fi tnes, turecké kúpe-
le, vnútorný bazén s jacuzzi, masáže), diskotéku a bohaté animačné programy. 
V záhrade sa nachádza bazén s ležadlami a slnečníkmi zdarma, plážové uteráky 
na kauciu. Športové aktivity: 6 tenisových kurtov, futbalové ihrisko, boccia, plá-
žový volejbal, stolný tenis. K využívaniu uvedených služieb (ležadlá a slnečníky, 
športové aktivity, animácie) je nutné si zakúpiť klubovú kartu v hoteli.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby Oleandri s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, minibar 
(za poplatok) a balkón. Izby typu superior majú slnečníky a ležadlá v prvých 
dvoch radoch na pláži.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 – 12 r.), junior klub (12 – 18 r.), ihrisko, stolný futbal (za poplatok), 
postieľka, menu, stolička, opatrovanie detí (za poplatok).

PLÁŽ
Nádherná dlhá piesočná pláž s bielym pieskom a s plážovým servisom zdarma. 
Za poplatok vodné športy (člny, windsurfi ng, kurzy potápania).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

POLOHA
Elegantný menší hotel leží v zálive Porto Fraillis, v mestečku Arbatax. Vzdia-
lenosť od centra Arbataxu je 2 km a 4 km do strediska Tortoli s množstvom 
obchodíkov, reštaurácií a kaviarní. Okolie je vhodné na cyklistiku, in-line korču-
ľovanie a iné športové aktivity. Hotel je vzdialený približne 140 km od Cagliari.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli sa nachádza recepcia, Wi-Fi (zdarma) v spoločenských priestoroch, 
reštaurácie s  výhľadom na more, bar na terase, americký bar, konferenčná 
miestnosť. V príjemnom hotelovom areáli je situovaný bazén s vírivkou s  le-
žadlami a slnečníkmi zdarma, plážové uteráky na kauciu. Za poplatok je k dis-
pozícii wellness centrum Oasi Relax s vírivkou, tureckými kúpeľmi a širokou 
ponukou masáží a kúpeľných procedúr (aromaterapia, shiatsu, masáže).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, Wi-Fi, trezor a minibar. 
Za doplatok sú možné izby typu: Classic s výhľadom na more, priestrannejšie 
izby De luxe a Executive majú balkón s výhľadom na more, De luxe Prestige 
majú jacuzzi na terase s výhľadom na more a izba De luxe La Bitta má terasu 
s privátnym bazénom s výhľadom na záliv. K dispozícii sú aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky formou bufetu, večere servírované formou menu s viace-
rými chodmi a bohatý šalátový a dezertný bufet. Raz týždenne sa tu organi-
zuje sardínsky večer, počas ktorého je k dispozícii široký výber špecialít z rýb 
a morských plodov.

PLÁŽ
Súkromná hotelová piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachá-
dza hneď pod hotelom. Plážový servis (ležadlá a slnečníky) sú zdarma (okrem 
prvej rady), k dispozícii sú sprchy. V okolí sú možnosti potápania.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

074  COSTA REI073  ARBATAX

LA BITTA + FREE BEACH CLUB +

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufe-
tových stolov v hlavnej reštaurácii Il Centrale alebo večere servírované s via-
cerými chodmi, stolové víno a voda sa podávajú počas hlavných jedál.

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

POTÁPANIE BEZ DETÍ

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

CENA OD

948
EUR

CENA OD

1 238
EUR
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PRÍMORSKÉ STREDISKÁ

FOLLONICA 
Prímorské mestečko, ktoré leží uprostred zálivu na 
brehu Stredozemného mora. Má veľmi príjemné 
podnebie a zdravú mikroklímu, aj vďaka píniovým 
hájom a neďalekým zalesneným vŕškom. Z piesoč-
natých pláži je výhľad na neďaleký ostrov Elba, kam 
sa dá prepraviť trajektom z mestečka Piombino, 
vzdialeného 26 km. 

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

DONORATICO
Názov tohto živého letoviska pochádza od stredo-
vekého hradu nachádzajúceho sa v blízkosti tohto 
mesta. Možnosť návštevy zrúcanín hradu a rozhľad-
ne. V mnohých obchodoch tu môžete nakúpiť ty-
pické produkty tejto oblasti: víno, olej, zeleninu, 
ryby a mäso, rovnako ako typické „čerstvé“ cesto-
viny plnené zeleninou a syrom.

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

CASINI DI TERRA 
Dedinka umiestnená v kopcoch medzi etruskan-
skym pobrežím a Volterrou. Je ideálnym miestom 
pre milovníkov cykloturistiky, s množstvom cyk-
lotrás uprostred krásnej toskánskej prírody. 

TOSKÁNSKO

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

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

SCANSANO
Mesto stredovekého pôvodu v toskánskej provincii 
Grosseto. Kopcovitá oblasť vnútrozemia, v ktorej sa 
nachádza, sa volá Maremma. Leží medzi pobrežím 
a svahmi Mount Amiata. Pozdĺž hlavnej ulice sa na-
chádza niekoľko budov z  15. a  16. storočia, kostol 
Matky Božej a v okolí hrad Montepo. Je známe čer-
veným vínom Morellino di Scansano. 

SATURNIA
Kúpeľné mestečko sa nachádza v oblasti Manciano, 
provincia Grosseto. Nachádza sa tu kostol svätej 
Márie Magdalény, románska brána na Via Clodia. 
V  jeho blízkosti 800 l/sek. sírne vody pri teplote 
37°C vytryskujú do veľkého prírodného bazénu, 
ktorý tečie cez vodopád do niekoľkých prírodných 
bazénov vytesaných v skale.

OSTROV ELBA (ISOLA D‘ ELBA) 
Preslávil predovšetkým legendárny vojvodca Na-
poleon, ktorý tu žil niekoľko mesiacov vo vyhnan-
stve. Mierne počasie, zaujímavo členitá krajina, 
starobylé kamenné mestečká pripomínajúce zašlú 
slávu, skalné útesy a rôznorodé scenérie od malých 
zátok po dlhé pieskové pláže, to sú benefi ty, ktoré 
vás určite dostanú. Ostrov Elba je tretím najväčším 
talianskym ostrovom po Sicílii a Sardínii a najväč-
ší v Toskánskom súostroví, vzdialený len 10 km od 
talianskej pevniny.  Z pevniny sa na ňu dostanete 
za necelú hodinku trajektom z Piombina. Elba má 
147 kilometrov dlhé pobrežie, najvyšším vrchom 
je 1 019 metrov vysoký Monte Capanne prístupný 
peši, alebo lanovkou. Už v antických dobách  bol 
osud ostrova určovaný dvoma faktormi: strategická 
poloha a  nerastné suroviny. Vďaka týmto faktorom 
bol často cieľom dobyvačných útokov (piráti, Et-
ruskovia, Rimania, Španieli). Dodnes na ňom nájde-
te stopy obranných múrov, stavieb a pevností. No-
vodobá história začala desať mesačným pobytom 
Napoleona, ktorý pred odchodom do Waterloo po 
sebe zanechal nielen niekoľko reforiem, ale aj nád-
herné budovy (Villa dei Mulini v Portoferraio, letné 
sídlo San Martino), v ktorých sú dnes múzeá.

PORTOFERRAIO 
Malebné stredoveké prístavné mesto je zároveň 
hlavným mestom a tiež najľudnatejším stredis-

kom. Je plné obchodíkov, barov a kaviarničiek. Nad 
ním sa týči mohutná obranná pevnosť, ktorá sama 
o sebe stojí za prehliadku,  aj keď sa k nej budete 
musieť vyšplhať strmými stredovekými uličkami.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Elba – výlet na najväčší ostrov Toskánskeho sú-
ostrovia, ktorý preslávil legendárny vojvodca Napo-
leon Bonaparte. Aj Vás si ostrov získa mimoriadnou 
malebnosťou, krásou a atmosférou.
Pisa – návšteva námestia Piazza de Miracoli (pa-
miatka UNESCO) so svetoznámou Šikmou vežou, 
baptistériom a Dómom.
Siena – návšteva stredovekého Toskánskeho mes-
ta s nádhernými gotickými pamiatkami. Prehliadka 
historického centra Palazzo Publico s 88 metrovou 
vežou odkiaľ je nádherný výhľad na slávne námestie 
Piazza del Campo.
Florencia – návšteva hlavného mesta Toskánska – 
kolísky talianskeho humanizmu a renesancie, ktorá 
je spätá s najznámejšími umelcami a vedcami Ta-
lianska.
Voltera – centrum etruskej civilizácie, preslávené 
ťažbou a spracovaním alabastru.
Lucca – rodisko G. Pucciniho (prehliadka Piazza 
San Michale, Dóm, Piazza Napoleone).
Zábavné parky a Aquaparky – z nich najznámejšie 
Acquavillage Follonica, Cavallino Matto – Donorati-
co a Aquavillage Cecina.

Doprava: autom a letecky. Taliansko má veľmi dob-
re vybudovanú sieť železníc, ktoré sa tiahne po-
zdĺž celého pobrežia. Takmer všetky letoviská sú 
spojené miestnou železnicou, vedúcou tesne po-
pri pobreží. Klientom, ktorí uprednostňujú pohod-
lie, zabezpečíme leteckú dopravu priamym letom 
z Viedne do Florencie.

Follonica
Massa Marittima

Scansano

Florencia
SienaCecina

Donoratico
San Vincenzo

Elba

Pisa
Lucca

Forte dei Marmi

Rím

DOPRAVA AUTOM 
LETECKY Z VIEDNE
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VILLAGGIO GIRASOLE 

POLOHA
Rekreačný komplex sa nachádza v oblasti „Prato Ranieri“, ktorá je charakteris-
tická vodnými kanálmi. Pláž je dostupná príjemnou prechádzkou cez bohatý 
píniový les a vodný kanál, cez ktorý vedú vybudované mostíky. Promenáda 
s barmi, reštauráciami a supermarketom sa nachádza 1 km od komplexu 
pozdĺž pobrežia. Centrum mesta Follonica sa nachádza 4 km, dostupné miest-
nou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z prízemných viliek, má vstupnú halu s recepciou, interne-
tové pripojenie (zdarma), reštauráciu, á la carte reštauráciu, bar, mini super-
market. V areáli sa nachádza bazén pre dospelých a pre deti aj so slnečnou 
terasou a plážovým servisom zdarma (slnečníky a ležadlá). K dispozícii sú te-
nisové kurty, stolný tenis, futbalové ihrisko, minigolf, posilňovňa, detské ihrisko, 
animácie (júl, august), požičovňa bicyklov. Parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Novo zrekonštruované apartmány typu A2+3 (pre 2 až 5 osôb) majú kúpeľ-
ňu s WC, dve 2-lôžkové spálne, obývaciu miestnosť so SAT TV, kuchynským 
kútom a rozkladacím gaučom pre 2 osoby, klimatizáciu, trezor, telefón, sušič 
na vlasy, sedenie na terase. Je možné zabezpečiť aj bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Počas jedál nápoje zdarma (sto-
lová voda a miestne víno 0,25 l). Možnosť doobjednania obedov za poplatok. 
Mimo sezóny servírované večere s možnosťou výberu z menu.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, detská postieľka je zdarma (druhá postieľka je za poplatok).

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž sa nachádza 50 m až 500 m od komplexu, oddeľuje 
ju píniový lesík. Súkromná piesočná pláž Baia sa nachádza asi 150 m od kom-
plexu s plážovým servisom zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 plážová stolička/
apartmán).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

075 FOLLONICA

3
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE WIFI

  
BEZ BARIÉR

2+3
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

375
EUR
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076 SAN VINCENZO 077 DONORATICO

PARK HOTEL I LECCI + HOTEL & REZIDENCIA 
CANADO CLUB 

POLOHA
Hotelový komplex leží v subtropickej záhrade v mestečku San Vincenzo. Od 
živého centra San Vincenzo je vzdialený 2 km. San Vincenzo je pokojné stre-
disko na Tyrhénskom pobreží, leží 60 km južne pod Livornom. Pobrežie stre-
diska lemujú píniové háje, ktoré vytvárajú príjemný tieň. 30 km od hotela sa 
nachádza 18-jamkové golfové ihrisko.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V komplexe sa nachádza recepcia, Wi-Fi (v hale za poplatok), dve elegantné 
reštaurácie, jedna z nich je v blízkosti pláže, bar, dve konferenčné miestnosti. 
V záhrade sa nachádza druhý bar v blízkosti pláže, bazén. V areáli sú k dispozí-
cii chodníky na behanie a prechádzky, tenisové kurty, sauna a malá posilňovňa. 
Piano bar 2x do týždňa. Parkovisko zdarma. 

UBYTOVANIE
74 elegantných izieb rôznej štruktúry. Všetky izby zariadené v modernom a ra-
fi novanom štýle majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, TV, minibar, 
trezor a terasu alebo záhradku. Rodinné izby pre 4-členné rodiny majú z izby 
priamy vstup do záhradky. Za doplatok sú možné aj jednolôžkové izby a izby 
s bočným výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetu, servírované večere. Možnosť doobjednať si 
obedy za poplatok. Jeden krát sa týždeň typická toskánska večera.

PRE DETI
Bazén, miniklub (pre deti vo veku 4-12 rokov v talianskom a nemeckom jazyku, 
v termíne 24.5.-13.9.), ihrisko, postieľka, stolička.

PLÁŽ
Pekná, súkromná piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred komplexom. Plá-
žový servis (1 slnečník a 2 ležadlá/izba) zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Klubový hotel leží v Donoratico, 4 km od jeho centra, medzi strediskami San 
Vincenzo a  Cecina. Komplex sa rozprestiera na 25 hektároch piesočnatých 
dún, pínií a typickej stredomorskej vegetácie.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, reštaurácia s terasou, pizzeria, gril, bar, zmrzlináreň, obchod a ba-
zén. Ďalej welness (za poplatok), kaderník, práčovňa a sušička. Bazén s barom 
a slnečníkmi a ležadlami, animácie, športové aktivity – aerobik, spinning, vodná 
gymnastika, tance. V borovicovom lesíku cca 600 m od komplexu sa nachádza 
športové multifunkčné ihrisko L´Arena, s tenisovými kurtmi, lukostreľba. Par-
kovisko sa nachádza 900 m od komplexu a premáva k nemu hotelový minibus.

UBYTOVANIE
Izby sa nachádzajú v pavilónoch obkolesených záhradou. V modernom ná-
morníckom štýle zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (aj rozkladacie lôžka, poschodové postele) majú kúpeľňu so sprchou 
a WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, chladničku, klimatizáciu (za popla-
tok), balkón alebo terasu. Za doplatok sú možné aj rodinné izby s oddelenou 
obývacou časťou a kuchynským kútom, rozkladacím gaučom a dvojlôžkovou 
spálňou s možnosťou prístelky. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Za doplatok sú možné aj obedy. 
Voda a miestne víno k hlavným jedlám.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, minigolfové ihrisko, miniklub, animácie, reštaurácia spolu s ani-
mátormi z miniklubu, postieľka, detská izba (ohrievače fl iaš a iné vybavenie pre 
bábätká), menu, stolička.

PLÁŽ
Široká, 10 km dlhá pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora je 
priamo pred komplexom. Na súkromnej časti pláže je pre hostí plážový servis 
(slnečník, ležadlo a stolička/1 izba) zdarma. Nachádza sa tu tiež veľký altánok 
na športové a rekreačné aktivity. Vodné športy – canoe, vodné bicykle a surfy.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WELLNESS BABY HOTEL

2+2
DO 4 R.

ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI   

WIFI

2+2 7=6 7=5
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

467
EUR

NOVINKA

CENA OD

322
EUR
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078 CASINI DI MOCAJO 079 SCANSANO

FATTORIA BELVEDERE ANTICO CASALE 
DI SCANSANO +

POLOHA
Hotel je situovaný na vrchu kopcov Casino di Terra v južnej časti provincie 
Pisa, hraničiacou s provinciou Livorno v samom srdci Toskánska. Má výbornú 
polohu, v dostupnosti sú obchody, autobusová zástavka a železničná stanica. 
K dispozícii je kyvadlová doprava do okolitých miest (za poplatok). Historické 
mestečka Siena je vzdialené 70 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex skladajúci sa z troch budov má recepciu s Wi-Fi (zdarma), 
reštauráciu, á la carte reštauráciu, bar, terasu, spoločenskú miestnosť s TV, kli-
matizáciu, úschovňu bicyklov. V záhrade sa nachádza bazén s barom a plá-
žovým servisom zdarma (slnečníky a ležadlá). Vo wellness centre sú zdarma 
posilňovňa, sauna a turecký kúpeľ, za poplatok (20% zľava) masáže, vírivka 
a solárium. K dispozícii sú tiež zdarma boccia a stolný tenis, za poplatok tenis 
a požičovňa bicyklov a možnosť priviesť psa (treba vopred nahlásiť). Parko-
visko je zdarma.

UBYTOVANIE
Štýlové klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prí-
steliek sú vybavené kúpeľňou s WC, bidetom a sprchou, sušičom na vlasy, SAT 
TV, telefónom, minibarom a sú s výhľadom na krajinu. Možnosť zabezpečiť aj 
bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, 4-chodové večere s  možnosťou výberu 
z menu.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka (zdarma), menu, stolička, opatrovateľka (za popla-
tok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je 18 km od hotela.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel leží v oblasti národného parku Maremma, ktorá je širokou a nedotknutou 
planinou s výhľadom na Tyrhénske more, okolo mesta Grosetto. Táto krajina 
ja bohatá na históriu a  kultúru, so silnými a  starobylými chuťami a  vôňami, 
nezabudnuteľnými scenériami a podujatiami pre všetkých. V meste Scansano, 
vzdialenom 2,5 km, sú obchody, bary a reštaurácie.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Nádherná starobylá usadlosť zrekonštuovaná z pôvodnej farmy má vstupnú 
halu s recepciou, reštauráciu, á la carte reštauráciu, bar a terasu. Vo veľkej zá-
hrade sa nachádza bazén so slnečnou terasou, slnečníkmi a ležadlami, vírivka. 
Pri novej apartmánovej časti Antico Borgo degli Ulivi sa nachádza ďalší bazén 
s vírivkou a vodnými atrakciami. K dispozícii je tiež wellness centrum s men-
ším vnútorným bazénom so soľou z mŕtveho mora, sauna, turecké kúpele, za 
poplatok: solárium, masáže a skrášľovacie centrum. K dispozícii je tiež zdarma 
požičovňa bicyklov, posilňovňa, za poplatok jazda na koni. Parkovisko.

UBYTOVANIE
Nachádza sa v zrekonštruovanej apartmánovej časti Antico Borgo degli Ulivi. 
Apartmány typu A2+1 majú obývaciu časť s  krbom, SAT TV, telefónom, mi-
nibarom a gaučom, kuchynský kút, dvojlôžkovú spálňu, kúpeľňu so sprchou 
a  WC, klimatizáciu a terasu. Apartmány typu 2+3 majú naviac dvojlôžkovú 
spálňu a kúpeľňu.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu.

PRE DETI
Bazén (jún - september), miniklub (jún - september, za poplatok), ihrisko, po-
stieľka, menu, stolička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž v oblasti Marina di Grosseto je vzdialená 40 km. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

2
WIFI WELLNESS

  

2+2
DO 8 R.

ZDARMA

3
WIFI WELLNESS

2+3
  

DO 6 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

182
EUR

CENA OD

178
EUR
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080 MANCIANO 081 MASSA MARITTIMA

SATURNIA TUSCANY + LA COLOMBAIA 

POLOHA
Krásna vila, navrhnutá svetoznámym architektom Paolo Portoghesi, je obko-
lesená zelenými toskánskymi horami. Leží 4 km od dedinky Saturnia, kde sa 
nachádzajú obchodíky, reštaurácie a bary. V okolí sú výborné podmienky na 
cyklistiku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, Wi-fi  v spoločenských priestoroch a v bare, reštaurácia, výťah, kli-
matizácia, posilňovňa, bar pri bazéne, terasa, bazén so slnečníkmi a ležadlami. 
K dispozícii je tiež wellness centrum s vírivkou, saunou, parným kúpeľom. Poži-
čovňa bicyklov (zdarma), parkovisko (zdarma). Domáce zvieratá sú povolené 
za poplatok.

UBYTOVANIE
Celkom 39 izieb. Radový domček v toskánskom štýle, je vzdialený 200 m od 
hotela – apartmán typu bilocal GOLDEN - kúpeľňa so sprchou a WC, sušič na 
vlasy, SAT TV, chladnička, trezor, Wi-fi , klimatizácia, telefón, minibar, papuče 
a župan. Možné zabezpečiť bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu. Fľaša červeného vína v apartmáne zdarma.

PRE DETI
Bazén, postieľka, menu, stolička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž sa nachádza približne 35 km. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Vidiecka usadlosť sa nachádza 3 km od centra typickej stredovekej dediny 
Massa Marittima, kde sa nachádzajú obchody, reštaurácie a bary. V okolí sú 
roztrúsené malebné toskánske mestečká a dedinky. Jazero Accesa je vzdiale-
né 3 km. Gavorrano, kde sa nachádza toskánsky golfový klub, divadlo Il Teatro 
delle Rocce a banské múzeum, sú odtiaľto 16 km. Mesto Siena je vzdialené pri-
bližne 60 km, Florencia 120 km a tak isto je možná návšteva aj iných krásnych 
miest ako San Galgano, Lucca, Pisa a Argentario. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Nedávno zrekonštruovaná usadlosť má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, 
bar, spoločenskú miestnosť so SAT TV. V záhrade sa nachádza bazén (7x14 m) 
s vírivkou. Slnečníky a ležadlá sú zdarma. Športové aktivity: stolný tenis (zdar-
ma), tenisové kurty vo Follonice (za poplatok). Parkovanie je pri ubytovacom 
zariadení zdarma.

UBYTOVANIE
Nachádza sa tu len 8 apartmánov – päť z nich sa nachádza v hlavnej budo-
ve z 18. storočia a ostatné vo vedľajšej budove. Útulne a štýlovo zariadené 
apartmány typu BILOCAL (pre 2 – 4 osoby) pozostávajú z obývacej miestnosti 
s rozkladacím gaučom a kuchynským kútom (sporák, chladnička), oddelenej 
spálne s dvomi lôžkami, kúpeľne s WC, SAT TV a majú výhľad do okolia. Možné 
sú aj bezbariérové apartmány.

STRAVOVANIE
Výborná domáca kuchyňa s vlastnou produkciou červeného vína a olivového 
oleja. Polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, 3-chodové večere s mož-
nosťou výberu z menu.

PRE DETI
Bazén, postieľka (zdarma), menu.

PLÁŽ
Rezidencia je od mora vzdialená len 20 km. Najbližšie sú piesočnaté pláže vo 
Follonice, 20 km je tak isto vzdialený prístav v Scarlino, 30 km je vzdialený 
známy rezort Punta Ala s plážami, prístavom a golfovým klubom Punta Ala. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

2
WIFI WELLNESS

  
BEZ BARIÉRDO 5 R.

ZDARMA

2
BEZ BARIÉR

2+2
  

CYKLO–
TURISTIKA

DO 7 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

138
EUR

NOVINKA

CENA OD

218
EUR
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082 PORTOFERRAIO 083 S. MARTINO DI PORTOFERRAIO

HOTEL FABRICIA PARKHOTEL NAPOLEONE +

POLOHA
"Charme" hotel, ktorý architektúrou pripomína typickú toskánsku vilu vo vi-
dieckom prostredí, bol v roku 1979 prestavaný do elegantného hotela. Nachá-
dza sa v krásnom zálive Portoferraio na ostrove Elba, je obkolesený olivovník-
mi a leží v prekrásnej subtropickej záhrade. V tesnej blízkosti sa nachádzajú 
reštaurácie a  bary. Od centra Portoferraio je vzdialený asi 8 km, z  prístavu 
mesta premávajú trajekty na taliansku pevninu. Acquabona Golf Club je vzdia-
lený len 5 min. jazdy autom.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný klimatizovaný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v lobby, bar, 
reštauráciu, á la carte reštauráciu. V záhrade sa nachádza bazén s morskou 
vodou a vonkajšou vírivkou, terasa a bar. K dispozícii sú 2 tenisové kurty (za 
poplatok), basketbalové ihrisko, biliard, boccia, posilňovňa, stolný tenis. Poži-
čovňa bicyklov (za poplatok) a parkovisko.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu so sprchou 
a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, telefón, minibar (za poplatok), trezor 
a terasu. Izby na prízemí majú priamy vstup do záhrady. Sú možné aj bezba-
riérové izby.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu, šalátový bufet.

PRE DETI
Miniklub (pre deti vo veku 3-12 r., v mesiacoch júl – august), bazén (morská 
voda), ihrisko, herňa, postieľka, stolička, menu, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Malá súkromná piesočnatá pláž s plážovým servisom (1 slnečník a 2 ležadlá/
izba) je vzdialená len 50 m. Pri pláži sú kabínky na prezlečenie a sprchy. Ponu-
ka vodných športov (windsurfi ng, potápanie).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Elegantný hotel, pôvodne vila patriaca šľachtickej rímskej rodine, leží v pre-
krásnom parku stredomorskej vegetácie. V blízkosti sa nachádza Napoleonov 
dom. V okolí sú reštaurácie, bary a obchody. V tesnej blízkosti je autobusová 
zastávka, ktorou sa dostanete do centra mesta (5 km).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel pozostáva z vily a depandance situovaných v tesnej blíz-
kosti v záhrade. Má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, á la carte reštauráciu 
San Martino, bar, spoločenskú miestnosť s TV, internet (za poplatok), úschovňu 
bicyklov, výťah, shiatsu v záhrade a wellness v blízkych kúpeľoch San Giovanni 
(za poplatok). V  záhrade sa nachádza bazén s  terasou (slnečníky a  ležadlá 
zdarma) a snack barom. K dispozícii sú tenisové kurty (za poplatok) a parko-
visko (zdarma). Na požiadanie kurzy pilates a vodný aerobik.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby umiestnené v depandace hotela majú kúpeľňu so sprchou 
alebo vaňou a WC, klimatizáciu, SAT TV, telefón, minibar a trezor. Izby typu 
Classic a Superior s možnosťou jednej prístelky sa nachádzajú v historickej vile. 

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu, šalátový bufet.

PRE DETI
Bazén, postieľka (zdarma), menu, stolička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s plážovým servisom (1 slnečník a 2 stoličky/izba 
zdarma, v období 27.7.-30.8. za poplatok) sa nachádza v  zálive La Biodola, 
vzdialená je 6 km od hotela. Na pláž sa dostanete hotelovým shuttle busom. 
Potápanie, požičovňa nafukovacích motorových člnov a výlety s plachetnicou 
za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

PRI PLÁŽI WIFI GOLF
  

1
WELLNESSDO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

176
EUR

NOVINKA

CENA OD

185
EUR
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Salo

Gardone

Malcesine
Limone

Riva

Manerba

Brescia

Desenzano

Sirmione

Peschiera
Castelnuovo

Bardolino

Garda

Catullo
Airport

Verona

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 22 26 29 29 26

VODA 20 23 25 26 25

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

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

Jazero Lago di Garda je TOP športovou destiná-
ciou a TOP regiónom pre cyklistov. „Bikery“ tu náj-
du nespočetné množstvo výborných trás, zjazdov 
pre všetky úrovne cestnej, či horskej cyklistiky. Do-

konca hotely majú prispôsobené podmienky pre 
cyklistov. Z ďalších športových možností tu nájde-
te výborné podmienky na vodné športy, najmä pre 
windsurfi ng v severnej časti jazera, kanoe, feraty, 
paragliding, lezenie, turistiku, horolezectvo, nordic 
walking, jazdu na koni a tenis. V poslednom obdo-
bí tu bolo vybudovaných desiatky golfových ihrísk. 
Milujete taliansku stravu a víno? Ste na správnom 
mieste! Kvalitná a  chutná strava spojená s  pitím 
vína z tejto oblasti je pre gurmána zážitok a pôži-
tok. V kraji okolo mesta Bardolino sa pestuje zná-
me červené a  ružové víno rovnakého mena Bar-
dolino. Južnejšie neodoláte svetoznámym vínam: 
Soave, Valpolicella a Lugano.

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

Riva del Garda – spoločensky najživšie mestečko 
leží na severe jazera, má najkrajšie pláže a boha-
tú nemeckú históriu. Je to obľúbené dovolenkové 
miesto Nemcov a Rakúšanov. Počas hlavnej sezó-
ny sa tu koná množstvo koncertov a festivalov, dis-

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

LAGO DI GARDA
LAGO DI GARDA JE NAJVÄČŠIE, NAJKRAJŠIE A NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE TALIANSKE JAZERO. NAPRIEK SVOJEJ POLOHE, LEŽÍ NA SEVERE TALIANSKA, SA V PO-
SLEDNOM OBDOBÍ STÁVA ČORAZ VIAC LETNOU RODINNOU DOVOLENKOU. NACHÁDZA SA MEDZI ALPAMI A PÁDSKOU NÍŽINOU. KONTRAST VYSOKÝCH HÔR 
A SUBTROPICKEJ VEGETÁCIE PÔSOBÍ JEDINEČNÝM DOJMOM. JE JEDNOU Z NAJZNÁMEJŠÍCH CYKLISTICKÝCH A WINDSURFINGOVÝCH TOP OBLASTÍ V EURÓPE. 

DOPRAVA AUTOM
LETECKY Z VIEDNE
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

085  GARGNANO

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

084  RIVA DEL GARDA

POLOHA
Hotel sa nachádza v centre letoviska Gargnano, priamo pri jazere. Gargnano 
leží na západnom brehu jazera, medzi Limone sul Garda a Toscolano. Gargano 
je výborné stredisko pre surfi stov a milovníkov plachtenia. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel s fantastickým výhľadom na jazero má vstupnú halu s recepciou, reštau-
ráciu s terasou, á la carte reštauráciu, bar, spoločenskú miestnosť s TV, úschov-
ňu bicyklov, výťah. V centre záhrady sa nachádza bazén s terasou, slnečníkmi 
a ležadlami zdarma. Tenisové kurty sú 250 m od hotela (antuka - za poplatok) 
a stolný tenis (zdarma). Parkovanie je pri hoteli zdarma. V blízkosti hotela sa 
nachádza 18-jamkové golfové ihrisko Bogliaco Golf Resort.

UBYTOVANIE
Útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, kúrenie, SAT TV, telefón a trezor. Na-
chádzajú sa v hlavnej aj vo vedľajšej budove – Villa Teodora, ktoré sú vzájomne 
prepojené. Možné izby s výhľadom na jazero a bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka (zdarma), menu, stolička, opatrovateľka (za popla-
tok).

PLÁŽ
Kamienková verejná pláž sa nachádza priamo pred hotelom. Plážový servis (1 
slnečník a 2 ležadlá/izba) je zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Elegantný hotel sa nachádza v historickom centre mesta Riva del Garda, ponúka 
úchvatný výhľad na jazero Lago di Garda a zeleň obkolesujúcu jeho breh. V okolí 
hotela je množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov. Riva del Garda je vyhľadávané 
stredisko na severe jazera, je to raj surfi stov a milovníkov plachtenia. V blízkosti 
Riva sa nachádza benátsky hrad La Rocca. V okruhu 30 km je 5 golfových ihrísk. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Interiér hotela v secesnom štýle je kompletne zrekonštruovaný v modernom 
štýle s nádychom vkusu. Má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, nádhernú 
á la carte reštauráciu Bel Air umiestnenú na piatom poschodí s panoramatic-
kým výhľadom na benátsky hrad La Rocca a na jachtársky klub Fraglia, bar, 
spoločenskú miestnosť s TV, terasu, lounge bar, veľké spoločenské a kongre-
sové priestory, záhradu. K dispozícii je tiež wellness centrum so saunou, bio 
saunou, tureckými kúpeľmi, relaxačnou miestnosťou a kozmetický salón. Par-
kovanie je pri hoteli zdarma, požičovňa bicyklov za poplatok.

UBYTOVANIE
Všetky izby sú zariadené v modernom štýle a vybavené všetkým najmoder-
nejším komfortom. Klimatizované dvojlôžkové izby Bastione majú kúpeľňu so 
sprchou alebo vaňou a WC, sušič na vlasy, LCD SAT TV, telefón, Wi-Fi, trezor 
a minibar. Superior izby Garda majú naviac možnosť jednej prístelky. Priestran-
né rodinné izby Riva sú s možnosťou až dvoch prísteliek.  

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, 4-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu.

PRE DETI
Postieľka (zdarma), menu, stolička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Menšia kamienková verejná pláž sa nachádza priamo pred hotelom. Sú tam 
vyhradené dve malé lidá, na jednom je tráva a kamienky a detské ihrisko a na 
druhom bar s hudbou, plážový servis za poplatok, mólo, kde sa dá prechádzať 
a pristaviť loďku. Vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

GRAND HOTEL RIVA + BOGLIACO 

2
WIFI WELLNESS

  
CYKLO–

TURISTIKA

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

2
GOLF CYKLO–

TURISTIKA

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

155
EUR

NOVINKA

CENA OD

198
EUR
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POLOHA
Príjemný hotel, leží v srdci dedinky Toscolano Maderno a je obkolesený olivov-
níkmi. Toscolano Maderno je situované pod mestečkom Gargnano, na západ-
nom brehu jazera. Rozdelené je do dvoch živých centier, kde sa počas hlavnej 
sezóny organizujú festivaly a trhy. Je tu množstvo obchodíkov, reštaurácií, piz-
zerií, zmrzlinární a i diskotéky. 4 km od Toscolana, v Gardone Riviera, je Múze-
um z vojny, ktoré zachytáva život Gabriela d´ Annunzia, známeho talianskeho 
vojnového hrdinu, básnika a spisovateľa.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu s terasou, bar, 
výťah, Wi-Fi a parkovisko (zdarma). V záhrade sa nachádza bazén so slnečník-
mi a ležadlami. V hoteli je k dispozícii požičovňa bicyklov a stolný tenis.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu s WC, SAT TV, 
telefón a trezor. Niektoré izby majú klimatizáciu a balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu.

PRE DETI
Bazén, postieľka (zdarma), stolička a menu.

PLÁŽ
Menšia, verejná kamienková pláž lemovaná chodníkom sa nachádza 100 m od 
hotela.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

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

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

POLOHA
Hotel leží v malej dedinke Gargnano, na úpätí vrchov, len 500 m od jej centra 
s reštauráciami, barmi a obchodmi. Gargnano leží na západnom brehu jazera, 
medzi Limone sul Garda a Toscolano. Gargano je výborné stredisko pre surfi s-
tov a milovníkov plachtenia. Nachádza sa tu i známe 18 jamkové golfové ihrisko 
Bogliaco Golf Resort.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, á la carte reštauráciu, bar, spo-
ločenskú miestnosť s TV, konferenčnú miestnosť, posedenie na strešnej tera-
se, 2 výťahy, pripojenie na internet a parkovisko (zdarma, obmedzený počet 
miest). V záhrade sú k dispozícii slnečníky a ležadlá. V hoteli sa tiež nachádza 
stolný tenis, vnútorný bazén, sauna, za poplatok: solárium, vírivka a masáže.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu so sprchou a WC, 
sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, telefón, minibar, trezor a balkón. K dispo-
zícii sú aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu.

PRE DETI
Postieľka, stolička, menu, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Kamienková verejná pláž sa nachádza 200 m od hotela.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

MEANDRO VITTORIA 
087  TOSCOLANO MADERNO086  GARGNANO

1
WELLNESS GOLF BEZ BARIÉR

  
CYKLO–

TURISTIKA
DO 12 R.
ZDARMA

1
WIFI CYKLO–

TURISTIKA
DO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

122
EUR

NOVINKA

CENA OD

128
EUR
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POLOHA
Výborná poloha v zálive Manerba, na západnom pobreží Lago di Garda, obko-
lesená rozľahlým parkom. Mesto Saló je vzdialené len 7 km a Desenzano 14 km. 
Má výhodnú polohu pre návštevu historických miest, zábavných parkov a pre-
krásnych záhrad. Benátsky hrad La Rocca je dostupný peši alebo bicyklom. 
Manerba je známa oblasť vinných ochutnávok a  kvalitného olivového oleja, 
dokonca sa tu nachádza piváreň, kde vyrábajú vlastné pivo.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rezidencia ponúka pre všetkých maximálny komfort. Nachádza sa tu recep-
cia, požičovňa bicyklov, reštaurácia - pizzeria s nádherným výhľadom na ja-
zero, bar, Wi-Fi, parkovisko (1 miesto/1 apartmán). Vo veľkej rozľahlej záhrade 
sú 2 bazény s barom, stolný tenis, gril, práčovňa. V okolí sa nachádzajú malé 
obchodíky, diskotéka, reštaurácie, potápačská škola, požičovňa motorových 
člnov.

UBYTOVANIE
Moderné, elegantne zariadené apartmány pre 2 osoby majú obývaciu časť 
s kuchynským kútom, rozťahovací gauč, SAT TV, klimatizáciu (za poplatok), 
trezor, kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, terasu s posedením. Apartmány 
pre 2-4 osoby majú navyše dvojlôžkovú izbu. Mobilné domy pre 2-5 osôb majú 
2 dvojlôžkové spálne. Je možné aj bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Individuálne. Možnosť doobjednať si raňajky alebo polpenziu.

PRE DETI
Ihrisko, za poplatok: postieľka a stolička.

PLÁŽ
Dlhá kamienková verejná pláž sa nachádza priamo pred rezidenciou. Na recep-
cii je možné si zapožičať ležadlá, canoe a vodné bicykle.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90
%

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

POLOHA
Hotelová rezidencia v mierne kopcovitej oblasti, s nádherným výhľadom na 
jazero Lago di Garda, pár minút jazdy autom od stredísk Desenzano, Saló, 
Sirmione a zábavných parkov Gardaland, Caneworld, Movieland. Padenghe 
sa nachádza v južnej časti jazera. Najbližšie mestečká od Padenghe sú De-
senzano a Sirmione. Desenzano je vzdialené len 4 km, nájdete tu množstvo 
kvalitných obchodov, butikov a reštaurácií, stredisko je známe pre svoj bohatý 
večerný a nočný život. Shopoholici si tu nájdu svoje štvrte: ulica s obchodmi 
len pre deti, len pre pánov a atď. Sirmione je vzdialené len 14 km, kde sa na-
chádzajú známe termálne kúpele a románska vila Grotte di Cattulo. V okolí sú 
4 golfové ihriská.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hotelovej rezidencii sa nachádza recepcia s možnosťou Wi-Fi pripojenia 
v lobby (zdarma), reštaurácia, á la carte reštaurácia, kokteil bar a vináreň, vý-
ťah. V záhrade sú k dispozícii 2 bazény so slnečníkmi a ležadlami zdarma. 
K dispozícii sú za poplatok požičovňa bicyklov, čistiareň, práčovňa a garáže. 
Parkovanie je zdarma.

UBYTOVANIE
Apartmán A 2+2 (pre 2-4 osoby) je priestranný, vkusne zariadený, a je plne 
vybavený kuchynským kútom, kúpeľnou s WC a sušičom na vlasy, telefónom 
a klimatizáciou. Má obývaciu časť s rozkladacím gaučom so SAT TV a jednu 
oddelenú spálňu. Apartmán A4+2 (pre 2-6 osôb) má navyše dvojlôžkovú izbu 
s poschodovou posteľou. Každý apartmán má veľkú terasu s výhľadom na ja-
zero a okolie.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s  možnosťou výberu 
z menu.

PRE DETI
Bazén, postieľka (za poplatok), menu.

PLÁŽ
Pláž je vzdialená len 300 m od jazera. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

LE TERRAZZE SUL LAGO REZIDENCIA ONDA BLU +
089  MANERBA DEL GARDA088  PADENGHE SUL GARDA

PRI PLÁŽI WIFI BEZ BARIÉR
  

CYKLO–
TURISTIKA

2+3
Cykloturistika 

2
WIFI GOLF CYKLO–

TURISTIKA

4+2
  

DO 7 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

184
EUR
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173
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 28 30 30 26

VODA 22 23 25 25 23

BENÁTSKA RIVIÉRA
Už dlhé roky najžiadanejšia a najobľúbenejšia desti-
nácia. Turistov láka predovšetkým pomerne krátkou 
vzdialenosťou zo Slovenska, dobrou vybavenosťou 
stredísk a najmä výbornými cenami ubytovania. Klien-
tom, ktorí uprednostňujú pohodlie, zabezpečíme le-
teckú dopravu priamym letom z Viedne do Benátok.

Grado – leží, podobne ako Benátky, na niekoľkých 
ostrovoch uprostred jadranskej lagúny, spojených 
s pevninou dlhou, úzkou hrádzou, s výbornými 
rybími reštauráciami, veľkou piesočnatou plážou 
a jachtárskym prístavom.

Lignano – má tri odlišné časti – Sabbiadoro, Pineta 
a Riviéra. Navzájom sú spojené 8 km dlhou plá-
žou so zlatistým pieskom a čistým morom. Veľkou 
atrakciou pre deti i dospelých je vodný park, luna-
park, zoologická záhrada Punta Verde a unikátne 
Oceanárium s preskleným vodným tunelom.

Bibione – moderné prímorské letovisko je známe 
svojimi širokými piesočnatými plážami s dĺžkou 
7 km, ktoré sú starostlivo udržiavané, moderne vy-
bavené, so skvelými službami a s bohatou ponu-
kou športov. Množstvo kaviarní, reštaurácií, barov, 
obchodov a diskoték je situovaných predovšet-
kým na hlavnej promenáde.

Caorle – typické talianske mestečko založené pred 
viac ako 2 000 rokmi je známe kultúrou, históriou 
a tradíciami, ktoré sa snúbia so súčasnosťou. Caor-
le ponúka moderné turistické centrum, lemované 
15 km dlhou plážou z jemného piesku s pozvoľným 
vstupom do mora. Nachádza sa tu jeden z naj-
lepšie vybavených vodných parkov s toboganmi 
a zábavný lunapark.

Lido di Jesolo – najväčšie stredisko Benátskej 
riviéry s 15 km dlhou zlatistou plážou s jemným 
pieskom. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí 
hľadajú nielen more a slnečné pláže, ale i lákavé 
rozptýlenie v podobe aqauparkov, zábavných par-
kov a dlho do noci otvorených kaviarní, reštaurácií, 
obchodíkov, barov a diskoték. 

STREDNÝ JADRAN
Oblasť stredného Jadranu predstavuje 300 km 
veľmi rozmanitého pobrežia. Najznámejšie ta-
lianske dovolenkové mestá sa nachádzajú v okolí 
Ravena a Rimini, ktoré s množstvom zábavných 
centier, aquaparkov, delfi nárií a ďalších atrakcií, sú 
doslova rajom pre deti a milovníkov zábavy. Túto 
oblasť uzatvára hornatý polostrov Gargano v se-
vernej časti regiónu Apúlia.

Milano Maritima – Stredisko Milano Maritima bolo 
navrhnuté ako „záhradné mesto“ a stalo sa jedným 
z najslávnejších stredísk v Taliansku.

Cervia – bývalá rybárska dedina situovaná medzi 
Ravennou a Rimini. Nachádza sa v bezprostrednej 
blízkosti Milano Marittima, od ktorého je oddele-
ná iba malebným vodným kanálom. Južné pred-
mestie Cervie sa nazývajú Pinarella a Taggliatta. 
Cervia moderné mestečko, ktoré ponúka široké 
možnosti športového vyžitia, tenisové kurty, mi-
nigolf, jazdenie na koni, kolkáreň, surfi ng, jachting 
a vodné lyže. Pláže sú piesočnaté, obkolesené 
píniovými hájmi s pozvoľným vstupom do mora. 
Ideálne prostredie na prežitie rodinnej dovolenky 
s malými deťmi.

Rimini – jedno z najväčších a najznámejších prí-
morských stredísk riviéry. Ponúka výbornú kuchy-
ňu, historické pamiatky, športoviská, bohatý nočný 
život. Celá oblasť sa pýši čistými plážami (spoznáte 
ich podľa modrej vlajky, ktorá na pláži veje). Pohos-
tinnosť provincie Rimini môžete okúsiť na všetkých 
miestach riviéry od San Mauro Mare na severe po 
Misano Adriatico na juhu provinciie. To všetko sú 
letoviská, ktoré sa pýšia nádhernými piesočnatými 
plážami s pozvoľným vstupom do mora, ktoré sú 
vhodné aj pre rodiny s malými deťmi.

Misano Adriatico – nachádza sa v tesnej blízkosti 
známeho rušného letoviska Rimini. Lákadlom je 
pôvabné centrum „centro storico“, kde sa zacho-
valo mnoho zaujímavých historických a kultúrnych 
pamiatok z obdobia antiky a rannej renesancie.

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

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Benátky – celodenný výlet, počas ktorého navští-
vite najznámejšie pamiatky mesta.
Verona – celodenný výlet do romantického mesta, 
v ktorom budete môcť okrem iného obdivovať aj 
slávny Júliin balkón a Lago di Garda – najznámej-
šie jazero Talianska.
Florencia – celodenný výlet do mesta umenia 
a umeleckých skvostov, kde sa narodil Dante a tvo-
ril Michelangelo a Raff ael.
San Marino – návšteva jedného z najmenších štá-
tov sveta.
Taliansko v miniatúrach – návšteva zábavného par-
ku, kde uvidíte všetky najkrajšie mestá Talianska.
Výlet do Mirabilandie – návšteva najväčšieho zá-
bavného parku v Taliansku, ktorý sa nachádza na 
okraji mesta Ravenna. Pozostáva z dvoch hlav-
ných častí: zábavný park rozdelený do siedmych 
oblastí a vodný park Mirabeach. Zábavný park je 
plný zelene a najnovších svetových atrakcií ako 
ispeed, phobia, katun atď. Vodný park nazýva-
ný „Karibik v Mirabilandii“ má množstvo tobo-
gánov a vodných hier, je umiestnený na širokej 
piesočnatej pláži so slnečníkmi, ležadlami, barmi 
a reštauráciami.

DOPRAVA AUTOM A AUTOBUSOM
LETECKY Z VIEDNE

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

Misano Adriatico

Numana

Alba Adriatica
Tortoreto

Montesilvano

San Benedetto del Tronto

Grado
LignanoCaorle

Benátky
Bibione

Lido di Jesolo

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

APARTMÁNY VILLAGGIO EUROPA 
090  GRADO

POLOHA
Komplex sa nachádza na okraji letoviska Grado, 5 km od jeho centra, kam 
premáva miestna autobusová doprava. Mesto Trieste je vzdialené 20 km. Do 
Benátok premávajú vlaky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, klimatizovaná reštaurácia, á la carte reštaurácia, bar, diskotéka, su-
permarket. V záhrade je bazén so slnečnou terasou a ležadlami zdarma, vodný 
park a bar, tenisové kurty. K dispozícii je stolný tenis, lukostreľba, basketbal, 
futbal (zdarma). Komplex organizuje denné animácie so športovými progra-
mami a večery so živou hudbou. Parkovisko je zdarma (1 parkovacie miesto/
apartmán).

UBYTOVANIE
Všetky apartmány sú klimatizované, majú vybavený kuchynský kút, kúpeľňu 
s WC, chladničku a terasu s dvomi ležadlami. V niektorých z nich je možné 
zabezpečiť bezbariérové ubytovanie. Ďalej sa líšia: MAXICARAVAN GARDEN 
(4-6 os.) a CHALET COLONIAL (4-6 os.) - má dve 2-lôžkové spálne a obýva-
ciu miestnosť s rozkladacou sedacou súpravou (dvojlôžko). VILLINI LAGUNA 
(5 os.) pozostáva z 2-lôžkovej a 3-lôžkovej spálne, obývacej miestnosti. MI-
NIVILLINI LAGUNA (3 os.) pozostáva z jednej väčšej miestnosti, v ktorej sa 
nachádzajú okrem kuchynského kúta aj 3 lôžka. HM EXOTIC (7 os.) má dve 
2-lôžkové a jednu 3-lôžkovú spálňu, obývaciu miestnosť.

STRAVOVANIE
Individuálne. Možnosť doobjednania stravy v reštaurácii na mieste.

PRE DETI
Vodný park s toboganmi, bazén, ihrisko, miniklub, animácie, menu, postieľka 
(za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom je priamo pri komplexe – vhodná pre 
deti i neplavcov. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/apartmán). Na 
pláži sa nachádza bar. Vodné športy sú za poplatok (vodné bicykle, windsur-
fi ng, plachtenie).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE BEZ BARIÉR
  

2+3 7=6

CENA OD

395
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

MERIDIANUS 

091  LIGNANO

POLOHA
Hotel sa nachádza v centrálnej a pokojnejšej časti Riviera, ktorá je najzelenšou 
časťou Lignana.  Je obkolesený veľkým parkom. V okolí je množstvo obcho-
díkov, reštaurácii, barov a množstvo zábavných parkov, ako napr.: Luna Park 
Strabilita, Aquasplash, Gulliverlandia a mnohé iné. Pre milovníkov golfu je 
v blízkosti Golf Club Lignano s 18 jamkovým golfovým ihriskom. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Má vstupnú halu s recepciou, 3 výťahy, reštauráciu, bar, spoločenskú miest-
nosť s TV, internet. Vo veľkej záhrade sa nachádza bazén (25 m) so slnečnou 
terasou, barom a s ležadlami. K dispozícii je tiež sauna, stolný tenis, požičovňa 
bicyklov a parkovisko.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu so sprchou a WC, 
sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, telefón, minibar, trezor, Wi-Fi (zdarma) 
a balkón. K dispozícii sú i rodinné suity s oddelenou spálňou. Izby majú výhľad 
na bazén alebo do parku.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub na pláži (od 10.6. v anglickom jazyku), postieľka, stolička, menu, opat-
rovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž je vzdialená asi 150 m od hotela. Plážový servis 
zdarma (1 slnečník a 2 stoličky/izba).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

MARINA UNO 
092  LIGNANO

POLOHA
Hotel sa nachádza v borovicami zalesnenej oblasti Lignana, v časti Riviera kúsok 
od centra mesta. Turistický prístav s plachetnicami s rovnakým názvom Marina 
Uno sa nachádza asi 100 m pred areálom hotela. Pre milovníkov golfu je v blízkos-
ti Golf Clubu Lignano s 18 jamkami. V blízkosti sa nachádza zábavný park pre deti.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel je umiestnený v krásnej záhrade, má vstupnú halu s recepciou 
a trezorom, reštauráciu s veľkou terasou, bar, spoločenskú miestnosť s TV, Wi-Fi, 
konferenčnú miestnosť, úschovňu bicyklov, výťah. K dispozícii je tiež zdarma well-
ness centrum so saunou a tureckým kúpeľom, posilňovňa, za poplatok solárium 
a masáže. Bazén s veľkou slnečnou terasou, slnečníkmi a ležadlami sa nachádza 
v záhrade. Požičovňa bicyklov a parkovisko sú zdarma, garáže za poplatok. Ani-
mácie v období 20.6.-31.8.2014.

UBYTOVANIE
Priestranné a svetlé dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(poschodová posteľ), majú kúpeľňu so sprchovým kútom a WC, sušič na vlasy, 
klimatizáciu (individuálnu), SAT TV, telefón, chladničku, trezor, Wi-Fi (zdarma) 
a terasu s výhľadom na krajinu. K dispozícii sú aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

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

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž je vzdialená asi 400 m od hotela. Plážový servis zdar-
ma (1 slnečník a 2 ležadlá/izba).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové obe-
dy a večere s možnosťou výberu z menu, šalátový bufet, nápoje počas dňa 
(09:30 – 19:00) – nealkoholické nápoje, víno, pivo a voda. Miniklub a animá-
cie na pláži, sauna.

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

1
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI
  

GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

1
ALL

INCLUSIVE
WIFI

  
GOLF

2+2
DO 10 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

498
EUR

CENA OD

458
EUR
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FLORA REJI

POLOHA
Hotel sa nachádza v krásnej, borovicami zalesnenej oblasti Lignana, v časti 
Sabbiadoro, pár metrom od parku Hemingway a od centra mesta. Zastávka 
autobusu cca 50 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný, rodinne vedený hotel má vstupnú halu s recepciou, klimatizova-
nú reštauráciu, bar, spoločenskú miestnosť s TV, klimatizované spoločenské 
priestory, Wi-Fi (v hale, zdarma), konferenčnú miestnosť, požičovňu bicyklov, 
výťah. K dispozícii je tiež bazén s vírivkou (zdarma) a plážovým servisom (sl-
nečníky a ležadlá) obkolesený veľkou terasou na slnenie a záhradou. Parkovis-
ko je zdarma.

UBYTOVANIE
Pohodlné a svetlé dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
so sprchovacím kútom a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (individuálnu), tele-
fón, SAT TV, trezor (zdarma) a balkón. Priestrannejšie štvorlôžkové rodinné 
izby s možnosťou jednej prístelky (1 miestnosť) majú navyše priestranný bal-
kón. Jednolôžkové izby sú s francúzskou posteľou.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu, šalátový bufet.

PRE DETI
Bazén, ihrisko na pláži, herňa, menu, postieľka (zdarma), stolička, opatrovateľ-
ka (za poplatok), detské sedačky na bicykle.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž je vzdialená 400 m od hotela. Hotel má vlastnú časť plá-
že, kde je plážový servis (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička/izba) zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

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

ALISEI 
093  LIGNANO

3
WIFI

2+3
DO 7 R.

ZDARMA

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

APARTMÁNY BIBIONE /

094  BIBIONE

POLOHA
Všetky rezidencie s apartmánmi ležia v centrálnej časti známeho letoviska 
Bibione na pobreží Jadranského mora. Rezidencie sa nachádzajú v blízkosti 
hlavnej promenády s množstvom obchodov, reštaurácií, barov, kaviarní a dis-
koték. V tejto časti mesta sa konajú raz týždenne aj známe veľké trhy, na kto-
rých si môžete kúpiť rôzne špeciality talianskej kuchyne, ale aj iný zaujímavý 
a cenovo výhodný tovar.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Apartmány sa nachádzajú vo viacposchodových rezidenciách. Sú zariadené 
štandardným nábytkom a majú jednu až dve spálne, obývaciu miestnosť s ku-
chynským kútom so základným vybavením, chladničkou, plynovým sporákom, 
kúpeľňu s WC a balkón alebo terasu. Niektoré apartmány majú TV alebo SAT 
TV, prípadne práčku, mikrovlnnú rúru či výťah. Apartmány nie sú vybavené 
posteľnou bielizňou, uterákmi a čistiacimi prostriedkami. K dispozícii je vždy 
jedno parkovacie miesto pre každý apartmán v ich blízkosti.

UBYTOVANIE
BILOCAL (pre 2 - 5 osôb) má obývaciu miestnosť s gaučom pre 1 alebo 
2 osoby a kuchynským kútom, oddelenú spálňu s dvomi alebo tromi lôžkami, 
kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu. TRILOCAL (pre 4 - 6 osôb) má obývaciu 
miestnosť s gaučom pre 1 alebo 2 osoby a kuchynským kútom, dve oddelené 
spálne s dvomi alebo tromi lôžkami, kúpeľňu s WC, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Ihriská, preliezačky, hojdačky na pláži, postieľka na vyžiadanie (za poplatok, 
platba v talianskej agentúre).

PLÁŽ
Dlhá široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená od apart-
mánov od 100 do 800 m. Plážový servis (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička na 1 apart-
mán) je zdarma. Na pláži sú k dispozícií detské ihriská, preliezačky, hojdačky, špor-
toviská, stánky s občerstvením, bary, sprchy, toalety a kabínky na prezliekanie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★/★★★

2+2 2+3 4+2
EOLO AURIGA

NOVINKA

CENA OD

378
EUR

CENA OD

75
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82
%

ALEMAGNA 

095  BIBIONE

POLOHA
Rodinný hotel sa nachádza v známom letovisku v Bibione, v tichšej časti Lido 
del Sole. Nákupné centrum a kúpele sa nachádzajú asi 600 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel, má recepciu, bar, reštauráciu, spoločenskú miestnosť 
s TV a Wi-Fi, čitáreň, terasu, vonkajší bazén. V blízkosti sa nachádzajú tenisové 
kurty, futbalové ihrisko, bazény a vodné atrakcie. Spa je 10 minút chôdze od 
hotela, klienti hotela majú 10% zľavu na služby. Možnosť zapožičania bicyklov 
(zdarma). Parkovisko je zdarma. Hotel je vhodný pre hendikepovaných. 

UBYTOVANIE
Hotel poskytuje dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, vybavené sú 
kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy, klimatizáciou, telefónom, minibarom, tre-
zorom, SAT TV, balkónom alebo terasou. K dispozícii junior a rodinné izby pre 
5 –členné rodiny s oddelenou spálňou. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub na pláži, postieľka (na vyžiadanie), opatrovateľka (za 
poplatok), menu.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom je vzdialená asi 300 m od hotela. Plá-
žový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/izba).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky formou bufetu, 3-chodové obedy a ve-
čere s možnosťou výberu z menu (tematické večere). Počas dňa od 8.00 
do 20.00 sú čapované nápoje zdarma (džús, 0,25 l víno, 0,5 l stolová voda, 
nealko, káva). Požičovňa bicyklov a plážový servis je zdarma.

1
ALL

INCLUSIVE
WELLNESS

  
BEZ BARIÉR

2+3
DO 7 R.

ZDARMA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84
%

PALACE HOTEL REGINA 

096  BIBIONE

POLOHA
Moderný hotel sa nachádza v centrálnej časti známeho letoviska Bibione, 
v blízkosti hlavnej promenády s množstvom obchodov, reštaurácií, barov, ka-
viarní a diskoték. V okolí sú kvalitné cyklotrasy, za 15 min. sa bicyklom dosta-
nete do Lignana a k 18-jamkovému golfovému ihrisku Lignano.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderne zariadený klimatizovaný hotel ponúka služby na vysokej úrovni. 
V hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, spoločenská hala s TV, bar, 
reštaurácia, á la carte reštaurácia so zastrešenou terasou, Wi-Fi (zdarma). Na 
slnečnej terase sa nachádza bazén s hydromasážou, ležadlami a bar. Možnosť 
zapožičania bicyklov (zdarma). Parkovisko je za poplatok.

UBYTOVANIE
Hotel ponúka ubytovanie v dvojlôžkových izbách s možnosťou 1 prístelky. 
Všetky izby sú moderne zariadené, klimatizované a vybavené kúpeľňou s WC, 
sušičom na vlasy, SAT TV, minibarom, telefónom, trezorom a balkónom.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky sú podávané formou bufetu, 4-chodové večere s možnos-
ťou výberu z menu, šalátový bufet.

PRE DETI
Ihrisko a animácie na pláži, menu, postieľka (zdarma), stolička, opatrovateľka 
(za poplatok).

PLÁŽ
Hotel sa nachádza 200 m od súkromnej piesočnej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora. Plážový servis je zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo, 1 plážová stolička na 
izbu). Na pláži sa nachádza samoobslužná reštaurácia, kde sa podávajú obedy.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
WIFI GOLFDO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

438
EUR

CENA OD

398
EUR
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097  BIBIONE

APARTHOTEL HOLIDAY +

POLOHA
Moderný aparthotel sa nachádza v centrálnej časti letoviska Bibione, v blíz-
kosti hlavnej promenády s množstvom obchodov, reštaurácií, barov, kaviarní 
a diskoték. Spa sa nachádza len 50 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli sa nachádza vstupná hala s recepciou, lobby bar, panoramatická 
reštaurácia s terasou a výhľadom na bazén, pláž a more, veľký bazén s barom 
a plážovým servisom (slnečníky a ležadlá), spoločenská miestnosť s TV, Wi-Fi 
(zdarma). K dispozícii je tiež požičovňa bicyklov, palíc na nordic walking a stol-
ný tenis. Parkovisko pod budovou alebo v okolí hotela (1 parkovacie miesto/
1 apartmán). V blízkosti sa nachádza minigolf. Bohaté animácie počas celého 
dňa a večerné show. 

UBYTOVANIE
Aparthotel ponúka ubytovanie v luxusne zariadených apartmánoch pre 
2-4 osoby, ktoré pozostávajú z obývacej miestnosti s rozkladacím gaučom 
a kuchynským kútom a samostatnej spálne s 3 lôžkami. K dispozícii je tiež 
kúpeľňa so sprchou a WC, sušič na vlasy, klimatizácia, SAT TV, telefón, malý 
trezor, Wi-Fi a terasa s výhľadom na more. Apartmány pre 5-6 členné rodiny 
majú rovnaké zariadenie, majú navyše o 1 spálňu, 2 kúpeľne a veľkú terasu. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – bohaté raňajky a večere sú podávané formou bufetu. Možnosť 
doplatku za obedy. 

PRE DETI
Bazén, miniklub a junior klub (pre deti vo veku 3-16 r., nemecký jazyk), herňa, 
ihrisko, postieľka (zdarma), stolička, menu, animácie, detské sedačky a helmy 
na bicykle.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri piesočnej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
V súkromnej časti patriacej hotelu sú k dispozícii zdarma kabínky a plážový 
servis (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička na apartmán).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS BEZ BARIÉRDO 7 R.
ZDARMA

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

EDERA 

098  CAORLE

POLOHA
Menší, obľúbený hotel má exkluzívnu polohu, nachádza sa priamo na pláži, 
v západnej časti Caorle. V blízkosti hotela sa nachádzajú tenisové kurty, mi-
nigolfové ihrisko a nová turistická marina. Od historického centra Caorle je 
vzdialený len 15 minút chôdze, kde nájdete malebné uličky a námestia, farebné 
stavby, pripomínajúce Torcello ostrov pri Benátkach, s množstvom obchodov, 
reštaurácií, barov a pravou talianskou zmrzlinou. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou a spoločenskou TV miestnosťou, Wi-Fi v hale (zdar-
ma), bar s posedením na terase, panoramatická reštaurácia. Spoločenské 
miestnosti sú klimatizované. Parkovisko je zdarma. 

UBYTOVANIE
Má len 44 izieb. Zrekonštruované klimatizované dvojlôžkové izby a dvojlôž-
kové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek, majú SAT TV, telefón, 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy a balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu. Možnosť doobjednať obedy za poplatok.

PRE DETI
Miniklub, ihrisko, menu, postieľka (zdarma), opatrovateľka (zdarma).

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na pláži s pozvoľným vstupom do mora. Plážový 
servis je zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo, 1 plážová stolička na izbu). Vodné športy 
sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

CENA OD

395
EUR

NOVINKA

CENA OD

544
EUR



90

TALIANSKO  |  BENÁTSKA RIVIÉRA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

VILLAGGIO HEMINGWAY 

099  CAORLE

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90
%

APARTMÁNY SANT´ ANDREA 

100  CAORLE

POLOHA
Komplex apartmánov sa nachádza v tichej časti Caorle Altanea, 400 m od 
centra letoviska Porto Santa Margherita. V blízkosti sa nachádza obchod, 
reštaurácia a bar s plážovým servisom Baia Blu. Historické mestečko Caorle je 
vo vzdialenosti 6 km od komplexu, dostupné je miestnou dopravu. Autobuso-
vá zástavka sa nachádza 100 m od komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Štýlový komplex sa nachádza v krásnej tropickej záhrade. Má dva bazény 
s veľkou terasou na slnenie. Ležadlá a slnečníky pri bazénoch sú k dispozícii 
zdarma. Požičovňa bicyklov za poplatok, parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Apartmány ponúkajú ubytovanie v dvoch typoch izieb - BILOCALY na príze-
mí a poschodí a TRILOCALY. Všetky apartmány ponúkajúce vysoký štandard 
komfortu majú kúpeľňu s WC a práčkou, kuchynský kút (základné vybavenie, 
sporák, mikrovlnná rúra a chladnička), klimatizáciu, SAT TV, trezor (zdarma) 
a balkón alebo terasu (bilocaly na poschodí). BILOCAL (A2+2 pre 2 - 4 osoby) 
má obývaciu miestnosť s gaučom, samostatnú spálňu s 2 lôžkami. TRILOCAL 
(A4+1 pre 4 - 5 osôb) má navyše dvojlôžkovú spálňu.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je vzdialená 500 m. Plážový servis (slnečníky a ležadlá) je za 
poplatok. Nachádza sa tu reštaurácia, vírivka, volejbalové ihrisko.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Komplex sa nachádza len 400 m od historického mesta Caorle s bohatou po-
nukou obchodov, barov a reštaurácií s miestnymi špecialitami. Je obľúbený 
vďaka svojej polohe, kvalitným službám a príjemnému prostrediu. V blízkosti 
je veľký supermarket, lunapark a aquapark.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný apartmánový komplex má klimatizovanú vstupnú halu s recepciou, 
bar, tri veľké bazény s vírivkou pre dospelých a deti, terasu na slnenie (plážový 
servis pri bazénoch je zdarma). V areáli je detské ihrisko, miniklub s animač-
ným programom a rôzne atrakcie pre deti. Každý apartmán má parkovisko  
zdarma, parkovanie v garáži je za poplatok. V blízkosti apartmánov sú tenisové 
kurty a minigolf.

UBYTOVANIE
Každý apartmán má obývaciu miestnosť s kuchynským kútom (základné vy-
bavenie, sporák, mikrovlnná rúra, chladnička, práčka), kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, trezor, SAT TV, telefón, klimatizáciou, prípojku na internet (za popla-
tok) a balkón. A2+2 má v obývacej miestnosti rozkladací gauč pre 2 osoby 
a 2-lôžkovú spálňu. A3+2 má v obývacej miestnosti rozkladací gauč pre 2 osoby 
a 3-lôžkovú spálňu. A5+2 má v obývacej miestnosti rozkladací gauč pre 2 oso-
by, 2-lôžkovú a 3-lôžkovú spálňu.

STRAVOVANIE
Individuálne, možnosť raňajok (za poplatok, platba na mieste).

PRE DETI
Bazén, herňa, miniklub v poobedňajších hodinách (4-14 rokov, nemecký a an-
glický jazyk), animácie, postieľka (za poplatok, platba na mieste).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je vzdialená asi  150 m. Plážový servis je  zdarma. Široká po-
nuka vodných športov na pláži za poplatok (windsurfi ng, potápanie, vodné 
bicykle, člnky).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ANIMÁCIE AQUAPARK BEZ BARIÉR
  

2+2 2+3
WIFI

2+2 2+3 7=6
  

CENA OD

298
EUR

CENA OD

478
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

APARTMÁNY GIARDINI DI ALTEA 

101  CAORLE

POLOHA
Apartmánový komplex obkolesený zeleňou sa nachádza v novšej a pokojnej-
šej časti mestečka Caorle v Lido Altanea. Od centra mesta Caorle je vzdialený 
6 km, dostupný miestnou dopravou. Reštaurácie, pizzerie a supermarket sa 
nachádzajú asi 300 m od komplexu. Väčšie nákupné centrum sa nachádza 
v cca 2 km vzdialenom stredisku Porto Santa Margherita.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex je umiestnený v krásnej upravenej záhrade s veľkým bazénom (Wi-Fi 
v jeho okolí) pre dospelých a menším pre deti aj so sprchami, veľkou terasou 
na slnenie s plážovým servisom zdarma. V areáli sa nachádza bar, reštaurácia, 
minimarket a kaderníctvo. Športové vyžitie ponúka 800 m vzdialené golfové 
ihrisko a tenisové kurty asi 1 500 m.

UBYTOVANIE
Apartmány sa nachádzajú v rezidenciách s výťahom v časti Lecci. Sú klima-
tizované, moderne a veľmi pekne zariadené, majú SAT TV, trezor, vybavený 
kuchynský kút s kávovarom, kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy a balkón. A3+2 
má 2-lôžkovú spálňu s prístelkou a v obývacej miestnosti rozťahovací gauč 
pre 2 osoby, A5+2 má navyše 2-lôžkovú spálňu. Apartmány nie sú vybavené 
posteľnou bielizňou, uterákmi a čistiacimi prostriedkami. K dispozícii je v rámci 
uzatvoreného areálu zdarma jedno parkovacie miesto na jeden apartmán.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Bazén, ihrisko s preliezačkami, miniklub pre deti vo veku 4 - 14 rokov od júna 
do septembra, postieľka (za poplatok, platba na mieste).

PLÁŽ
Pláž je vzdialená asi 600 m (zdarma mini vláčik). Plážový servis za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

ANIMÁCIE WIFI

2+2
  

2+3

CENA OD

75
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ +
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86
%

AMBASSADOR 

102  CAORLE

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

ERACLEA PALACE 

103  ERACLEA MARE

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnejšom prostredí strediska Eraclea Mare, medzi 
strediskami Caorle a Lido di Jesolo. V blízkosti hotela je píniový lesík, hlavná 
promenáda s obchodmi, barmi a reštauráciami je vzdialená asi 50 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novovybudovaný moderný klimatizovaný hotel má vstupnú halu s recepciou, 
Wi-Fi (za poplatok), reštauráciu, bar, kongresovú sálu, spoločenskú miestnosť 
s TV, herňu. Dva vyhrievané bazény s panoramatickým výhľadom na more, so 
slnečnou terasou, plážovým servisom (zdarma) a americkým barom sa na-
chádzajú na streche hotela. Parkovisko a parkovanie v garáži je za poplatok.

UBYTOVANIE
Hotel má 92 izieb, rôznej štruktúry. Dvojlôžkové (I1/2), rodinné (F2+2) pozo-
stávajúce z dvoch prepojených dvojlôžkových izieb s dvomi kúpeľňami, Easy-
suity (SUI2+3) pozostávajú z 2-lôžkovej izby a obývacej miestnosti v ktorej sa 
nachádza poschodová posteľ a gauč. Všetky izby sú klimatizované a vybavené 
kúpeľnou s WC a sprchovým kútom, telefónom, internetom, LCD SAT TV, mini-
barom, trezorom, balkónom alebo terasou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Vyhrievaný bazén (na streche), ihrisko na pláži, postieľka (zdarma), menu, sto-
lička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je vzdialená asi 200 m, od hotela ju oddeľuje píniový lesík. 
Plážový servis je zdarma (1 slnečník, 1 plážová stolička a 1 ležadlo na izbu).
Stolný tenis, minigolf.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel je situovaný v pokojnej časti strediska Porto Santa Margherita, neďaleko 
od centra s ponukou obchodov, barov a reštaurácií s miestnymi špecialitami. 
Od centra mesta Caorle je vzdialené 5 km, kam sa dostanete miestnou do-
pravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Nedávno zrekonštruovaný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v spoloč-
ných priestoroch, veľkú reštauráciu, bar, spoločenskú miestnosť s TV, internet, 
bazén s terasou na slnenie. Spoločenské priestory sú klimatizované. V hoteli sa 
nachádza wellness centrum so saunou, tureckými kúpeľmi a vírivkou, masáže 
(za poplatok). K dispozícii je stolný tenis a posilňovňa. Parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Zrekonštruované dvojlôžkové izby a dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch 
prísteliek, sú vybavené kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy, klimatizáciou (cen-
trálna, možnosť regulovania), SAT TV, W-lan internetom (zdarma), telefónom 
a balkónom. Možnosť zabezpečiť bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Ihrisko, miniklub pre deti od 4 do 12 rokov, postieľka (zdarma), opatrovateľka 
(zdarma).

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená asi 50 – 
200 m od hotela. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá na izbu).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu. Nealkoho-
lické nápoje, stolová voda, víno, pivo v bare v čase 11.00 - 21.00 hod. Plážový 
servis zdarma.

ALL INCLUSIVE Raňajky formou bufetu, obedy a večere s výberom 
z menu. Nealkoholické nápoje, stolová voda, víno, pivo v bare v čase 11.00 – 
21.00 hod. Plážový servis zdarma.

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI WELLNESS

2+2
DO 6 R.

ZDARMA
ALL

INCLUSIVE
WIFI WELLNESS

  

2+3

CENA OD

537
EUR

CENA OD

464
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86
%

BELLARIVA 

104  LIDO DI JESOLO

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

LA FENICE & SIESTA 

105  LIDO DI JESOLO

POLOHA
Hotel sa nachádza priamo v centre, hneď pri hlavnej promenáde plnej obcho-
dov, barov, reštaurácií. Zábavný park Aqualandia je vzdialený 2 km a Punta 
Sabbioni, odkiaľ odchádzajú trajekty do Benátok je vzdialený 16 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z dvoch tesne susediacich a prepojených hotelových častí 
z nich jedna má názov La Fenice a druhá Siesta. Majú spoločnú vstupná halu 
s recepciou, veľkú spoločenskú miestnosť s TV a Wi-Fi v hale (zdarma), reštau-
ráciu, bar, pizzeriu, biliard (za poplatok). Všetky spoločenské priestory sú kli-
matizované. Na streche hotela sa nachádza bazén so slnečnou terasou a druhý 
bazén so slnečnou terasou (plážový servis pri oboch bazénoch je zdarma) 
a detským ihriskom sa nachádza v záhrade hotela. Parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Útulne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(poschodová posteľ), majú kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón a balkón. Väčšina 
izieb má čiastočnú bočnú orientáciu na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu a šalátový bufet. Možnosť doobjednať obedy za poplatok.

PRE DETI
Ihrisko, miniklub na pláži, menu, postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza 
100 m od hotela. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá na izbu). Širo-
ká ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel má atraktívnu polohu, nachádza sa priamo pri pláži strediska Lido di 
Jesolo. Pešia zóna so širokou ponukou obchodov, barov, reštaurácií a diskoték 
sa nachádza 100 m od hotela. V blízkosti sa nachádza Aqualandia a Tropica-
rium park.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou a Wi-Fi (zdarma), spoločenskú miestnosť 
s TV, reštauráciu, á la carte reštauráciu, bar s terasou a výhľadom na more. 
K dispozícii je boccia. Možnosť zapožičania bicyklov (zdarma). Parkovisko je 
zdarma. Domáce zvieratá sú povolené.

UBYTOVANIE
Všetky izby sú presvetlené, pohodlné a majú klimatizáciu a niektoré aj ventilá-
tor. Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek sú vybavené 
kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy, SAT TV, telefónom, trezorom a balkónom 
(môže byť francúzsky).

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou 
výberu z menu, šalátový bufet. Možnosť doobjednať obedy v hoteli.

PRE DETI
Vyhradený priestor na pláži na hranie, postieľka (zdarma), menu, stolička, 
opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Na veľkej súkromnej časti pláže je plážový servis zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo, 
1 plážová stolička na izbu). Široká ponuka vodných športov (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

2
WIFI

2+2
  

DO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

315
EUR

CENA OD

294
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 80
%

VIANELLO 

106  LIDO DI JESOLO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 84
%

REZIDENCIA NAUTILUS +

107  LIDO DI JESOLO

POLOHA
Rezidencia s apartmánovými bytmi sa nachádza v centre Lido di Jesolo v blíz-
kosti Piazza Torino. Je vzdialená približne 50 m od hlavnej promenády s ob-
chodmi, barmi a reštauráciami.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Priamo pred rezidenciou na pláži sa nachádza bazén so slnečnou terasou. 
Klientom je k dispozícii tiež bezplatné parkovisko.

UBYTOVANIE
Apartmán 4+1 (pre 4 až 5 osôb) má obývaciu miestnosť s rozkladacím dvojlôž-
kovým gaučom a kuchynským kútom (základné vybavenie, sporák, chladnič-
ka), oddelenú spálňu s dvoma alebo troma lôžkami (môže byť aj poschodová 
posteľ), kúpeľňu s WC, TV, chladničku a balkón, niektoré s čiastočnou bočnou 
orientáciou na more. Apartmány nie sú vybavené posteľnou bielizňou, ute-
rákmi a čistiacimi prostriedkami. K dispozícii v rámci uzatvoreného areálu je 
zdarma jedno parkovacie miesto na jeden apartmán.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Bazén, postieľka (za poplatok, platba na mieste).

PLÁŽ
Rezidencia leží priamo na dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 plážové stoličky pre 1 apartmán). 
Široká ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnejšom prostredí, okrajovej časti strediska Lido di 
Jesolo. Hlavná promenáda so širokou ponukou obchodov, barov, diskoték 
a reštaurácii je vzdialená asi 200 m od hotela. V blízkosti sa nachádza Aqua-
landia a Tropicarium park.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, klimatizovanú reštauráciu, bar, spoločen-
skú miestnosť s TV, Wi-Fi v hale (zdarma). Bazén so slnečnou terasou a plážo-
vým servisom zdarma je umiestnený v záhrade. Parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová pos-
teľ) majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, trezor, klimatizáciu (za poplatok) 
a balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu 
z menu, šalátový bufet. K obedu a večeri nápoj zdarma (1/2 l stolovej vody, 
1/4l víno alebo nealko). Možnosť doobjednať obedy za poplatok.

PRE DETI
Miniklub na pláži, bazén, ihrisko, menu, postieľka (zdarma), stolička.

PLÁŽ
Súkromná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza asi 
300 m od hotela. Plážový servis je zdarma (1 slnečník, 1 plážová stolička 
a 1 ležadlo/izba). Široká ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
WIFI

2+2
  

DO 7 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

2+2 2+3

CENA OD

282
EUR

CENA OD

295
EUR



- najväčší taliansky zábavný park
- viac ako 40 atrakcií a mnoho ďalších 

doplnkových služieb

Na najmenších návštevníkov čakajú bludisko, bazény 
s farebnými loptičkami, farebné dráhy, kolotoče 
a tobogány, nechýba ani kútik pre starostlivosť 
o bábätká. V horúcich dňoch osviežia vodné atrakcie 
- rafting a vodné dráhy s loďkami, nafukovacími 
člnmi, tobogány a vodopády. 

Na svoje si prídu aj priaznivci adrenalínu: obrie 
koleso Eurowheel vysoké 90 metrov, odvážlivci 
môžu vyskúšať invertnú loopingovú dráhu Katun - 
s výškou 50 ma 6 loopingmi s preťažením až 4 G, 
horskú dráhu iSpeed so zrýchlením na 100 km/h 
za 2,2 sekundy a rýchlosťou 120 km/h či dve 60 
metrov vysoké veže Discovery (voľný pád) a Columbia 
(vystreľovací veža). Za príplatok je možné navštíviť 
aj hororový dom hrôzy Phobia.

Samostatnou časťou parku je aquapark Mirabilandia 
Beach s bazénmi a šmýkačkami, na jeho pláž bol 
dovezený biely piesok z Karibiku, v lete poskytuje 
skvelú možnosť ako stráviť horúci deň.

Okrem atrakcií funguje v areáli niekoľko barov 
a reštaurácií (dokonca aj Mc Donald's), obchodíky 
so suvenírmi a fotoštúdiá. Auto je možné zanechať 
na platenom parkovisku. 
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90
%

REZIDENCIA AIRONE BIANCO 

108  LIDO DELLE NAZIONI

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

LUNGOMARE 

109  CERVIA

POLOHA
Hotel sa nachádza v prvej rade hotelov, v malom prímorskom stredisku Cer-
via. V blízkosti hotela sa nachádzajú termálne kúpele. Pre milovníkov zábavy 
a adrenalínu je určený najväčší zábavný park v Taliansku, Mirabilandia, ktorý je 
vzdialený 15 km od strediska. Delfi náriá aj s rôznymi atrakciami sú v susedných 
mestách Rimini a Riccione. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je vybavený rustikálnym nábytkom, má vstupnú halu s recepciou, spolo-
čenskú miestnosť s TV, bar, reštauráciu aj s posedením na terase a internetové 
pripojenie (zdarma). Všetky spoločenské priestory sú klimatizované. K dis-
pozícii je zdarma plážové volejbalové ihrisko, boccia. Za poplatok je minigolf 
a biliard. Parkovisko je zdarma. 

UBYTOVANIE
Presvetlené a komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek. Vybavené sú kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy, SAT TV, ventiláto-
rom, telefónom a balkónom s výhľadom na okolie alebo bočnou orientáciou 
na more.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (pre deti od 4-12 rokov), ihrisko, menu, postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Súkromnú piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora, vhodnú pre deti 
i neplavcov, oddeľuje od hotela len pobrežná komunikácia. Plážový servis je zdar-
ma (1 slnečník a 2 plážové ležadlá/izba). Ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Komplex je obkolesený píniovým lesíkom a nachádza sa v krásnom a pokojnom 
prostredí Lido di Nazioni. Obchody, reštaurácie a kaviarne sa nachádzajú 500 m 
od komplexu. Mestečko Comacchio je vzdialené 9 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, internet (zdarma), reštaurácia a pizzeria s terasou, bar, 
á la carte reštaurácia a wellness (za poplatok), amfi teáter, bazén s vírivkou, barom 
a so slnečnou terasou s plážovým servisom zdarma. K dispozícii sú tenisové kurty 
a stolný tenis. Možnosť zapožičania bicyklov (za poplatok). Parkovisko je zdarma. 

UBYTOVANIE
Klimatizované, moderne zariadené apartmány majú obývaciu miestnosť s roz-
kladacím gaučom pre 2 osoby, kuchynským kútom (základné vybavenie, sporák, 
mikrovlnná rúra, chladnička), SAT TV, telefón, internetové pripojenie (zdarma) 
a kúpeľňu s WC. Apartmány pre max. 4 osoby sa nachádzajú v poschodových 
rezidenciách, pričom typ A 2+2 je situovaný na poschodí, má navyše 2-lôžkovú 
spálňu, balkón. Apartmán A 2+2sup je situovaný na prízemí a má záhradu s tera-
sou a dvojlôžkovú spálňu. Apartmány pre 6 osôb A2+4 sa nachádzajú v samo-
statných villete, sú dvojpodlažné, majú 2 dvojlôžkové spálne, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Bazén, miniklub (3-12 r.), ihrisko, menu, postieľka a stolička za poplatok.

PLÁŽ
Najbližšia pláž je vzdialená 300 m. Súkromná pláž „Oasi“ je vzdialená 700 m 
a je dostupná kyvadlovou dopravou (bez poplatku). Plážový servis (1 slnečník 
a 1 stolička / apt.) zdarma, ostatné plážové stoličky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia - raňajky formou bufetu, 
3-chodové obedy a večere formou výberu z menu. Počas obedov a večerí je 
v cene 1/4 l víno, 1/2 l stolová voda alebo nealko.

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky formou bufetu, 
obedy a večere s možnosťou výberu z menu. Počas jedál nápoje zdarma 
(stolová voda, víno, pivo, nealko). 1x za týždeň typická večera "Serata Ro-
magnola".

4
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

2+2
DO 7 R. 

ZDARMA NA 
PRÍSTELKE 

1
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

398
EUR

CENA OD

398
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

SAVINI 

110  MILANO MARITIMA

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

MIAMI BEACH 

111  MILANO MARITIMA

POLOHA
Moderný hotel sa nachádza v srdci strediska Milano Marittima, pár metrov od 
nákupných možností. Obkolesuje ho 100 ročný píniový les, ktorý dodáva mies-
tu zvláštnu atmosféru. Stredisko Milano Maritima bolo navrhnuté ako „záhrad-
né mesto“ a stalo sa jedným z najslávnejších stredísk v Taliansku. Zábavný park 
Mirabilandia sa nachádza asi 14 km od hotela. V blízkosti sa nachádza Cervia 
Adriatic Golf Club, jedno z najlepšie vybavených 27 jamkových golfových ih-
rísk v Taliansku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu, reštauráciu, á la carte reštauráciu, bar, spoločenskú miest-
nosť s TV, výťah, klimatizáciu, Wi-Fi (zdarma), záhradu, parkovisko, požičovňu 
bicyklov (zdarma). Priamo na pláži sa nachádza bazén s  plážovým servisom 
(slnečníky a ležadlá). Klientom je k dispozícii stolný tenis, posilňovňa a plážový 
volejbal.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek a jednolôžkové 
izby sú vybavené kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy, klimatizáciou (individuál-
na), SAT TV, minibarom, trezorom, telefónom a Wi-Fi (zdarma). Sú možné aj 
izby s balkónom a bočným výhľadom na more alebo superior izby s výhľadom 
na more. 

STRAVOVANIE
Plná penzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové obedy s možnosťou výberu 
servírované v reštaurácii na pláži a 4-chodové večere s možnosťou výberu. 
1x týždenne sa koná slávnostná večera.

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

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
K dispozícii je tu plážový servis (1 slnečník a 2 stoličky/izba), prezliekarne, zná-
ma reštaurácia a bar Villa Papeete, kde sa konajú tanečné večery.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnejšej časti. Centrum Milano Maritima je vzdialené 
asi 800 m. Stredisko Milano Maritima bolo navrhnuté ako „záhradné mesto“ 
a stalo sa jedným z najslávnejších stredísk v Taliansku. Zábavný park Mirabi-
landia sa nachádza asi 14 km od hotela. V blízkosti sa nachádza Cervia Adria-
tic Golf Club, jedno z najlepšie vybavených 27 jamkových golfových ihrísk 
v Taliansku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel má recepciu s trezorom, Wi-Fi (zdarma), spoločenskú 
miestnosť s TV, čitáreň, bar, reštauráciu, á la carte reštauráciu, piano bar, par-
kovisko (zdarma). Pred hotelom sa nachádza bazén s plážovým servisom (sl-
nečníky a ležadlá) zdarma. K dispozícii je požičovňa bicyklov a parkovisko 
zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú kúpeľňu so 
sprchou a WC, klimatizáciu, SAT TV, telefón, Wi-Fi (zdarma), trezor, minibar 
a balkón s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Plná penzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové obedy (servírované v plážovej 
reštaurácii) a večere s možnosťou výberu z menu, 1x týždenne typická večera, 
snacky pre deti.

PRE DETI
Miniklub, Juniorklub, ihrisko, postieľka (zdarma), stolička, snacky v záhradnom 
junior kútiku, menu, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pred ho-
telovým areálom. Plážový servis je zdarma (2 stoličky a 1 slnečník/izba). Ponu-
ka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

  
WIFI

  
GOLF

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

2
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

  
WIFI

  
GOLF

  

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

375
EUR

NOVINKA

CENA OD

395
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91
%

OASI 
112  MILANO MARITIMA

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

KENNEDY +
113  RIMINI – MARINA CENTRO

POLOHA
Hotel sa nachádza v centrálnej časti Rimini, len pár metrov od hlavnej prome-
nády s reštauráciami, barmi a obchodmi a 50 m od Viale Vespucci.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rodinný hotel má recepciu, reštauráciu, bar, terasu a panoramatický výťah, 
internetový kútik, klimatizáciu a Wi-Fi (zdarma). Parkovisko vedľa hotela 
s limitovaným počtom miest je na vyžiadanie za poplatok. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová pos-
teľ) majú kúpeľňu so sprchou a WC, SAT TV, trezor, klimatizáciu (individuálnu), 
sušič na vlasy, minibar (na vyžiadanie) a balkón alebo francúzsky balkón. Za 
doplatok sú možné aj jednolôžkové izby.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetu, večere s možnosťou výberu z menu a ša-
látový bufet. K jedlám je stolová voda, nealkoholické nápoje a miestne víno 
zdarma. Celý deň je v bare k dispozícii káva a nealkoholické nápoje. Obedy je 
možné doobjednať za poplatok.

PRE DETI
Postieľka (za poplatok, platba na mieste), menu a stolička.

PLÁŽ
Pláž je vzdialená 150 m. Plážový servis je v cene (slnečník a 2 ležadlá na izbu).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★S

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnejšej časti, obkolesený píniovým lesíkom. Cen-
trum Milano Maritima je vzdialené asi 800 m. Stredisko Milano Maritima bolo 
navrhnuté ako „záhradné mesto“ a stalo sa jedným z najslávnejších stredísk 
v Taliansku. Zábavný park Mirabilandia sa nachádza asi 14 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu, spoločenskú miestnosť s TV, bar, klimatizovanú reštauráciu, 
parkovisko (zdarma). K dispozícii je požičovňa bicyklov aj Wi-Fi zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová pos-
teľ), majú ventilátor, SAT TV, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, trezor, balkón.

STRAVOVANIE
Plná penzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové obedy a večere s možnosťou 
výberu z menu, šaláty, predjedlá a dezerty formou bufetu. Obedy sú servíro-
vané na pláži. 

PRE DETI
Ihrisko, postieľka (zdarma), stolička.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza asi 200 m od 
hotela. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 stoličky/izba). Široká ponuka 
vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
WIFI

2+2
DO 7 R.

ZDARMA
WIFI

2+2

CENA OD

415
EUR

CENA OD

298
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

CLUB HOTEL ANGELINI +
114  RIMINI – BELLARIA

POLOHA
Klubový hotel sa nachádza v stredisku Bellaria, ktoré je prepojené so strediskom 
Igea Marina. Obe strediská sa nachádzajú severne od centra Rimini, ktoré je vzdia-
lené 15 km. V okolí hotela nájdete množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel má recepciu, raňajkovú miestnosť, reštauráciu, 2 bary, spo-
ločenskú miestnosť s TV, terasu, 4 výťahy, Wi-Fi (zdarma), internetový kútik 
a doktora. Nachádza sa tu tiež vyhrievaný bazén s vírivkou, barom a ležadlami. 
K dispozícii je tiež požičovňa bicyklov (zdarma), tenisové kurty v Bellaria Tennis 
Club (500 m od hotela), fi tnes centrum (v Bellaria / Igea Marina), beauty cen-
trum, doktor, práčovňa (za poplatok). Parkovisko je 150 m od hotela. V hoteli sa 
konajú animácie, cez víkendy pri bazéne posedenia so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby typu ŠTANDARD s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (poschodová posteľ) majú kúpeľňu s WC a sprchou, sušič na vla-
sy, SAT TV, trezor a balkón. Izby typu COMFORT majú navyše: nový nábytok, 
sprchovací box, minibar. Jednolôžkové izby sú bez balkóna.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

PRE DETI
Vyhrievaný bazén, miniklub (4 – 12 r.), animácie (1.6.-7.9.), herňa, postieľka, menu, 
24 hod. kuchynka pre bábätká (mikrovlnná rúra, ohrievač fl iaš, chladnička).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je vzdialená 50 m od hotela. Na súkromnej pláži vzdialenej 100 m 
od hotela, v Beach Club 15 sú zdarma plážový servis (1 slnečník + 2 ležadlá), plá-
žové uteráky, vírivka, bar, animácie (1.6.-7.9.), bowling, stolný tenis, sprchy a bar. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky, obedy a večere 
formou bufetu. Neobmedzené množstvo nápojov k jedlám (miestne víno, 
voda, nealko nápoje) zdarma. 

1
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+2
DO 9 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

495
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89�%

YES TOURING 
115  RIMINI – MIRAMARE

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

PARK HOTEL KURSAAL 

116  MISANO ADRIATICO

POLOHA
Obľúbený hotel sa nachádza v prvej rade hotelov pri pláži. Centrum mesta 
Misano Adriatico je vzdialené 200 m od hotela. Je ideálnym miestom pre mi-
lovníkov tradícii a miestnych trhov, konajú sa tu rôzne akcie. Aquafan, ktorý 
sa nachádza v Riccione je vzdialený 8 km od hotela. Stredisko Miramare je 
vzdialené 14 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, klimatizovanú reštauráciu, bar, spoločen-
skú miestnosť s TV, klimatizované spoločenské priestory, Wi-Fi pripojenie 
v spoločenských priestoroch (zdarma), výťahy. K dispozícii je tiež veľký bazén 
s plážovým servisom (zdarma) obkolesený veľkou terasou na slnenie a záhra-
dou. Klienti môžu využiť stolný tenis a bocciu zdarma, za poplatok sú biliard 
a služby wellness centra (sauna, vírivka, masáže). Parkovisko je zdarma.

UBYTOVANIE
Nedávno zrekonštruované pohodlné a svetlé dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová posteľ), majú kúpeľňu so sprcho-
vacím kútom a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (individuálnu), telefón, SAT TV, 
trezor, Wi-Fi pripojenie a balkón. 

STRAVOVANIE
Plná penzia - raňajky formou bufetu, 3-chodové obedy a večere s možnosťou 
výberu z menu. Nápoje k večeri (0,25 l vína, 0,5 l vody alebo 1 nealkoholický 
nápoj) sú zdarma.

PRE DETI
Bazén, ihrisko a miniklub na pláži (pre deti vo veku 4-14 rokov v talianskom 
jazyku v období 1.6.-20.9.), menu, postieľka (zdarma), opatrovanie detí (za 
poplatok).

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na dlhej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do 
mora. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/izba).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★S

POLOHA
Komfortný hotel sa nachádza v stredisku Miramare, južne, 5 km od centra 
Rimini. Je obľúbené vďaka svojej polohe, kvalitným službám a príjemnému 
prostrediu. V blízkosti hotela sa nachádza množstvo zábavných možností pre 
rodiny s deťmi: Fiabilandia v Miramare, ďalej Aquafan v Riccione, Aquarium Le 
Navi v Cattolice a mnoho ďalších. Milovníci nákupov tu nájdu nevyčerpateľné 
možnosti, dokonca známe sú nákupy v outlete v Riccione.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderne zariadený hotel ponúka služby na vysokej úrovni. V hoteli sa nachá-
dza recepcia, reštaurácia, bar, spoločenská miestnosť s TV, konferenčná miest-
nosť, podzemné parkovisko (zdarma). Vnútorný vyhrievaný bazén a sauna 
(v termíne 26.7.-30.8. za poplatok), fi tnes, za poplatok: wellness centrum La 
dolce Vita, masáže. Animácie a večerné show sa konajú každý deň.

UBYTOVANIE
V dvojlôžkových izbách Classic s možnosťou 2 prísteliek (izby sú situované 
vo vyššej budove) a dvojlôžkových izbách Superior s možnosťou 1 prístelky 
(v nižšej budove). Vybavené sú kúpeľňou s WC a sprchou, sušičom na vlasy, 
klimatizáciou, telefónom, minibarom (2 fľaše vody/deň zdarma), SAT TV. Kaž-
dá izba má balkón a väčšina izieb má orientáciu na morskú stranu.

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy a večere sú podávané formou bufetu. V období do 21.6. a od 
6.9. je v cene polpenzia a v období 21.6.–6.9. je v cene plná penzia. Dve fľaše 
vody na deň na izbe v minibare. Dvakrát za týždeň sa konajú tradičné večere, 
kde môžete ochutnať taliansku kuchyňu.

PRE DETI
Miniklub na pláži (pre deti vo veku 3-12 rokov, jún- august), ihrisko, herňa, po-
stieľka (zdarma).

PLÁŽ
Hotelová pláž sa nachádza priamo pri hoteli. Je piesočnatá, s pozvoľným vstu-
pom do mora, vhodná pre deti i neplavcov. Plážový servis (slnečník a ležadlá) 
je za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WELLNESS BEZ BARIÉR

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

326
EUR

CENA OD

428
EUR



101

TALIANSKO  |  STREDNÝ JADRAN

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

REZIDENCIA ALTOMARE 

117  RICCIONE

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

JUPITER +
118  CATTOLICA

POLOHA
Hotel má výbornú polohu v centre strediska Cattolica, v blízkosti starého mes-
ta, nového prístavu a Aquaria Le Navi Cattolica.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný a komfortný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi (zdarma), 
reštauráciu, bar, terasu, spoločenskú miestnosť s TV, výťah, relaxačný menší 
vnútorný bazén s vírivkou a vyhrievanou vodou. K dispozícii je tiež požičovňa 
bicyklov a parkovisko. Na pláži sa nachádza bazén a posilňovňa.

UBYTOVANIE
Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, stropný ventilátor, TV, telefón, mini 
chladničku, trezor a balkón.

STRAVOVANIE
Light All inclusive.

PRE DETI
Miniklub Jupiter na pláži, ihrisko, herňa, postieľka (zdarma), stolička, menu, 
opatrovateľka (za poplatok). 

PLÁŽ
Hotel sa nachádza asi 50 m od piesočnatej pláže (Malú Beach) s pozvoľným 
vstupom do mora. Plážový servis je zdarma (2 ležadlá a 1 slnečník na izbu). 
K dispozícii je tu menší bazén, posilňovňa, stolný tenis, plážový volejbal, futbal 
na pláži a boccia. Ponuka vodných športov (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Moderná rezidencia sa nachádza v pokojnejšiej  časti známeho strediska Ric-
cione, v blízkosti jeho centra a len 1 km od Viale Ceccini.  Zábavné parky Aqu-
afan a Oltremare sú vzdialené 10 min. jazdy autom.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, bazén so šmykľavkami a vírivkou, požičovňa bicyklov (zdarma). Kry-
té garáže 150 m od rezidencie (za poplatok).

UBYTOVANIE
Novozariadené apartmány typu Mono (pre 2 osoby) disponujú plne vybave-
ným kuchynským kútom s mikrovlnkou a veľkou chladničkou, obývacou miest-
nosťou s rozťahovacím gaučom, kúpeľňou s multifunkčným sprchovacím kú-
tom, klimatizáciou, SAT TV, telefónom, trezorom a balkónom. Apartmány typu 
Bilo (pre 3-4 osoby) majú jednu dvojlôžkovú spálňu, typu Trilo (pre 5-6 osôb) 
dve spálne s dvomi lôžkami. Možné aj bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Bazén so šmykľavkami, na pláži: ihrisko, trampolína, animácie, postieľka (zdar-
ma), stolička.

PLÁŽ
Rezidencia leží 100 m od piesočnatej pláže, kde sa nachádza plážové centrum 
Elio. V ňom sú zdarma k dispozícii: detské ihrisko, plážový volejbal, bowlingové 
ihrisko, stolný futbal, trampolína, stolný tenis, stacionárne bicykle, animácie.
Plážový servis je za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky podávané formou 
bufetu, 3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu. K obedom 
a večeriam 0,5 l stolová voda a 0,25 l víno.

ANIMÁCIE WIFI BEZ BARIÉR

2+2 4+2 2
PRI PLÁŽI LIGHT ALL

INCLUSIVE   
WIFI

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

167
EUR

NOVINKA

CENA OD

498
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 85�%

APARTMÁNY 
ADAMO & EVA RESORT 
119  NUMAMA

POLOHA
Komplex sa nachádza v prekrásnej prírode na okraji mesta Numana, v oblasti 
Ancona, ktorá je obkolesená svahmi Monte Conera. Mesto Numana je typic-
ké svojimi malebnými úzkymi uličkami s miestnymi reštauráciami, barmi a ich 
neopakovateľnou atmosférou. Je ideálnym miestom pre náročných klientov 
hľadajúcich pohodlie a oddych pri nádherných plážach a azúrovom mori. 
V blízkosti komplexu sa nachádza golfový klub.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novovybudovaný moderný komplex ponúka služby na vysokej úrovni. Má kli-
matizovanú vstupnú halu s recepciou a Wi-Fi (zdarma), bazén s veľkou slneč-
nou terasou a plážovým servisom (slnečníky a ležadlá), bar, butik, supermarket 
a salón krásy (za poplatok) s masážami, kozmetikou a kaderníkom. K dispozícii 
je tenisové ihrisko (zdarma), požičovňa bicyklov (za poplatok), boccia. Parko-
visko je zdarma.

UBYTOVANIE
Apartmán A2+2 (4 osoby) má obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom a ku-
chynským kútom, samostatnú dvojlôžkovú spálňu, kúpeľňu s WC a sprchovým 
kútom, SAT TV, práčku, klimatizáciu a terasu. Apartmán A4+2 (6 osôb) má 
jednu dvojlôžkovú spálňu a druhú s 2 samostatnými prístelkami.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Miniklub (taliansky a anglický jazyk), bazén, ihrisko, herňa, postieľka (na vyžia-
danie), stolička, menu, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Súkromná pláž sa nachádza asi 300 m od komplexu s plážovým servisom 
zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá/1 apt.). Na pláž sa dostanete aj mini vláčikom, 
ktorý premáva priamo z komplexu (zadarmo). Ponuka vodných športov za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2+2
  

4+2

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

POSEIDON & NETTUNO +

120  SAN BENEDETTO DEL TRONTO

POLOHA
Hotel sa nachádza v tichej časti letoviska San Benedetto del Tronto, približne 
4 km od historického centra. Vo vzdialenosti 200 m od hotela sa nachádzajú 
reštaurácie, bary a obchody. Strediskom sa tiahne „pulzujúca“, palmová, 6 km 
dlhá promenáda, kde sa môžete spoločensky a športovo vyžiť. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex skladajúci sa z 2 hotelov Poseidon a Nettuno, má vstupnú 
halu s recepciou, výťah, reštauráciu, bar, spoločenskú miestnosť s TV, klima-
tizáciu a Wi-Fi v spoločenských priestoroch (zdarma). Parkovisko zdarma sa 
nachádza 700 m od hotela, hotelové parkovisko za poplatok.

UBYTOVANIE
Izby sú situované v dvoch budovách, Poseidon má 45 izieb, Nettuno iba 
12. Všetky izby sú dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek, 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, TV, telefón a trezor.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

PRE DETI
Miniklub a ihrisko na pláži (deti od 3 rokov, 3x týždenne), postieľka (zdarma), 
menu, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotel Nettuno sa nachádza priamo na pláži, hotel Poseidon 30 m od piesoč-
natej pláže. Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá na izbu), plážový 
volejbal. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky podávané formou 
bufetu, 3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu. K obedom 
a večeriam 0,5 l stolová voda a 0,25 l domáce víno.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

328
EUR

CENA OD

382
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

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

FENIX 
121  SAN BENEDETTO DEL TRONTO

GRAND HOTEL EXCELSIOR +

122  SAN BENEDETTO DEL TRONTO

POLOHA
Menší hotel má výbornú polohu, nachádza sa  v polovici prekrásnej pobrežnej 
promenády typickej pre letovisko San Benedetto del Tronto. Palmová prome-
náda je pýchou riviéry a srdcom spoločenského a športového vyžitia. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, bar, spoločenskú 
miestnosť s TV, výťah, Wi-Fi v spoločenských priestoroch, klimatizáciu a par-
kovisko. V príjemnej záhrade sa nachádza bazén s trampolínou a slnečnou 
terasou s plážovým servisom (slnečníky, ležadlá a stoličky) a kútik chromo-
terapie. K dispozícii je tiež spoločenská miestnosť s TV, herňou, knižnicou 
a hudbou. Parkovisko zdarma 500 m od hotela.

UBYTOVANIE
Má len 35 izieb. Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (individuálnu), SAT TV, telefón, 
trezor a balkón. Sú možné aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

PRE DETI
Herňa, trampolína, postieľka (zdarma), stolička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotel sa nachádza 150 m od piesočnatej pláže. Plážový servis je zdarma 
(1 slnečník a 2 stoličky na izbu). Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Komfortný hotel sa nachádza v obľúbenom letovisku Palmovej riviéry, San Be-
nedetto del Tronto. V okolí hotela sa nachádzajú reštaurácie, bary a obchody. 
Strediskom sa tiahne „pulzujúca“, palmová, 6 km dlhá promenáda, kde si mô-
žete len tak posedieť v kaviarni, nakúpiť v butikoch, či relaxovať. Nájdete tu 
i yacht klub, či námornícke múzeum. Vo vzdialenosti 20 km od hotela, v Mon-
tefi ore sa nachádza 9-jamkové golfové ihrisko GOLF CLUB I LAURI.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, výťah, reštauráciu, bar, piano bar, terasu, 
spoločenskú miestnosť s TV, knižnicu, klimatizáciu, internetový kútik, biliard, 
šach, stolný tenis, kongresovú sálu, parkovisko, garáže (za poplatok), poži-
čovňu bicyklov. Vo veľkej záhrade sa nachádza vyhrievaný bazén s ležadlami. 
K dispozícii je welness centrum so saunou, soláriom, tureckými kúpeľmi, ví-
rivkou a masážami (za poplatok). Animácie, vodná gymnastika (na pláži). 
V blízkosti hotela možnosť jazdy na koňoch a tenisové kurty. 

UBYTOVANIE
Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (individuálnu), SAT TV, telefón, mini-
bar, trezor, Wi-Fi a niektoré i balkón. K dispozícii sú i izby vyššieho štandardu: 
Panoramic suite a Wellness suite.

STRAVOVANIE
Plná penzia – raňajky podávané formou bufetu, 3-chodové obedy a 4-chodové 
večere.

PRE DETI
Bazén, miniklub na pláži (deti od 3 rokov), ihrisko na pláži, playstation, postieľ-
ka, menu, stolička, opatrovateľka (za poplatok).

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Plážový servis je zdarma (1 slnečník a 2 ležadlá na izbu). K dispozícii je aerobik, 
boccia, v blízkosti hotela vodné lyže, windsurfi ng, plavenie a športové rybár-
čenie v blízkom Boat Club.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky podávané formou 
bufetu, 3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu. K obedom 
a večeriam 0,5 l stolová voda a 0,25 l domáce víno.

2
LIGHT ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ BARIÉR

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESS GOLFDO 7 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

378
EUR

NOVINKA

CENA OD

465
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94
%

EVA +
123  ALBA ADRIATICA

POLOHA
Hotel má výbornú polohu. Nachádza sa priamo v centre obľúbeného strediska 
Palmovej riviéry, Alba Adriaca. Má jednu z najkrajších piesočnatých pláží, 3 km 
dlhú a 100 m širokú. Strediskom sa tiahne 3 km palmová promenáda, na ktorej 
sú vybudované kvalitné cyklistické chodníky, môžete ochutnať zmrzlinu, či len 
tak si posedieť v kaviarni. Príjemnou prechádzkou po promenáde sa dostanete 
až do ďalších stredísk Martinsicuro a Villa Rosa. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rodinný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi (zdarma, v spoločenských 
priestoroch), presvetlenú klimatizovanú reštauráciu s panoramatickým výhľa-
dom, bar, spoločenskú miestnosť s TV. Priestranná slnečná terasa so slnečník-
mi a ležadlami je obkolesená krásnou záhradou. Parkovisko je zdarma. Mož-
nosť zapožičania bicyklov (zdarma).

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch (poschodová posteľ) prí-
steliek, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, minibar, trezor 
a balkón. Možnosť jednolôžkových a bezbariérových izieb.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

PRE DETI
Postieľka (zdarma), menu.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza asi 200 m od súkromnej piesočnatej pláže s pozvoľným 
vstupom do mora. Plážový servis je zdarma (1 slnečník, 1 ležadlo a 1 plážová 
stolička na izbu).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky formou bufe-
tu, 3-chodové obedy a večere s možnosťou výberu z menu. Počas jedál 
0,5 l stolovej vody alebo 0,25 l vína.

2
LIGHT ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ BARIÉR

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

POLOHA
Rezidencia sa nachádza v prvej rade hotelov na pobreží mesta Totroreto Lido, 
medzi plážou a kopcami. Tortoteto Lido je jedno z najkrajších prímorských leto-
vísk abruzzského pobrežia len zopár kilometrov od masívu Grand Sasso na bre-
hu Jadranského mora. Svojim návštevníkom ponúka aj zábavu vo vodnom parku 
Onda Blu. Obdivovateľom sakrálneho umenia odporúčame navštíviť historické 
centrum Tortoreto Alto. Pre milovníkov bicyklovania je to k dispozícii 25 km dlhá 
cyklotrasa pozdĺž pobrežnej promenády. Dajú sa tu tiež podnikať krátke výlety do 
fascinujúceho vnútrozemia Abruzza.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, klimatizované spoločenské priestory, snack bar pri ba-
zéne, výťah. Nachádza sa tu tiež menší bazén s vírivkou, obklopený slnečnou tera-
sou s plážovým servisom (slnečníky a ležadlá) zdarma. K dispozícii je pre klientov 
úschovňa a požičovňa (za poplatok) bicyklov. Wi-Fi a parkovisko sú zdarma. V re-
zidencii je možnosť v práčovni využiť zdarma práčku a sušičku.

UBYTOVANIE
Komfortné apartmány typu A2+2 (pre 2 – 4 osoby) majú kúpeľňu so sprchou 
a WC, sušič na vlasy, obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom, oddelenú 2-lôž-
kovú spálňu, kuchynský kútik s chladničkou, klimatizáciu, SAT TV, telefón, trezor 
a veľký balkón. Sú vybavené aj posteľným prádlom a uterákmi.

STRAVOVANIE
Individuálne. Možnosť objednania raňajok v snack bare za poplatok. V blízkosti sa 
nachádza á l carte reštaurácia Lo Squalo špecializujúca sa na morské ryby a plody 
a tradičnú kuchyňu regiónu Abruzzo. Zabezpečuje donášku jedál aj do rezidencie.

PRE DETI
Bazén, ihrisko na pláži, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Rezidencia je od piesočnatej pláže lemovanej píniami a oleandrami s vyhrade-
nou súkromnou časťou oddelená len pobrežnou komunikáciou. Plážový servis 
(1 slnečník, 1 ležadlo a 1 stolička/1 apartmán) zdarma. Vodné športy (vodné bicyk-
le, loďky, potápanie) za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

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

REZIDENCIA PLAYA +

124  TORTORETO LIDO

PRI PLÁŽI WIFI

2+2

CENA OD

298
EUR

NOVINKA

CENA OD

578
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

SERENA MAJESTIC 
125  MONTESILVANO

ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu. Počas obedov a večerí kola, pomarančová sóda, pivo. Počas celého dňa 
sa v bare podávajú ovocné džúsy servírované v karafách, čapované nealko 
nápoje 2 dcl (voda, kola, sóda, ľadový čaj), káva, čapované pivo 2 dcl, 6 dru-
hov miestnych likérov v skle. 

POLOHA
Rozľahlý, klubový hotelový komplex sa nachádza 1 km od centra Montesilvano 
a 5 km od centra mesta Pescara. Nákupné centrum Porto Allegro, s 11 kinami, 
obchodmi, herňami a reštauráciami, je len 300 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, reštaurácie, bary, spoločenská miestnosť s TV, inter-
net (za poplatok), obchody, kaderníctvo. K dispozícii bazén s plážovým servisom 
(zdarma), zdarma: tenisové kurty s osvetlením, multifunkčné ihriská, amfi teáter, 
diskotéka, tanečná sála, wellness centrum so saunou, tureckými kúpeľmi, vírivkou, 
masážami, soláriom. Denné a večerné animácie. Parkovisko je zdarma. 

UBYTOVANIE
Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poscho-
dová posteľ) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, telefón, SAT TV, 
minichladničku, verandu. Suity – 2 oddelené izby, s 2 prístelkami (poschodová 
posteľ), 2 kúpeľne, vaňa s vírivkou, klimatizácia, 2 TV, Hi-Fi systém a trezor. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PRE DETI
Bazén s tobogánmi, miniklub s malým bazénom (3-10 r.), Teeny klub (11-13 r.), 
Junior klub (14-18 r.), ihrisko, kurzy tanca, kuchynka, stolička a postieľka.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na súkromnej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora. Plážový servis je za poplatok. Vodné športy (vodné lyže, windsurfi ng, 
plachtenie, kanoe) zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

498
EUR
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CHORVÁTSKO 

Národný park BrijununiunBrijBrijNárodný parkNárodný park

Rijeka

Baška
Lopar

Suha Punta

Mali Lošinj

Krk

Národný park Krka

Národný park Mljet

iii

Bristt

Bratuššš

Split

Makarska
BolSupetar

Starigrad

Brna

Hvar

Vis

Chorvátsko je krajina tisícich ostrovov, ktoré tvoria 
druhé najväčšie súostrovie v Stredozemnom mori, 
pričom z celkového počtu 1185 je obývaných len 67. 
Každý ostrov rozpráva svoj príbeh jeho pamiatka-
mi, históriou a zvykmi. Utečte  zvedavým očiam  do 
skrytých zátok, vychutnajte si dobrodružstvo, ktoré 
ponúka pobyt na ostrovoch a užívajte si krištáľovo 
čisté more!

OSTROV KRK
 Najväčší chorvátsky ostrov je ostrovom prírodných 
krás, bohatej minulosti, tradičnej a modernej gastro-
nómie.   
Krk – mesto je administratívnym centrom ostrova. 
Bohatá a búrlivá história zanechala svoje stopy v ma-
lebných uličkách mesta, zovretého hradbami a pev-
nosťou na obranu prístavu. 
Baška – bývalá rybárska dedina, v súčasnosti obľú-
bené letovisko s 2 km dlhou štrkovou plážou, jednou 
z najkrajších na Jadrane. Z Bašky premáva trajekt na 
ostrov Rab.

OSTROV RAB
Je najzelenší ostrov, známy bohatou históriou siaha-
júcou do antických čias, príjemnými piesočnatými 
plážami a výnimočne priaznivým podnebím. 
Lopar – turistické mestečko, ktoré je bohaté na po-
četné piesočnaté pláže, z  ktorých je najznámejšia 
Rajská pláž.
Suha Punta – letovisko len 5 km vzdialené od hlav-
ného mesta Rab, ktorého stará historická časť leží na 
malebnom polostrove.

OSTROV LOŠINJ
Je prírodným pokračovaním ostrova Cres, s ktorým 
je spojený zdvíhacím mostom. Vyniká špeciálnou lie-
čivou klímou, ktorá spoločne s morským vzduchom 
pôsobí blahodarne na dýchacie ťažkosti a alergie.
Mali Lošinj – najväčšie ostrovné mesto na Jadrane 
s  búrlivou minulosťou patrí k  najvyhľadávanejším 
strediskám pre aktívnu dovolenku v čistom prostredí.

OSTROV BRAČ
Supetar – prístav a letovisko na severovýchode ostro-
va Brač s dlhou štrkovou plážou.
Bol – turistické stredisko ostrova v južnej časti, zná-
me krásnou plážou Zlatá kosa, štrkovým výbežkom 
do mora, meniacim svoj uhol podľa prílivu a odlivu.
Sutivan – malebné letovisko, 2 km od prírodného parku 
Sutivan, ktorý sa rozprestiera na priestore cca 12 000 
m2 a ponúka možnosti príjemného oddychu a zážitkov.

OSTROV HVAR
Vzduch presýtený vôňou rozmarínu, šalvie a levandu-
le, azúrové more, slnkom zaliate pláže. Najznámejšími 
letoviskami sú Hvar, Stari Grad, Jelsa a Vrboska.
Stari Grad – príťažlivé mestečko v hlbokom zálive, 
kde sa turistický ruch prelína s bohatou kultúrnou 
minulosťou.

OSTROV KORČULA
Ostrov romantických pláží, rozmanitej krajiny a vďa-
ka miernej klíme aj bohatej subtropickej vegetácie. 
Celé súostrovie Korčuly s asi 20 ostrovčekmi je rajom 
pre rybárov a potápačov. Na južnej strane, 4 km od 
mestečka Prižba lsa, v nádhernej zátoke, je letovisko 
Brna.
Korčula – mesto prezývané  „malý Doubrovník“ 
s bohatou históriou má zaujímavú polohu - na malom 
polostrove, zovreté stredovekými hradbami, ktoré ho 
chránili proti pirátom a Turkom. Pláže v meste a jeho 
okolí sú štrkové, s  mnohými zátokami a  miernym 
vstupom do mora. 

OSTROV VIS
Považovaný je aj za raj Stredomoria s  nádhernou 
a neporušenou prírodou. Jedným zo známych leto-
vísk je Komiža.

OSTROV MLJET
Súčasťou ostrova je národný park s Veľkým a Malým 
jazerom. V  južnej časti Veľkého jazera je ostrovček 
Panny Márie s dreveným Benediktínskym kláštorom.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Vrbnik (na ostrove Krk) – prehliadka historického 
centra a ochutnávkou vína „Žlahtina“. 
Ostrovček Košljun (na ostrove Krk) – najznámejší 
františkánsky kláštor, staré gymnázium, cenná kniž-
nica a múzem so vzácnymi zbierkami.
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší chorvátsky 
národný park, s čarovnými miestami a prírodnými 
kulisami, ktorý tvorí 16 jazier vzájomne pospájaných 
vodopádmi. Je súčasťou svetového prírodného de-
dičstva UNESCO. 
Korčula – výlet na vyhľadávaný ostrov, s útesmi a pie-
sočnatými plážami, romantickými dedinkami a pre-
krásnym mestom Korčula.
Biševo – výlet na ostrov, ktorý bol osídlený v  9 st. 
benediktínskymi mníchmi. Výlet je spojený s návšte-
vou Modrej jaskyne, ktorá vyniká svojou mimoriadne 
modrou farbou.
Fish picnic – plavba loďou pozdĺž pobrežia s obedom
Poldenné a celodenné vyhliadkové plavby okolo jed-
notlivých ostrovov.

Doprava: Autom a na ostrov Krk aj autobusom. Do-
prava z pevniny na ostrovy je zabezpečovaná miest-
nymi trajektami. Ostrov Krk je spojený s  pevninou 
mostom. Pri ceste na ostrovy Brač a Hvar je možné 
cestovať letecky do Splitu so zabezpečením transfe-
ru až na miesto pobytu. Hlavným prevádzkovateľom 
lodnej dopravy v chorvástsku je spoločnosť "Jadroli-
nija" (www.jadrolinija.hr).

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 26 30 30 26

VODA 19 22 24 24 23

DOPRAVA AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY

CHORVÁTSKE OSTROVY
JE LEN MÁLO KRAJÍN, KTORÉ MAJÚ OKOLO SVOJHO POBREŽIA TOĽKO OSTROVOV AKO CHORVÁTSKO. LÁKAJÚ SVOJOU ROZMANITOSŤOU, POPRI 
KAMIENKOVÝCH PLÁŽACH TU NÁJDETE AJ PIESKOVÉ PLÁŽE A ROMANTICKÉ ZÁTOKY, TURISTICKÉ CENTRÁ ALE AJ PÔVODNÉ OSADY SO SVOJIM 
ČAROM. INÉ OSTROVY SÚ ZAS VHODNÉ NA UNIKÁTNE VÝLETY, PRETO PRIJMITE NAŠE POZVANIE NA NIEKTORÝ Z CHORVÁTSKYCH OSTROVOV!  
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86
%

KOMPLEX CORINTHIA +
126  BAŠKA

POLOHA
Komplex je situovaný neďaleko centra malebného mestečka Baška, a spája ho 
s ním prímorská promenáda s množstvom reštaurácií, barov a obchodov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex sa skladá z troch spojených budov, ktoré majú spoločnú re-
cepciu s lobby barom, tri reštaurácie, bistro s terasou, zmenáreň, fi tnes centrum, 
požičovňu bicyklov, internetovú kaviareň, obchod so suvenírmi  a dennou tlačou. 
Hotel má vnútorný bazén so sladkou vodou a 2 vírivkami  a na slnečnej terase 
s upravenou zeleňou je vonkajší a detský bazén so sladkou vodou, ležadlá sú 
za poplatok. Za poplatok hotel ponúka: saunu  s masážami a wellness centrum. 
V blízkosti hotela sú tenisové kurty a ihriská na loptové hry. Hoteloví animátori 
oragnizujú bohatý animačný program pre dospelých i deti. Parkovanie za poplatok 
2 EUR/deň (platba na mieste).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (rozťa-
hovacie lôžko) sú vkusne a účelne zariadené, majú balkón, kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, SAT TV, trezor, telefón a zdarma Wi-Fi. Za poplatok je možnosť prenajať si 
chladničku na recepcii. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov s možnosťou doplatku 
obedov (formou menu – bez výberu). K obedu a večeri miestne čapované nápoje 
zdarma (pivo, víno, džúsy a voda).

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie zdarma, stolička, bazén, pláž  s jemným štrkom a mier-
nym vstupom do mora, tobogan, animácie v medzinárodných jazykoch, ihrisko pri 
bazéne.

PLÁŽ
Rozsiahla štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora je od komplexu oddelená iba 
prímorskou promenádou. Sú tu bohaté možnosti vodných športov a potápačské 
centrum. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

248
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94�%

ATRIUM REZIDENCIA BAŠKA +
127  BAŠKA

POLOHA
Luxusný hotel sa nachádza priamo na prímorskej promenáde, neďaleko centra le-
toviska a starej Bašky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel patrí do komplexu Baška a poskytuje ubytovanie v apartmánoch, štúdiách 
a izbách. Má vlastnú recepciu, lobby bar, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, 
zmenáreň a výťah. Všetky spoločenské priestory sú klimatizované a prístupné všet-
kým klientom komplexu, vnútorný bazén a vírivka, vonkajšíi detský bazén so slad-
kou vodou na slnečnej terase pri hoteli Corinthia, fi tnes zdarma, sauna s masážami 
a wellness centrum s centrom krásy za poplatok. V blízkosti sú tenisové kurty. Hote-
loví animátori ponúkajú bohatý celodenný animačný program pre dospelých i deti. 
V okolí sú dobre značené turistické chodníky. Parkovanie za poplatok 2 EUR/deň. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby a dvojlôžkové štúdiá - obe s možnosťou prístelky a štvorlôžkové 
apartmány sú klimatizované, veľmi vkusne a štýlovo zariadené, majú SAT TV, tele-
fón, prípojku na internet, trezor, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy a chladničku. Niektoré 
majú balkón a orientované sú priamo na morskú stranu, ale i do okolia. Štúdiá 
a apartmány majú navyše kompletne zariadený kuchynský kút s kompletným vy-
bavením. Apartmány pre  2 - 4 osoby majú obývaciu miestnosť s rozťahovacím 
gaučom pre 2 osoby a dvojlôžkovú spálňu.

STRAVOVANIE
Raňajky - formou bufetových stolov. Možnosť doobjednania večerí formou bufeto-
vých stolov za doplatok. 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 EUR na deň), bazén, pláž s jemným štrkom 
a miernym vstupom do mora, tobogan, animácie.

PLÁŽ
Rozsiahla štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred hotelom, 
oddelená len prímorskou promenádou. Sú tu bohaté možnosti vodných športov 
a potápačské centrum. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2

CENA OD

630
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96�%

ZVONIMIR +
128  BAŠKA

POLOHA
Hotel je situovaný priamo pri pláži, pri prímorskej promenáde, ktorá ho spája 
s neďalekým centrom Bašky. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel patrí do hotelového komplexu Baška, ktorý pozostáva z viacerých ubytova-
cích kapacít. Má vlastnú recepciu, reštauráciu, zmenáreň, internetovú kaviareň, Wi-
-Fi v priestoroch lobby zdarma, obchod so suvenírmi a dennou tlačou. Všetky spo-
ločenské priestory hotelového komplexu sú klimatizované a sú k dispozícii všetkým 
klientom komplexu. V hoteli Corinthia je vnútorný bazén s vírivkou a na slnečnej 
terase s upravenou zeleňou je vonkajší  a detský bazén so sladkou vodou, ležadlá 
za poplatok. Ďalej sa tu nachádza fi tnes, wellness centrum so saunou a masážami 
a centrum krásy, v blízkosti hotela sú tenisové kurty. Hoteloví animátori ponúkajú 
bohatý celodenný animačný program pre dospelých i deti. V okolí sú dobre zna-
čené turistické chodníky. Parkovanie za poplatok 2 EUR/deň (platba na mieste).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky alebo suity (spojené rodinné 
izby) s balkónom alebo terasou, i manzardy bez balkóna, sú elegantne a luxusne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón, minibar, trezor, sušič na vlasy, prí-
pojku na internet.

STRAVOVANIE
Raňajky – formou bufetových stolov. Možnosť doobjednania večerí formou bufeto-
vých stolov za doplatok. 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 6 EUR na deň), bazén, pláž s jemným štrkom 
a miernym vstupom do mora, tobogan, animácie v rôznych jazykoch.

PLÁŽ
Rozsiahla pláž s jemným štrkom a pozvoľným vstupom do mora je priamo pri hote-
li, oddelenom iba prímorskou promenádou. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za po-
platok. V centre sú bohaté možnosti vodných športov  a rôznych vodných atrakcií 
a potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

2+2

CENA OD

415
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97
%

PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 75
%

KOMPLEX DRAŽICA 
130  KRK

VALAMAR KORALJ ROMANTIC 
129  KRK

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný nad skalnatým útesom priamo pri mori. Centrum 
mesta Krk je dostupné krátkou 15 min. prechádzkou po prímorskej promenáde. 
V meste sú supermarkety, reštaurácie, kaviarne, cukrárne, pizzerie, obchodíky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z hotela Dražica a depandansu Villa Lovorka. Prihlasovacia re-
cepcia (trezor za poplatok) a všetky spoločenské priestory – reštaurácia, TV sála, 
klimatizovaná kaviareň s terasou a barom, záhradná reštaurácia, tanečná terasa so 
živou hudbou, zmenáreň, internetový kútik, masáž, stánok s novinami a plážový-
mi potrebami sú v hoteli Dražica. Na slnečnej terase je bazén so sladkou vodou 
a barom, tobogan, ležadlá a slnečníky za poplatok. Hotel má vlastné parkovisko 
(2 EUR / deň). Športové vyžitie ponúkajú tenisové kurty, fi tnes, a minigolf. Hotel 
usporadúva v hlavnej sezóne zábavné programy, animácie pre deti i dospelých.

UBYTOVANIE
Hotel Dražica: Dvojlôžkové izby s balkónom sú klimatizované, orientované na mor-
skú stranu, dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (len pre dieťa) sú situované na 
parkovisko a dvojlôžkové izby s možnosťou 1, resp. 2 prísteliek (poschodová posteľ 
– len pre deti) a balkónom sú v bočných stranách hotela. 
Depandanse Villa Lovorka: Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky a suity (pozo-
stávajú zo spálne a jednej izby s rozkladacím lôžkom pre 2 deti) sú situované do 
lesoparku. Všetky izby sú klimatizované, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
Wi-Fi, telefón a malú chladničku (na vyžiadanie zdarma), trezor.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, možnosť doplatenia obe-
dov, v spoločnej reštaurácii v hoteli Dražica.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 6 Eur/deň), bazén, tobogan, animácie.

PLÁŽ
Skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie a malým štrkovým zálivom je pria-
mo pri hoteli. Stredisko ponúka možnosť vodných športov a v meste Krk je potá-
pačské centrum s kompletnými službami.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel leží v miernom svahu, obklopený je borovicovým lesíkom. Centrum mesta 
Krk je dostupné príjemnou 15 min. prechádzkou po prímorskej promenáde. V mes-
te Krk sú romantické uličky, roztrúsené obchody a výborné reštauračné zariadenia.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z viacerých krídiel, má recepciu (trezor za poplatok), klimati-
zovanú reštauráciu, kaviareň s átriom a terasou s prekrásnym výhľadom na more, 
internetový kútik, stánok s novinami a plážovými potrebami. Pod hotelom v borovi-
covom lese je bufet s terasou a grilom. Športové vyžitie a relax: výborne vybavené 
hotelové fi tnes (počas dňa pre hostí hotela zdarma), aerobik, wellness (masáž, 
sauna, solárium), neďaleké tenisové kurty, stolný tenis, minigolf. Pre milovníkov 
cykloturistiky hotel ponúka miestnost na úschovu bicyklov, cyklomateriály a po-
žičovňu bicyklov. Priamo pod hotelom je vybudovaný nový komplex bazénov so 
sladkou vodou a jacuzzi a na malých terasách okolo bazéna sú ležadlá (zdarma).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky (len pre dieťa), sú 
vkusne  a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, tele-
fón, malú chladničku, niektoré aj balkón, situované sú na hotelové parkovisko, resp. 
do lesoparku na morskú stranu. Bujný borovicový porast  v okolí celého hotela 
zabraňuje výhľadu na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 Eur/deň), miniklub, animácie  (v sezóne), 
bazén.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom je plytká zátoka s piesočnatým dnom a novovybudovaná pláž 
s upravenými plochami na slnenie. Vybavená je sprchami, plážovým barom a ležad-
lami za poplatok. V okolí sú pláže štrkové a skalnaté. Lemujú ich voňavé borovice 
poskytujúce dostatok prírodného tieňa. Je tu aj široká ponuka vodných športov. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2
DO 5 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS PSÍK

1+1

CENA OD

262
EUR

CENA OD

386
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95
%

FAMILY HOTEL VESPERA 
131  MALI LOŠINJ

POLOHA
Hotel ideálny pre rodinnú dovolenku sa nachádza v „Slnečnej zátoke“. Centrum 
Malého Lošinju je dostupné 20 min. prechádzkou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel má recepciu, reštauráciu s oddelenou časťou pre mamičky 
s deťmi, aperitív bar, lobby bar s priestrannou terasou, internetový kútik, Wi-Fi 
v priestoroch recepcie, zmenáreň, parkovisko. Súčasťou hotela je Family Acqua 
Fun – komplex vonkajších bazénov s morskou vodou,  3 bary, ležadlá a slnečníky 
zdarma. Za poplatok: solárium, masáže, kozmetické procedúry, manikúra, pedikú-
ra. Športové vyžitie v okolí ponúka:  8 tenisových kurtov (2 osvetlené) so školou 
tenisu, multifunkčné ihrisko pre loptové hry, kolky, minigolf, petang, stolný tenis, 
požičovňa bicyklov. Hotel organizuje denné a večerné animácie pre deti i dospe-
lých. Parkovanie za poplatok 1,5 Eura/deň (platba na mieste).   

UBYTOVANIE
Moderne zariadené 1-lôžkové, 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky  a rodinné 
izby - prepojené 2 dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (vhodné pre deti do 
12 r.) sú klimatizované a majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, minibar, trezor, SAT 
TV, pripojenie na internet, telefón a balkón. Orientované sú do lesoparku alebo na 
morskú stranu. Hotel disponuje aj izbami pre imobilných klientov. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu, na večeru show cooking.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 4 EUR/deň), bazény, baby, mini a teen klub 
s popoludňajším občerstvením, kompletné vybavenie pre malé deti (kočíky, vanič-
ky, ohrievač vody a fľašiek – na kauciu),v rámci reštaurácie je detský bufetový stôl 
a jedálenský kút, ihrisko na pláži.

PLÁŽ
Skalnatá pláž s rovnými plochami na slnenie ako i 2 malé štrkové pláže vhodné naj-
mä pre deti sú priamo pod hotelom. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. V stredisku 
je široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WELLNESS BABY HOTEL

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

382
EUR
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CENA OD

388
EUR

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

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

CAROLINA 
133  SUHA PUNTA

AURORA +
132  MALI LOŠINJ

POLOHA
Hotel sa nachádza v časti pláže Suha punta, na polostrove Kalifront, ktorý je je-
den z najkrajších a najzelenších na ostrove Rab. Je obklopený bujným borovico-
vým porastom i exotickou vegetáciou polostrova. Od centra starého mesta Rab je 
vzdialený cca 5 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novozrekonštruovaný hotel je klimatizovaný, má recepciu, reštauráciu  (s časťou 
á la carte) s krásnym výhľadom na more, aperitív bar, zmenáreň, trezor za poplatok, 
internetový kútik, Wi-Fi v lobby a na terase za poplatok. Na slnečnej terase je ba-
zén so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky pri bazéne sú zdarma. Športové vyžitie 
ponúkajú v blízkosti hotela 3 tenisové kurty, plážový volejbal, minigolf, požičovňa 
bicyklov. Hotel organizuje večerné animačné a kultúrne programy so živou hud-
bou. Parkovanie pri hoteli je zdarma.

UBYTOVANIE
Luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky 
sú vkusne a účelne zariadené. Majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, minibar, 
trezor, balkón a orientované sú do záhrady alebo na morskú stranu (za doplatok).

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov. Jedenkrát týždenne tema-
tická večera.

PRE DETI
Postieľka - na vyžiadanie za poplatok 4 Eur/deň, detský bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom sa nachádza kamenistá a štrková pláž, nudistická pláž je 
vzdialená cca 30 minút chôdze. Pláže ponúkajú širokú možnosť vodných športov, 
ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE:★★★★

POLOHA
Hotel je situovaný v „Slnečnej zátoke“, ponorený do zelene storočných pínií. Cen-
trum Malého Lošinju je vzdialené 2 km a dostupné je 20 min. prechádzkou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel má recepciu, reštauráciu, aperitív bar, zmenáreň, internetový 
kútik, Wi-Fi v priestoroch recepcie a na terase baru, kaderníctvo, parkovisko. Na 
slnečnej terase sa nachádza vonkajší bazén s morskou vodou, ležadlá a slnečníky 
sú zdarma. Hotel disponuje aj wellness centrom, súčasťou ktorého je aj vyhrievaný 
vnútorný bazén s morskou vodou, jacuzzi, 5 sáun, fi tnes a široká ponuka rôznych 
masáží a kozmetických procedúr. Športové vyžitie ponúka: 8 tenisových kurtov 
(2 osvetlené), multifunkčné ihrisko pre loptové hry, kolky, petang, minigolf, stolný 
tenis, požičovňa bicyklov a turistické chodníky na Nordic walking. Hotel organizuje 
rôzne animačné a športové programy pre všetky vekové kategórie.  

UBYTOVANIE
Jednolôžkové, dvojlôžkové izby niektoré s možnosťou prístelky (len pre dieťa) 
a suity (dvojlôžková spálňa a obývacia miestnosť s dvomi prístelkami) sú klimatizo-
vané a moderne zariadené. Majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy,  minibar, trezor, SAT 
TV, pripojenie na internet (zdarma), telefón a balkón. Orientované sú do lesoparku 
alebo na morskú stranu. Hotel disponuje aj izbami pre imobilných klientov. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, 3 x týždenne tématická 
večera.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 4 EUR/deň), bazén, mini a teen club (jún – 
september) s malým popoludňajším občerstvením, animácie, ihrisko na pláži.

PLÁŽ
Skalnatá pláž s rovnými plochami na slnenie ako i 2 malé štrkové pláže vhodné naj-
mä pre deti sú priamo pod hotelom. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. V stredisku 
je široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

1+12
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

275
EUR
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV RAB

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

KOMPLEX SAN MARINO 
134  LOPAR

POLOHA
Hotelový komplex SAN MARINO, ktorého súčasťou sú pavilóny Plaža, Veli Mel, Rab 
a Sahara sa rozprestiera pozdĺž 1,5 km dlhej piesočnatej pláže nazývanej „Rajská 
pláž“, v blízkosti mestečka Lopar, 15 km od mesta Rab.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Celý komplex tvorí päť pavilónov a hlavná budova, v ktorej sa nachádza recepcia, 
klimatizovaná reštaurácia, pivnica, aperitív bar, TV sála, tanečná terasa, internetový 
kútik, Wi-Fi v priestoroch recepcie a na terase za poplatok, trezor za poplatok, ka-
derníctvo, obchod so suvenírmi. Športové vyžitie v komplexe ponúka 9 tenisových 
kurtov, z toho 5 osvetlených, stolný tenis, plážový volejbal, minigolf, basketbalo-
vé a mini futbalové ihrisko.  V komplexe sa organizujú denné a večerné animácie 
(v hlavnej sezóne), rôzne zábavné a tanečné večery pre hostí. Parkovanie pri hoteli 
zdarma.

UBYTOVANIE
Zrenovované klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú moderne 
a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV. Orientované sú na morskú stranu 
a do okolia. V pavilónoch Plaža a Veli Mel sú izby s balkónom, v pavilónoch Sahara 
a Rab sú izby s francúzskym oknom. Možnosť prenajať si chladničku za poplatok 
cca 5,50 Eura/deň (platba na mieste).

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov v centrálnej spoločnej 
reštaurácii. K večeri je 1 miestny nápoj (nealko, pivo, víno).

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie 4 EUR/deň), animácie, ihrisko, disco klub, tobogan.

PLÁŽ
Pod komplexom sa rozprestiera jemno piesková pláž s pozvoľným vstupom do 
mora vhodná najmä pre deti a neplavcov. V okolí sa nachádza 22 piesočnatých 
pláží, z toho 2 sú FKK. Na pláži je široká ponuka vodných športov, ležadlá a slneč-
níky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

PSÍK

CENA OD

228
EUR
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV BRAČ

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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87
%

BLUESUN HOTEL BONACA +
136  BOL

BLUESUN HOTEL ELAPHUSA 
135  BOL

POLOHA
Komplex je situovaný v borovicovom poraste, asi 10 minút chôdze od jednej z naj-
krajších pláží na ostrove – Zlatni rat a 700 m od mestečka Bol, kde nájdete rôzne 
obchody a reštauračné zariadenia.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a pavilónov. V centrálnej budove je 
recepcia (trezor za poplatok), reštaurácia, TV miestnosť, obchodík so suvenírmi, 
parkovisko cca 100 m. Na slnečnej terase je bazén so sladkou vodou vhodný aj 
pre deti, ležadlá a slnečníky zdarma, uteráky k bazénu za vratnú kauciu, bar. Široká 
možnosť športového vyžitia: fi tnescentrum, tenisové kurty, ihriská pre loptové hry, 
stolný tenis, petang. Denne sa konajú animácie pre dospelých aj deti.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky a rodinné izby - majú navyše obývaciu časť 
s rozťahovacím lôžkom vhodným pre 2 deti, sú vkusne a účelne zariadené, majú kú-
peľňu s WC, SAT TV, telefón, Wi-Fi zdarma, balkón, orientované sú na morskú stranu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), miniklub a animácie vo viacerých jazykoch, ba-
zén, ihrisko.

PLÁŽ
Štrková pláž sa rozprestiera asi 150 m od komplexu,  Zlatni rat je vzdialený cca 800 m.
Na pláži je ponuka vodných športov, potápania. Ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Jeden z najväčších Bluesun hotelov je situovaný v tichom prostredí, pri jednej 
z najkrajších pláží na ostrove – Zlatni rat a 900 m od mestečka Bol, kde nájdete 
rôzne obchody a reštauračné zariadenia.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Plne klimatizovaný luxusný hotel má recepciu, Wlan v Loby bare (zdarma), interne-
tový kútik (za poplatok), reštauráciu, tavernu Vallum, konferenčné miestnosti. Na 
slnečnej terase je bazén (aj detský) s morskou vodou, ležadlá a slnečníky zdarma. 
Možnosť športového vyžitia: fi tness, vnútorný golf-simulátor, kolky, biliard, stolný 
tenis, tenisové centrum, ihriská pre loptové hry, plážový volejbal, prenájom bicyk-
lov. Pre odpočinok je k dispozícii wellness Thalasso na ploche 4 000 m2, kde sa 
nachádza vnútorný vyhrievaný bazén s morskou vodou, sauny, vodný svet a rela-
xačná zóna. Pred hotelom je parkovisko (zdarma). Hotel poriada denné a večerné 
animácie, na letnej terase hráva živá hudba.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky sú klimatizované, vkusne a účelne 
zariadené. Majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, minibar, telefón, Wi-Fi zdar-
ma, trezor zdarma. Niektoré izby majú balkón, orientované sú do okolia alebo na 
morskú stranu.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), denné a večerné animácie, bazén, v blízkosti 
ihrisko.

PLÁŽ
Štrková pláž sa rozprestiera asi 80 m od hotela, Zlatni rat je vzdialený cca 800 m. 
Na pláži je široká ponuka vodných športov, vrátane potápania. Ležadlá a slnečníky 
za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, ne-
skoré kontinentálne raňajky 10.00 - 12.00 hod., popoludňajší snack 16.00 - 17.30 
hod. na terase, neskorý večerný snack na terase, miestne (nealko i alko) nápoje 
v reštaurácii a v baroch, 2x týždenne tematická večera. Športové aktivity a ani-
mačné programy podľa informácií na recepcii.

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

1
ANIMÁCIE WIFI

  

1+1
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

328
EUR

NOVINKA

CENA OD

340
EUR
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV BRAČ A HVAR

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

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

KOMPLEX LAVANDA 
138  STARI GRAD

KOMPLEX VELARIS /

137  SUPETAR

POLOHA
Hotelový komplex obklopený borovicovým lesíkom je vzdialený 800 m od centra 
mesta Stari Grad, dostupného prechádzkou po pobrežnej promenáde. Sú tu ob-
chodíky, reštaurácie, kaviarne, pizzerie, cukrárne.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z hlavnej budovy – hotela a depandansu, vzdialeného 50 m. 
V hoteli je recepcia, Wi-Fi zdarma, klimatizovaná reštaurácia, bar. Na slnečnej terase 
je bazén so sladkou vodou pre deti a dospelých, ležadlá a slnečníky sú zdarma. Špor-
tové aktivity ponúkajú tenisové kurty, stolný tenis, ihriská na plážový volejbal, mini-
golf, dráha pre skateboard, požičovňa bicyklov. Parkovanie pri komplexe zdarma.

UBYTOVANIE
Hotel: Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky a rodinné izby (vstupná 
chodbička, 2 dvojlôžkové izby – jedna s možnosťou prístelky) majú balkón, kúpeľňu 
s WC, SAT TV, telefón a orientované sú na morskú stranu. 
Depandanse: Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky a rodinné izby (2 
dvojlôžkové izby, každá s kúpeľňou a WC, spojené sú dverami) majú balkón, kúpeľ-
ňu s WC, SAT TV, telefón a orientované sú na morskú stranu.

STRAVOVANIE
Light All Inclusive.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie a poplatok), bazén.

PLÁŽ
Skalnatá pláž s vybetónovanými plochami na slnenie a malou štrkovou plážou vhod-
nou aj pre deti je 50 m od hotela, ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Bohaté možnos-
ti vodných športov: vodné bicykle, lyže, paraglaiding, prenájom motorových člnov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Komplex je situovaný v malebnej zátoke Vela Luka, v západnej časti Supetaru. 
Centrum strediska, kde sú rôzne obchody, reštauračné zariadenia, cukrárne či ka-
viarničky je dostupné príjemnou prechádzkou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hotela Amor 4* a Villy Vella Luka 4*, pavilónov Vrilo 
3* a Vlačica 3* a centrálnej reštaurácie. V hoteli Amor sú klimatizované spoločen-
ské priestory, pre všetkých klientov komplexu. Je tu recepcia, trezor, Wi-Fi zdarma, 
lobby bar. Hotel má aj malé wellness. Na terase je bazén so sladkou vodou, s ma-
lým kútikom aj pre deti, ležadlá, slnečníky a uteráky k bazénu za poplatok 2 EUR/
os./deň. Športové vyžitie: tenisové kurty, ihriská pre loptové hry, stolný tenis, pe-
tang, možnosť prenájomu bicyklov, potápačské centrum, podľa vopred vypísaného 
programu športové animácie. Parkovanie v komplexe je za poplatok 3 EUR/deň.

UBYTOVANIE
Hotel Amor**** a Villa Vela Luka****: Dvojlôžkové izby, niektoré s balkónom a aj 
s možnosťou prístelky sú orientované na morskú stranu alebo park. Majú Wi-Fi 
a trezor zdarma. 
Pavilóny Vlačica*** a Vrilo***: Dvojlôžkové izby s prístelkou (rozkladacie lôžko 
70 x 190 cm) majú balkón a orientované sú na morskú stranu. Dvojlôžkové izby bez 
balkóna sú orientované na park. 
Všetky izby sú klimatizované, vkusne a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič 
na vlasy, minibar, SAT TV a telefón.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), bazén, ihriská.

PLÁŽ
Jemno štrková pláž sa rozprestiera do 150 m od ubytovacích objektov, ponúka 
vodné športy, vrátane potápania. Ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★ / ★★★
LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov vrátane miestnych čapovaných nápojov k hlavným jedlám (víno, pivo, ne-
alko nápoje).

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI

1+1 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

315
EUR

CENA OD

266
EUR
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV VIS A MLJET

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74
%

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

ODISEJ 
140  OSTROV MLJET

BIŠEVO +
139  KOMIŽA

POLOHA
Hotel je situovaný v zálive Pomena s malým osobných prístavom, priamo na pláži, 
v srdci jedného zo 7 národných parkov Chorvátska - Mljet. Ostrov má 2 trajektové 
prístavy: Polače (trajekt z Trsteníka) vzdialený od Pomeny cca 5 km a Sobra (tra-
jekt z Dubrovníka) je vzdialený cca 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozsiahly, moderne plne zrekonštruovaný hotel, pozostávajúci z viacerých budov, 
má spoločnú recepciu (trezor zdarma), Wi-Fi v priestore recepcie zdarma, reštau-
ráciu, aperitív bar, kongresovú sálu. Všetky spoločné priestory sú klimatizované. 
Pred hotelom je pizzeria, taverna (otvorená v júli a auguste), malý prístav. Príjem-
nou prechádzkou sa dostanete k 2 sladkým jazerám s prítokom slanej vody, ktoré 
sú od hotela vzdialené asi 1,5 km. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky sú vkusne a účelne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, mini bar. Izby sú bez balkóna 
alebo s balkónom, orientované do okolia alebo na morskú stranu.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie, za poplatok), bazén.

PLÁŽ
Priamo pri hoteli je betónová pláž s detským bazénom a denný bar s terasou. Asi 
1 km od hotela je štrková pláž (ležadlá a slnečníky za poplatok). Športové vyžitie 
v stredisku ponúkajú: potápačské centrum, prenájom potrieb pre vodné športy, 
ako napr. kanoe, kajaky, bicykle.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel je situovaný v tichšom prostredí zeleného ostrova Vis, v letovisku Komiža, 
ktorý je vďaka svojej faune a ekologickej čistote skutočnou oázou pokoja a relaxu. 
Obklopený je borovicovým lesíkom a od centra mestečka je vzdialený 5 min. pešou 
prechádzkou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, klimatizovaná reštaurácia s terasou, aperitív bar, obchodík so suvenír-
mi, parkovisko. Možnosti aktívneho odpočinku ponúkajú tenisové kurty, ihrisko na 
plážový volejbal a basketbal, bowling, minigolf, sauna  a masáže. Parkovanie pri 
hoteli zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky a niektoré s balkónom (za dopla-
tok) sú vkusne a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV a chlad-
ničku. Orientované sú na hory alebo na morskú stranu. Klimatizácia je možná za 
doplatok len v izbách s balkónom.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetu, večere – hlavné jedlo výber z 3-chodového 
menu, šaláty a dezerty formou bufetu.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), animácie.

PLÁŽ
Priamo pred hotelom je štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá 
a slnečníky sú za poplatok. V blízkosti hotela je potápačské centrum. Na pláži 
je možnosť vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

1
WIFIDO 13 R.

ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

1+1
  

DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

430
EUR

CENA OD

228
EUR
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ĎALŠIE PONUKY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK/CHORVATSKO

OSTROV LOŠINJ, VELI LOŠINJ
HOTEL PUNTA ★★★★
PRIAMO NA PLÁŽI
ANIMÁCIE / 2+2

OSTROV KRK, KRK
APARTMÁNOVÝ DOM POLONI ★★★
2+2

od 376 €

LONI ★

od 438 €

OSTROV LOŠINJ, VELI LOŠINJ
APARTMÁNY PUNTA ★★★★
PRIAMO NA PLÁŽI
ANIMÁCIE / 2+2

OSTROV KORČULA, BRNA
HOTEL FERAL ★★★★
PRIAMO NA PLÁŽI
DIEŤA DO 12 R. ZDARMA
LIGHT ALL INCLUSIVE

★★

od 348 € od 322 €

OSTROV KRK, BAŠKA
APARTMÁNY VILLY 
CORINTHIA ★★★
2+2 / PSÍK

OSTROV KORČULA, KORČULA
HOTELOVÝ KOMPLEX 
BON REPOS ★★/★★★
PRIAMO NA PLÁŽIod 576 €

★★

od 221 €

OSTROV KRK, BAŠKA
APARTMÁNOVÝ DOM 
AQUARIUM ★★★
2+2 / PSÍK

OSTROV KORČULA, KORČULA
HOTEL PARK ★★/★★★
PRIAMO NA PLÁŽI
ALL INCLUSIVE

od 455 € od 257 €

PUNTA

POLONI

PUNTA
FERAL

BON REPOS
PARK

CHORVÁTSKO
8 dňové pobyty
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CHORVÁTSKO 

Národný park Risnjak

Národný p

N

dný park Brijunik Brijunik Brijuniark Bark BNárodndn

Umag
Novigrad

Funtana

Poreč

Vsar
Rovnij

Rabac

Pula

Rijeka
Crikevnica

Novi Vinodolski

Klenovica

ISTRIA A KVARNER
SEVER JADRANU JE UKRYTOU ZÁHRADOU, KTORÁ OTVÁRA DVERE DO SLNEČNÉHO A TEPLÉHO STREDOMORIA. JE TO SKUTOČNÁ „TERRA MAGICA” 
(MAGICKÁ ZEM), OBDARENÁ PANENSKY NEDOTKNUTOU PRÍRODOU, POSILŇOVANÁ BÓROU A MISTRÁLOM. OBLASŤ JE VOŇAJÚCA ŠALVIOU A LEVAN-
DUĽOU, OSPALÁ OD PÍNIÍ, SLAMÍH A TYMIANU, S IDEÁLNOU KLÍMOU, KDE SEZÓNA KÚPANIA TRVÁ AŽ 5 MESIACOV.

ISTRIA
Umag – malebné mestečko a prístav so starobylým 
historickým jadrom, je aj obľúbeným a veľkým leto-
viskom s prístavmi pre jachty, radmi hotelov a pen-
ziónov. 
Novigrad – staré mestečko so stredovekou architek-
túrou a spleťou romantických krivolakých uličiek. 
Poreč a Porečská riviéra – skoro 65 km dlhý pás po-
brežia je najlepšie vybudovanou turistickou oblasťou 
s najbohatším výberom dovolenkových zariadení 
všetkých kategórií na chorvátskom pobreží. Najväč-
šou atrakciou mesta je Eufráziova bazilika.
Vrsar – turistické miesto s históriou je ideálnym pre 
všetkých, ktorí dávajú prednosť kvalitne vybaveným 
plážam. Len 3 km severne sa nachádza Limský kanál 
– fjord vyhlásený za prírodný park. 3 km od Vrsaru sa 
nachádza obľúbené stredisko Funtana. 
Rovinj – nazývaný aj  „Perla Istrie“ patrí medzi jedno 
z najromantickejších mestečiek celého pobrežia. Po-
važuje sa tiež za mesto, ktoré si najvýraznejšie zacho-
valo svoj benátsky ráz.     
Pula – najväčšie a najstaršie mesto istrijského polo-
strova s  veľkým množstvom historických pamiatok 
(koloseum, amfi teáter) a rekreačných stredísk.
Rabac – bývalá malá rybárska osada na pobreží kľu-
katého zálivu je dnes známym letoviskom, vhodným 
aj pre rodiny s deťmi, s mnohými kompletne zrenovo-
vanými hotelmi a kvalitnými službami. 

KVARNER
Novi Vinodolski – typické prímorské mestečko leží 
pod úpätím Velebitu oproti ostrovu Krk.
Crikvenica – Crikvenica je tradičným a veľmi obľúbe-
ným letoviskom. Toto letovisko leží 37 km od Rijeky, 
pri ústí potoka Dubračina, ktorého nánosy piesku vy-
tvorili známu crikvenickú piesočnatú pláž.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Lipica – Postojna – autobusový výlet s obedom do 
Slovinska spojený s návštevou najväčších európskych 
krasových jaskýň v  Postojnej, prehliadkou žrebčína 
plnokrvníkov v Lipici.
Postojna – celodenný autobusový výlet do Slovinska 
s návštevou známej „Postojanskej jamy". Prehliadka 
najväčšej krasovej jaskyne v Európe sa uskutočňuje 
elektrickým vláčikom.
Istratour – celodenný autobusový výlet za pamäti-
hodnosťami Istrie s typickým istrijským obedom.
Brijuni – návšteva Národného parku súostrovia, zná-
meho prekrásnou prírodou, safari a archeologickými 
pamiatkami.
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší chorvátsky 
Národný park, s čarovnými miestami a prírodnými 
kulisami, ktorý tvorí 16 jazier vzájomne pospájaných 
vodopádmi. Je súčasťou svetového prírodného de-
dičstva UNESCO.
Pula – poldenný autobusový výlet  s prehliadkou his-

torickej časti mesta.
Benátky – výlet rýchloloďou spojený s  prehliadkou 
najkrajších pamiatok Benátok a návštevou sklárne 
Murano.
Fish Picnic z Poreča – plavba loďou pozdĺž pobre-
žia Istrie do Limského fjordu, prehliadka miest Poreč 
a Rovinj.
Fish Picnic z Rabacu – plavba loďou na ostrov Cres, 
2 hodinové kúpanie v peknej zátoke, obed na lodi 
pripravený z rýb, plavba loďou okolo celého ostrova 
Cres, prehliadka mestečka Cres.

Doprava: Autom, alebo autobusom. Chorvátsko má 
vybudované diaľnice na vysokej úrovni, ktoré sa tiah-
nu priečne po území od hraníc až po Ploče s výjazdmi 
do jednotlivých miest na pobreží.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 26 30 30 26

VODA 19 22 24 24 23

DOPRAVA 
AUTOM, AUTOBUSOM
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CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

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

SOL GARDEN ISTRA 
141  UMAG

POLOHA
Hotelový komplex je v rekreačnej časti Katoro. S mestom Umag ho spája 3 km po-
brežná promenáda. Je miestom pre milovníkov športu a pre rodiny s deťmi.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostávajúci z hotela a priľahlých depandansov má reštaurácie, bary, ka-
derníctvo, internetový kútik, herňu, Wi-Fi (za poplatok), parkovisko. Wellness cen-
trum: vnútorný bazén (v mimo sezóne), sauny, vírivka, masáže. Klientom je k dispo-
zícii terasa na slnenie s ležadlami a slnečníkmi zdarma, vonkajší bazén s vodopádmi 
a vodnými atrakciami. Športové vyžitie: fi tnes, stolný tenis, fi tnes cvičenia: aqua 
aerobic, jóga, pilates, spinning. V blízkosti je komplex s 26 tenisovými kurtmi, ihris-
kami na futbal, basketbal, bedminton, plážový volejbal a jazdecká škola. Denne sa 
tu usporadúvajú zábavné programy pre všetky vekové skupiny.

UBYTOVANIE
Hotel Sol Garden Istra: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú 
moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, telefón, Wi-Fi 
(za poplatok), minibar, trezor a balkón.
Depandance: klimatizované rodinné izby pozostávajúce z  dvoch dvojlôžkových 
izieb prepojených dverami, majú dve kúpeľne s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, 
telefón, minibar (na vyžiadanie), Wi-Fi (za poplatok) a balkón.

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. Bonus pre deti 5-12 rokov: 
každý deň od 13:00 do 15:00 hod. olovrant (koláče, pizza, hranolky, ...), od 12:00 do 
17:00 hod. nealkoholické nápoje a voda, od 16:00 do 17:00 zmrzlina. 

PRE DETI
Bazén, vodný park s vodnými atrakciami, animačné centrum v  prevádzke od 
1.5. do 30.9. - pre deti od 5 do 12 rokov vstup zdarma, pre deti od 12 do 15 r. vstup 
za poplatok 10 EUR/os./deň, mini check–in, detské kluby: od 8 mesiacov do 4 rokov, 
4 - 9 rokov, 9 - 14 rokov, teenage klub 14 - 17 rokov. Postieľka - na vyžiadanie zdarma.

PLÁŽ
Štrkovo-kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie je vzdialená 250 m. Le-
žadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných športov. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
ANIMÁCIE WIFI

  
WELLNESS

2+2
DO 9 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

335
EUR
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CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

APARTMÁNY SOL STELLA 
143 UMAG

VILY MELIA ISTRIAN VILLAS +
142  UMAG

POLOHA
Apartmánové domy sa nachádzajú v resorte Stella Maris, v tieni borovicového lesa 
s mediteránsky upraveným parkom , v okolí lagúny spojenej s morom. Centrum 
Umagu je vzdialené asi 2 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z kompletne zrekonštruovaných klimatizovaných apartmánov. 
V komplexe je: recepcia, reštaurácie, pizzeria, plážové občerstvenie, snack bary, 
kaviarne, minimarket, bankomat, internetový kútik, Wi-Fi (za poplatok), interne-
tová kaviareň a lekár. Hosťom sú k dispozícii 2 bazény s morskou vodou pre deti 
a dospelých, ležadlá a slnečníky sú za poplatok. V blízkosti je svetoznáme tenisové 
centrum s 14 kurtmi.
Športové vyžitie ponúkajú: multifunkčné ihriská na loptové hry, minigolf, stolný te-
nis. Denne sa v stredisku organizujú rôzne športové aktivity: aqua aerobic, pilates, 
spinning, aerobic ako aj bohaté  zábavné programy. Bezplatné parkovanie je pria-
mo pred apartmánmi.

UBYTOVANIE
Apartmány pre 2-3 osoby sú situované na poschodí, majú spálňu s 2 lôžkami, 
obývaciu miestnosť s  rozťahovacím lôžkom a balkón. Apartmány pre 4 osoby 
majú spálňu s 2 lôžkami, obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby 
a balkón alebo terasu. Všetky apartmány majú kompletne vybavený kuchynský 
kút s chladničkou, mikrovlnnou rúrou a sporákom,  kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón.

STRAVOVANIE 
Individuálne. Možnosť doplatenia stravy formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie zdarma, detské kluby: od 8 mesiacov do 4 rokov, 
4 – 9 rokov, 9 – 14 rokov, teenage klub 14 – 17 rokov, bazén, ihrisko, tobogán na pláži.   

PLÁŽ
Štrkovo – kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie ako i novovybudovaná 
piesočnatá pláž je vo vzdialenosti 50 až 300 m od jednotlivých víl. Ležadlá a slneč-
níky na pláži sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných športov, v blízkosti 
sa nachádza potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Luxusné vily sa rozprestierajú v stredisku Stella Maris v tieni borovicového lesa 
s mediteránsky upraveným parkom okolo lagúny spojenej s morom, asi 2 km od 
centra Umagu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, pizzeria, cukráreň, plážové občerstvenie, snack bary, kaviarne, zmená-
reň, internetová kaviareň, Wi-Fi v  priestoroch recepcie. Hosťom je  k dispozícii 
krytý bazén s morskou vodou a odkrývajúcou strechou pre dospelých a pre deti 
(ležadlá a slnečníky za poplatok). V stredisku je supermarket, tržnica, lekár, banko-
mat a pošta. Parkovanie je možné na vyčlenenom priestore v stredisku, transport 
k vilám je zabezpečený elektrickým automobilom. V blízkosti je svetoznáme teniso-
vé centrum s 14 tenisovými kurtami. Športové vyžitie ďalej ponúkajú ihriská na lop-
tové hry, mini golf a stolný tenis, jazdecká škola, požičovňa bicyklov a kolieskových 
korčúľ. V stredisku je široká ponuka rôznych športových aktivít (fi tnes program, 
aerobic, spinning, joga, pilates), ako aj denné a večerné animačné programy.

UBYTOVANIE
Vila pre 4 osoby pozostáva z 2-lôžkovej spálne a obývacej miestnosti. Vila pre 
6 osôb má dve 2-lôžkové spálne a obývaciu miestnosť. V obývacej miestnos-
ti oboch typoch víl je rozkladacie kreslo, ktoré je vhodné pre 2 deti vo veku do 
12 rokov, alebo pre 1 dospelú osobu. Vily majú kúpeľňu s WC, LCD SAT TV, telefón, 
klimatizáciu, internetové pripojenie, trezor,  krytú terasu so sedením, kompletne 
vybavenú kuchynskú linku, súčasťou ktorej je i mikrovlnná rúra, kávovar a toaster. 

STRAVOVANIE
Individuálne. Možnosť doplatenia stravy v samoobslužnej reštaurácii. 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), animačný klub pre deti do 14 rokov, teen klub 
(14 r. – 17 r.), bazén, tobogan na pláži.

PLÁŽ
Štrkovo-kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie ako i novovybudovaná 
piesočnatá pláž sa nachádza asi 50 - 300 m od jednotlivých víl. Ležadlá a slnečníky 
sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných športov. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ANIMÁCIE WIFI PSÍK
  

2+2
ANIMÁCIE WIFI

2+2
  

CENA OD

318
EUR

CENA OD

658
EUR



121

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

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

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

SOL AURORA 

145  UMAG

APARTMÁNY SOL AMFORA 
144  UMAG

POLOHA
Apartmánové domy sa nachádzajú v resorte Stella Maris, v tieni borovicového lesa 
s mediteránsky upraveným parkom , v okolí lagúny spojenej s morom. Centrum 
Umagu je vzdialené asi 2 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z klimatizovaných apartmánov postavených v istrijskom štýle. 
V komplexe je: recepcia, reštaurácie, pizzeria, plážové občerstvenie, snack bary, 
kaviarne, minimarket, bankomat, internetový kútik, Wi-Fi (za poplatok), interne-
tová kaviareň a lekár. Hosťom sú k dispozícii 2 bazény s morskou vodou pre deti 
a dospelých, ležadlá a slnečníky sú za poplatok. V blízkosti je svetoznáme tenisové 
centrum s 14 kurtmi.
Športové vyžitie ponúkajú: multifunkčné ihriská na loptové hry, minigolf, stolný te-
nis. Denne sa organizujú rôzne športové aktivity: aqua aerobic, pilates, spinning, 
aerobic ako aj bohaté zábavné programy. Bezplatné parkovisko je priamo pred 
apartmánmi.

UBYTOVANIE
Moderné apartmány pre 4 - 5 osôb majú dve spálne – jednu s 2 lôžkami a jednu 
s 1 lôžkom, obývaciu miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, kompletne 
vybavený kuchynský kút s chladničkou, mikrovlnnou rúrou a sporákom, kúpeľňu 
s WC, SAT TV, telefón, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE 
Individuálne. Možnosť doplatenia stravy formou bufetových stolov. 

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie zdarma, detské kluby: od 8 mesiacov do 4 rokov, 
4 - 9 rokov, 9 - 14 rokov, teenage klub 14 - 17 rokov, postieľka na vyžiadanie zdarma, 
bazén, ihrisko, tobogan na pláži.

PLÁŽ
Štrkovo – kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie ako i novovybudovaná 
piesočnatá pláž je vo vzdialenosti 50 - 300 m od jednotlivých víl. Ležadlá a slneč-
níky na pláži sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných športov, v blízkosti 
je potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI BEZ BARIÉRDO 9 R.
ZDARMA

ANIMÁCIE WIFI
  

+1+3
POLOHA
Hotel obklopený upravenou zeleňou sa nachádza v časti Katoro. S centrom mes-
tečka Umag ho spája 2,5 kilometrová promenáda, dostupné aj turistickým vláčikom.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, reštaurácia, lobby bar, snack bar, kaderníctvo, Wi-Fi (za poplatok), 
nestrážené neplatené parkovisko. Na slnečnej terase sú 2 bazény so sladkou vo-
dou pre dospelých a deti,  ležadlá a slnečníky zdarma. Športové vyžitie ponúka: 
26 tenisových kurtov (v stredisku Katoro), ihrisko na loptové hry (v blízkosti hote-
la), stolný tenis, fi tnes cvičenia: aquagymnastika, jóga, pilates, požičovňa bicyklov. 
Hotel organizuje denné a večerné animačné programy. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC a suši-
čom na vlasy, SAT TV, trezor, telefón, Wi-Fi pripojenie a balkón.   

STRAVOVANIE 
All inclusive.

PRE DETI
Detský klub pre deti 5-12 rokov, postieľka na vyžiadanie zdarma, bazén, animácie.

PLÁŽ
Kamenistá pláž s upravenými betónovými plochami je priamo pred hotelom. Pláž je 
vhodná aj pre deti, nakoľko v mori je postupne sa zvažujúce pieskové dno. Ležadlá 
a slnečníky na pláži sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bufetu, ľahké ob-
čerstvenie pri bazéne 11:00 – 17:00, k obedu a večeri miestne čapované nápoje 
(víno, pivo, nealko, voda). V lobby bare 08:00 – 24:00 a pri bazéne 10:00 – 18:00 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj. Športové aktivity: tenis, 
badminton, bicykle, stolný tenis, pikado, petang, spoločenské hry, využívanie 
Aquaparku v hoteli Sol Garden Istra pre deti vo veku 5-12 r., uteráky pri bazéne 
a na pláži na kauciu.

NOVINKA

CENA OD

478
EUR

CENA OD

487
EUR
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CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

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

MAESTRAL 
146  NOVIGRAD

POLOHA
Hotel je situovaný v bezprostrednej blízkosti mora, uprostred parkovo upravenej 
zelene. Novigrad je vzdialený asi 800 m a dostanete sa tam krátkou prechádzkou 
popri mori. Nájdete tu aj mnohé reštaurácie, kaviarne, obchody a zábavné podniky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel je plne klimatizovaný. Má recepciu, Wi-Fi na recepcii zdarma, denný 
bar, dve reštaurácie, otvorenú terasu s hudbou, 2 väčšie kongresové sály, kaderníc-
tvo, kozmetický salón, obchodík so suvenírmi a novinami, bankomat. Na slnečnej 
terase pred hotelom sú pri bazéne so sladkou vodou ležadlá a slnečníky zdarma. 
Športové vyžitie a relax: veľké fi tnes, krytý bazén s ohrievanou morskou vodou, 
sauny, whirlpool, masáže, solárium. V blízkosti sa nachádza športovo-rekreačné 
centrum so širokou možnosťou športových aktivít (tenisové kurty, ihriská pre rôzne 
loptové hry, minigolf a stolný tenis). V objekte hotela sa v hlavnej sezóne uspora-
dúvajú animačné programy. Pri hoteli je bezplatné parkovisko.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, suity a prepojené 
izby sú komfortne a útulne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, 
SAT TV, prípojku na internet, trezor a minibar. Väčšina izieb je s balkónom, orien-
tované sú na morskú stranu, do parkovo upravenej zelene alebo na parkovisko.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov, k večeri miestne 
čapované nápoje (bezplatne).

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), bazén so sladkou vodou, ihrisko, animácie.

PLÁŽ
Rozľahlá štrková pláž s upravenými trávnatými plochami na slnenie je priamo pred 
hotelom. Možnosť prenajatia si potrieb na vodné športy, ležadlá a slnečníky za 
poplatok, možnosť občerstvenia ponúka plážová reštaurácia a bar. Na pláži je no-
vovybudovaný bazén s morskou vodou.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

1+1
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

378
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97 %

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

DELFIN +
148  POREČ – ZELENÁ LAGÚNA 

LAGUNA +
147  NOVIGRAD

POLOHA
Hotel je situovaný na zalesnenom, slnkom zaliatom polostrove Zelenej Lagúny, 
jedného z najupravenejších a najlepšie vybavených turistických centier Jadranu. 
Od starého mesta Poreč, dostupného mestským autobusom, turistickým vláčikom, 
ktorý spája navzájom okolité strediská, loďkou, prípadne dlhšou prechádzkou, je 
vzdialený 6 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Bohato členitá budova hotela pozostáva z viacerých prepojených krídel. Má re-
cepciu, trezor za poplatok, klimatizovanú reštauráciu, aperitív bar, kaviareň, spo-
ločenskú miestnosť, TV sálu, počítačový kútik s internetom, Wi-Fi  v priestoroch 
lobby za poplatok, kaderníctvo, predajňu suvenírov, terasu  s grilom, miestnosť na 
odkladanie bicyklov, piváreň. Na terase pred hotelom sa nachádza bazén s mor-
skou vodou, ležadlá a slnečníky sú zdarma. Aktívny odpočinok ponúka neďaleké 
športové centrum - tenisové kurty, ihriská pre loptové hry, minigolf, stolný tenis, 
bicykle, jazdecké centrum.  V stredisku je supermarket, reštaurácie, kaviarne, disko 
club Byblos.

UBYTOVANIE
Menšie dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú jednoducho zariadené 
a majú kúpeľňu s WC, telefón, väčšinou aj balkón (resp. krytú lodžiu). Orientované 
sú bočne na morskú stranu, do parkovo upravenej zelene alebo na parkovisko. Izby 
bez balkóna sú na zníženom prízemí.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov, možnosť doplatenia obe-
dov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň), bazén, animácie, miniklub.

PLÁŽ
Štrkovo-skalnatá pláž s vybetónovanými plochami na slnenie a s upravenou ze-
leňou, ktorá ponúka príjemný odpočinok v tieni pínií je asi 50 m od hotela. Sú tu 
výborné podmienky pre všetky druhy vodných športov. Na pláži je aj tobogan, 
ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

POLOHA
Obľúbený hotel leží pri pláži uprostred borovicového hája. Mesto Novigrad je do-
stupné príjemnou prechádzkou po promenáde popri mori (asi 800m),  s množ-
stvom reštaurácií, kaviarní, obchodov a zábavných podnikov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z viacerých krídiel je plne klimatizovaný, má recepciu, trezor za 
poplatok, denný bar, dve reštaurácie, letnú terasu, TV sálu, spoločenskú miestnosť, 
bankomat, pred hotelom je parkovisko. Na slnečnej terase pred hotelom je bazén 
so sladkou vodou, ležadlá a slnečníky sú zdarma. V blízkosti sa nachádza športovo-
-rekreačné centrum so širokou ponukou športových aktivít: tenisové kurty, ihriská 
na loptové hry (basketbal, hádzaná, futbal, plážový volejbal), minigolf, stolný tenis, 
požičovňa bicyklov.  K dispozícii je aj krytý bazén v hoteli Maestral. Hotel organizu-
je v hlavnej sezóne animačné programy. V areáli hotela je malý obchod s potravi-
nami  a predajňa so suvenírmi a novinami.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú účelne zariade-
né, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV a telefón. Väčšina izieb je s balkó-
nom, orientované sú na parkovisko, do parkovo upravenej zelene alebo na morskú 
stranu.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov, k večeri miestne čapované 
nápoje (bezplatne).

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), bazén so sladkou vodou, herňa, animácie, ih-
risko.

PLÁŽ
Štrkovo-kamenistá ako i skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie je priamo 
pod hotelom oddelená len úzkym pásom ihličnatého lesíka. Na pláži je možnosť 
prenajatia si potrieb na vodné športy, ležadlá a slnečníky za poplatok a je tu i plá-
žová reštaurácia a bar.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI PSÍKDO 7 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

1+1
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

191
EUR

CENA OD

316
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100
%

VALAMAR CLUB TAMARIS  / CASA PALMA 
149 POREČ

POLOHA
Hotelový komplex – hotely Valamar Club Tamaris a Casa Palma sú situované na 
polostrove Lanterna. Mesto Poreč je vzdialené 13 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex má spoločnú recepciu, reštauráciu, bar, internetový kútik, Wi-Fi v priesto-
roch lobby zdarma, malé wellness, supermarket, zmenáreň. Na slnečnej terase sú 
2 bazény so sladkou vodou a vodnými atrakciami (whirlpool, vodopády, tobogan, 
protiprúd), ležadlá a slnečníky sú zdarma. Športové vyžitie ponúka: fi tnes, stolný 
tenis, petang, aerobic, minigolf, plážový volejbal, a lukostreľba. Centrum vzdialené 
100 m od hotela ponúka 16 vonkajších a 2 vnútorné tenisové kurty. Komplex orga-
nizuje bohatý program aktivít. Nestrážené parkovisko je pri hoteli zdarma.

UBYTOVANIE
Valamar Club Tamaris: dvojlôžkové izby a rodinné izby - dve prepojené dvojlôžko-
vé izby s 2 kúpeľňami.
Casa Palma: rodinné suity - izba s 2 lôžkami, obývacia izba s manželskou posteľou 
a prístelkou (rozťahovacie dvojkreslo), 2 kúpeľne (jedna s vaňou a druhá so spr-
chovacím kútom). Všetky izby sú klimatizované a majú kúpeľňu s WC a sušičom na 
vlasy, SAT TV, telefón, internetovú prípojku, minibar, trezor, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Postieľka na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň, bazén, reštaurácia, detské menu, 
ihrisko, herňa, zábavné centrum, detský klub pre deti do 16 r. vrátane nápojov 
a poobedňajšej zmrzliny, opatrovanie detí – na vyžiadanie za poplatok.    

PLÁŽ
Kamenistá s  upravenými plochami ako i  štrková pláž s  pozvoľným vstupom do 
mora vhodná pre deti je vzdialená 150 m.     

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov, k obedu a večeri miestne nápoje (nealko, pivo, víno). V istrij-
skej taverne sa podávajú neskoré raňajky, a ľahký obed. Športy: aerobik, strečing, 
cyklotúry, športoviská pre loptové hry, minigolf, stolný tenis, lukostreľba, petang.

2
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

CENA OD

366
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

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

ŠTÚDIÁ LAGUNA BELLEVUE 
151  POREČ – PLAVA LAGUNA

APARTMÁNY VALAMAR 
TAMARIS VILLAS 
150  POREČ

POLOHA
Komplex štúdií a apartmánov sa nachádza v borovicovom lesíku rekreačnej oblasti 
Plava Laguna. Historické centrum mesta Poreč, ktoré je dostupné turistickým vlá-
čikom alebo loďou je vzdialené 3 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V komplexe je recepcia, reštaurácie, bar, kaviareň, supermarket, obchod so suve-
nírmi, bazén so sladkou vodou a ležadlami zdarma. Športové vyžitie ponúkajú za 
poplatok: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, basketbal, petang, požičovňa bi-
cyklov a zdarma plážový volejbal. Počas sezóny sa v komplexe organizujú animač-
né programy, športové turnaje a večery so živou hudbou. Strážené parkovisko pri 
komplexe za poplatok 1 EUR/deň.

UBYTOVANIE
Štúdiá pre 2 osoby pozostávajú z jednej miestnosti, sú klimatizované a majú man-
želské dvojlôžko, obývaciu časť a vybavený kuchynský kút, telefón, SAT TV, Wi-Fi 
(za poplatok), kúpeľňu so sprchovacím kútom, WC a sušičom na vlasy, balkón.

STRAVOVANIE 
Individuálne. Možnosť doplatenia polpenzie – stravovanie v hoteli Laguna Medite-
ran. K večeri nápoje v cene: voda, džúsy, čapované pivo a víno.

PRE DETI
Detský klub pre deti 4-12 rokov (okrem soboty), postieľka za poplatok 5 EUR/deň 
(platba na mieste), bazén, ihrisko, diskotéka.

PLÁŽ
Kamenistá s upravenými plochami na slnenie vybavená sprchami je vzdialená 
100 m podľa polohy ubytovania. Pláž je ocenená modrou vlajkou. Ležadlá a slneč-
níky na pláži sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných športov – vodné 
lyžovanie, windsurfi ng, plachtenie, vodné bicykle, potápanie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Vily Valamar Tamaris sú súčasťou komplexu Valamar Club Tamaris, ktorý sa nachá-
dza v zelenej oáze polostrova Lanterna. Historické centrum Poreča je vzdialené 
13 km a dostupné je miestnou dopravou alebo loďou.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozsiahly komplex má spoločnú recepciu, reštauráciu, bar, internetový kútik, Wi-Fi 
v priestoroch lobby zdarma, malé wellness, supermarket, zmenáreň. Na slnečnej 
terase sú 2 bazény so sladkou vodou a vodnými atrakciami (whirlpool, vodopády, 
tobogan, protiprúd), ležadlá a slnečníky sú zdarma. Športové vyžitie: fi tnes, stolný 
tenis, petang, aerobic, minigolf, plážový volejbal, a lukostreľba. Športové centrum 
vzdialené 100 m od hotela ponúka 16 vonkajších a 2 vnútorné tenisové kurty. Boha-
tý program aktivít pre celú rodinu. Parkovisko pri hoteli zdarma.      

UBYTOVANIE
Apartmány pre 4-6 osôb: sú klimatizované, majú 2 spálne (jedna s  oddelenými 
dvomi posteľami a druhá s manželským lôžkom, obývaciu miestnosť s rozťahova-
cím gaučom pre 2 osoby, vybavený kuchynský kút (umývačka riadu, mikrovlnná 
rúra, kávovar), SAT TV, kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, balkón alebo terasu. 

STRAVOVANIE
Apartmány: Individuálne, aj s možnosťou light all inclusive.  

PRE DETI
Postieľka na vyžiadanie za poplatok 5 Eur/deň, bazén, detská reštaurácia, detské 
menu, ihrisko, herňa, zábavné centrum, diskotéka, detský klub pre deti do 16 r. 
s vrátane nápojov a poobedňajšej zmrzliny, opatrovanie detí – na vyžiadanie za 
poplatok.

PLÁŽ
Rôznorodá pláž – kamenná s upravenými plochami na slnenie ako i štrková pláž 
s pozvoľným vstupom do mora vhodná pre deti je vzdialená asi 150 m. Medzi kom-
plexom a plážou je upravená zeleň poskytujúca prírodný tieň.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov, k obedu a večeri miestne nápoje(nealko, pivo, víno). V istrij-
skej taverne sa podávajú neskoré raňajky, a ľahký obed. Športy: aerobik, strečing, 
cyklotúry, športoviská pre loptové hry, minigolf, stolný tenis, lukostreľba, petang.  

ANIMÁCIE PSÍK

2
LIGHT ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

218
EUR

NOVINKA

CENA OD

366
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100
%

152  POREČ 

LAGUNA MATERADA +

POLOHA
Hotel sa nachádza v stredisku Laguna Materada, neďaleko Špadiči. Mesto Poreč je 
vzdialené asi 3 km a dostupné je prechádzkou popri mori alebo vláčikom.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderná viacposchodová klimatizovaná budova hotela má recepciu s vkusnou 
vstupnou halou, trezor za poplatok, bankomat, reštauráciu, tavernu, aperitív bar, 
spoločenskú a TV sálu, internetovú kaviareň, Wi-Fi v priestoroch recepcie za po-
platok, tanečnú terasu, kaderníctvo a obchod so suvenírmi, priestor na odklada-
nie bicyklov, fi tnes, masáže. Na slnečnej terase pred hotelom je bazén so sladkou 
vodou, ležadlá zdarma. Je tu široká možnosť športového vyžitia - aqua aerobic, 
tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov. Neďaleko sa nachádza 
športové centrum s požičovňou potrieb na vodné športy. Hotel ponúka vlastné 
animácie vo viacerých jazykoch. V stredisku v bezprostrednej blízkosti hotela sa 
nachádzajú reštaurácie, kaviarne, pizzeria, cukráreň a obchod s potravinami. Par-
kovisko pred hotelom je za poplatok 1 EUR na deň.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú vkusne a útulne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón  a balkón. Za popla-
tok je možné prenajať si chladničku na recepcii. Izby sú orientované na morskú 
stranu alebo do parkovo upravenej zelene.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov, k večeri miestne čapované 
nápoje zdarma, 1x týždenne tematická večera.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň), ihrisko, bazén so sladkou vodou, 
animácie vrátane občerstvenia (sendvič alebo koláč 1x denne).

PLÁŽ
Kamenistá pláž s vybetónovanými plochami na slnenie leží v bezprostrednej blíz-
kosti hotela, oddelená len upravovanou okrasnou zeleňou, ihličnanmi a udržiava-
nými trávnikmi. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Je tu športové centrum s 
požičovňou potrieb na vodné športy.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

236
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PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

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

REZORT FUNTANA 
154  VRSAR

PARENTIUM +
153  POREČ – ZELENA LAGUNA

POLOHA
Turistický rezort je situovaný na miernom svahu, pri malej rybárskej dedine Funta-
na, medzi mestami Poreč (6 km) a Vrsar (3 km).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex sa skladá z hlavnej budovy a 3 pavilónov. Recepcia, reštaurácia, aperitív 
bar, kaviareň, internetové pripojenie za poplatok. Na slnečnej terase je bazén s mor-
skou vodou, ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Športové vyžitie umožňujú: 2 teni-
sové kurty, stolný tenis, minigolf, plážový volejbal. Nestrážené parkovisko pred je 
zdarma. Večerné programy so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Klimatizované jednolôžkové, dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, rodinné izby 
(dve dvojlôžkové izby prepojené dverami) majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, 
SAT TV, telefón a balkón čiastočne orientovaný na morskú stranu. Možnosť prenaj-
ať si chladničku za poplatok na recepcii rezortu.

STRAVOVANIE 
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň), upravená pláž, stolička, bazén, 
ihrisko, miniklub pre deti 4-11 r. (okrem soboty), mini disco, animácie. 

PLÁŽ
Kamenistá s upravenými plochami na slnenie ako i štrková, je priamo pri rezorte. Na 
pláži je ponuka vodných športov. Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok.  

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Luxusný hotel s celoročnou prevádzkou sa nachádza na tichom a zalesnenom po-
lostrove v stredisku Zelena Laguna. Centrum mesta Poreč je vzdialené 5 km, ktoré 
je dostupné turistickým vláčikom alebo loďkou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Kompletne v roku 2012 zrekonštruovaný hotel má recepciu, reštaurácie (dress 
code), bary, Wi-Fi zdarma, internetový kútik (za poplatok), obchod so suvenír-
mi, kaderníctvo, knižnicu, konferenčné miestnosti, wellness centrum so saunami, 
vírivkou, vnútorným bazénom so sladkou vodou, fi tnes, miestnosť na cvičenie, ma-
sáže a rôzne procedúry (za  poplatok). Strážené parkovisko v blízkosti hotela za 
poplatok 1 EUR/deň. Na terasovite upravenej slnečnej terase sú 2 bazény – jeden 
s morskou a druhý so sladkou vyhrievanou vodou, 6 vonkajších víriviek, ležadlá sú 
zdarma a osušky na kauciu. Športové vyžitie ponúkajú za poplatok: tenisové kurty, 
stolný tenis minigolf, petang, squash, požičovňa bicyklov, futbal, basketbal a zdar-
ma plážový volejbal. V hoteli sa organizujú animačné programy pre dospelých.

UBYTOVANIE
Moderne a luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístel-
ky majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, minibar a balkón. 
Izby sú orientované do parkovo upravenej zelene. Izby economy sú situované na 
prízemí a orientované sú na druhý blok hotela.

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov. 1x týždenne gala 
večera.

PRE DETI
Postieľka pre deti do 3 rokov (na vyžiadanie za poplatok 10 EUR/deň). 

PLÁŽ
Upravená kamenistá pláž so štrkovým zálivom a upravenými plochami na slnenie 
je pred hotelom a oddeľuje ju len parkovo upravená zeleň, poskytujúca prírodný 
tieň. Je tu široká ponuka vodných športov, potápačské centrum. Ležadlá na pláži 
sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, miestne nápo-
je k hlavným jedlám (voda, džúsy, pivo a víno). V čase 17,00-18,30 hod. sendviče, 
pizza, koláče, zmrzlina, káva, čaj. V čase od 10,00-24,00 hod. v bare Tramontana 
(zmrzlina, miestne čapované nápoje). V čase 21,00-24,00 hod. domáce a vybrané 
alkoholické nápoje. V  čase 8,00-12,00 hod. a  17,00-23,00 hod. káva, čaj, víno, 
džúsy a miestne alkoholické nápoje. Hotelové animácie a športové podujatia.

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

WIFI WELLNESS

NOVINKA

CENA OD

372
EUR

CENA OD

415
EUR
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CENA OD

394
EUR

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

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

EDEN 
156  ROVINJ

REZORT PETALON 
155  VRSAR

POLOHA
Luxusný hotel je situovaný v nádhernom, pokojnom prostredí 100-ročného prírod-
ného parku, ktorý poskytuje možnosť strávenia dovolenky v  zdravom a nerušenom 
prostredí s nekonečnou zábavou. Od mesta Rovinj je vzdialený 2 km.    

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel je plne klimatizovaný, má recepciu, reštaurácie, pool bar, snackbar, 
aperitív bar, kaviareň, internetový kútik, Wi-Fi v celom hoteli zdarma, kongresovú 
sálu, vnútorný a vonkajší bazén s morskou vodou (ležadlá a  slnečníky zdarma), 
nestrážené bezplatné parkovisko. Hotel disponuje aj wellness a spa centrom, ktoré 
ponúkajú za poplatok: saunu, whirlpool, masáže, manikúru, pedikúru, rôzne kozme-
tické a beauty procedúry na bázy morských produktov. Športové vyžitie ponúka 
zdarma: dobre vybavené fi tnes, kolkáreň, stolný tenis, za poplatok: 8 tenisových 
kurtov a 4 kryté tenisové kurty (150 m od hotela Eden), kolkáreň a požičovňa bi-
cyklov a paličiek na nordic walking. Nestrážené parkovisko zdarma.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby niektoré s možnosťou prístel-
ky majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, Wi-Fi, telefón s priamou voľbou, SAT TV, 
minibar, trezor a balkón orientovaný na bazén alebo parkovisko.   

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov 

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie zdarma, stolička, ihrisko, bazén, animačné denné a ve-
černé programy. 

PLÁŽ
Rôznorodá pláž – kamenistá s upravenými plochami na slnenie s malými štrkovými 
vstupmi je vzdialená 80 – 200 m (ležadlá a  slnečníky za poplatok). Na pláži je 
široká ponuka vodných športov.     

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Rezort sa nachádza v miernom svahu na zalesnenom polostrove. Od mesta Vrsar 
je vzdialený 800 m a dostanete sa tam 15 min. prechádzkou. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rezort sa skladá z centrálnej budovy a jednoposchodových pavilónov. V centrálnej 
budove sú klimatizované spoločenské priestory, recepcia a reštaurácia. Súčasťou 
komplexu sú: pizzeria, pub, kaviareň, aperitív bar, pool bar, internetové pripojenie 
za poplatok v priestoroch recepcie a kaviarne, ambulancia, parkovisko. Na slnečnej 
terase sú 2 vonkajšie bazény so sladkou vodou. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. 
Športové vyžitie ponúka 12 tenisových kurtov, ihriská na plážový volejbal, basketbal 
a badminton, stolný tenis, minigolf, fi tnes, petang, požičovňa bicyklov, parkovisko. 
V komplexe sa organizujú animačné programy. Tanečná terasa so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kú-
peľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, malú chladničku a balkón.

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň), stolička, ihrisko, bazén, miniklub 
pre deti 4-11 r., teenklub, animačné večerné programy.  

PLÁŽ
Skalnato-kamenistá pláž s upravenými plochami na slnenie je priamo pred komple-
xom. Je tu široká ponuka vodných športov, potápačské centrum. Ležadlá a slneč-
níky na pláži sú za poplatok.     

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
ANIMÁCIE WIFI

  
WELLNESSDO 7 R.

ZDARMA
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311
EUR



129

CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

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

APARTMÁNY AMARIN RESORT 
157 ROVINJ

POLOHA
Komplex je situovaný 4 km severne od mesta Rovinj, obklopený bohatou medite-
ránskou zeleňou. Centrum Rovinju je dostupné miestnou dopravou alebo loďou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
K vybaveniu rezortu patrí: recepcia, reštaurácie, pizzeria, cukráreň, 4 bary, masáž-
ny salón, obchod s dennou tlačou, potravinami a suvenírmi, trezor (za poplatok), 
Wi-Fi, internetový kútik (za poplatok), nestrážené parkovisko. Na slnečnej terase 
sú 2 bazény s morskou vodou, ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Športové vyžitie: 
plážový volejbal zdarma, za poplatok: tenisové kurty, futbal, volejbal, petang, luko-
streľba, stolný tenis, minigolf. Športové aktivity, animácie, živá hudba.

UBYTOVANIE
Štúdiá pre 2-3 osoby pozostávajú z  jednej miestnosti s  2 lôžkami a  prístelky 
(80 x 190). Apartmány pre 4 osoby majú spálňu s 2 lôžkami a obývaciu miestnosť 
s rozťahovacím dvojlôžkom.
Apartmány Superior: pre 4 osoby majú spálňu s 2 lôžkami a obývaciu miestnosť 
s rozťahovacím lôžkom (140 x 210) pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti. Apartmá-
ny pre 6 osôb sú dvojúrovňové a majú dve spálne, každú s 2 lôžkami a obývaciu 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom (140 x 210) pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti . 
Všetky apartmány sú klimatizované, majú vybavený kuchynský kút s chladničkou, 
mikrovlnnou rúrou a kávovarom, SAT TV, telefón, kúpeľňu, WC a sušičom na vlasy, 
trezor, balkón alebo terasu. Apartmány Superior sú priestrannejšie a navyše majú 
internetovú prípojku, Wi-Fi, rúru na pečenie, umývačku riadu a sušič na uteráky.

STRAVOVANIE 
Individuálne. V štúdiách možnosť polpenzie formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka - na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň, ihrisko, bazén s morskou vodou, 
miniklub (4 - 11 r.), teenklub (12 - 18 r.), diskotéka, animácie, trampolína (za poplatok).

PLÁŽ
Rôznorodá - pekná štrková pláž s pozvoľným vstup do mora ako i kamenistá s vy-
betónovanými plochami na slnenie je vzdialená 100 až 300 m. Na pláži sú bohaté 
možnosti vodných športov. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ANIMÁCIE WIFI BEZ BARIÉR
  

PSÍK

2+2

NOVINKA

CENA OD

303
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87
%

KOMPLEX VILLAS RUBIN 
158  ROVINJ

POLOHA
Komplex Villas Rubin sa nachádza v turistickom stredisku Villas Rubin. Centrum 
mesta Rovinj je vzdialené 3 km.   

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex so svojimi službami ponúka podmienky na relax a oddych. V stredisku je 
recepcia, reštaurácie, pizzeria, cukráreň, zmenáreň, minimarket, novinový stánok, 
internetový kútik za poplatok, trezor na recepcii za poplatok, bezplatné nestrážené 
parkovisko, 2 bazény s morskou vodou a toboganom, ležadlá a slnečníky sú za po-
platok. Animačné programy. Je tu široká ponuka športového vyžitia – 11 tenisových 
kurtov, ihriská na basketbal, plážový volejbal, hádzanú a malý futbal, stolný tenis, 
petang, požičovňa bicyklov, biliard, video hry, škola tanca, rôzne športové turnaje. 

UBYTOVANIE
Bungalovy (izby) – zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú za-
riadené novým nábytkom, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón, balkón alebo terasu.         
Apartmány – štúdio pre 2-3 osoby pozostáva z obývacej miestnosti  s  2 lôžka-
mi a  možnosťou prístelky, je vybavené kuchynkou. Apartmán pre 4 osoby sa 
skladá z dvojlôžkovej spálne, obývacej miestnosti s 2 lôžkami (rozťahovací gauč 
190 x 140cm) a kuchynského kúta. Apartmán pre 5 osôb sa skladá z dvoch spál-
ní, obývacej miestnosti s 1-2 lôžkami (rozťahovací gauč 190 x 140cm) a kuchynky. 
Apartmány majú kúpeľňu, WC a sušičom na vlasy, telefón, SAT TV, balkón alebo 
terasu.

STRAVOVANIE 
Bungalovy (izby) – Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov. 
Apartmány – individuálne s možnosťou doplatku raňajok a večerí – formou bufetu. 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň), bazén s toboganom, miniklub 
pre deti 4-11 r. (okrem soboty), večerný program (mini disco, animačné programy). 

PLÁŽ
Rôznorodá pláž – štrková pláž, ako i kamenistá s upravenými plochami na slnenie 
je vzdialená 80 – 250 m od apartmánov (ležadlá a slnečníky za poplatok). Na pláži 
je široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

ANIMÁCIE WIFI PSÍK
  

2+2

CENA OD

207
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82
%

HOTELOVÝ KOMPLEX GIRANDELLA +
159  RABAC

POLOHA
Obľúbený komplex je terasovito rozložený vo svahu lesoparku na severnom okraji 
strediska Rabac, asi 1,5 km od centra letoviska. Centrum Rabacu je dostupné prí-
jemnou prechádzkou po promenáde popri mori alebo turistickým vláčikom. Pro-
menáda je lemovaná množstvom reštauračných zariadení  s príjemným posede-
ním, stánkami so suvenírmi a rôznymi potrebami pre letnú dovolenku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex GIRANDELLA pozostáva z hlavnej budovy a troch pavilónov ULIKA, OLE-
ANDER, AGAVA, recepcie (trezor za poplatok) a reštaurácie. Recepcia a reštaurá-
cia sú spoločné pre všetky pavilóny. Na slnečnej terase pod reštauráciou je bazén 
s morskou vodou a plážovým občerstvením, ležadlá a slnečníky sú za poplatok. 
V blízkosti je minimarket. Hotel má zmenáreň, internetový kútik (za poplatok) 
a bezplatné nestrážené parkovisko. Športové vyžitie v blízkosti ponúkajú tenisové 
kurty so školou tenisu, minigolf, stolný tenis, prenájom bicyklov. Komplex organizu-
je denne animácie a tanečné večery, nočná zábava je v bare na pláži.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky sú jednoducho ale účelne zaria-
dené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, chladničku, orientované sú do svahu, lesoparku 
alebo na morskú stranu. Väčšina izieb má aj balkón. 

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov v spoločnej reštaurácii kom-
plexu.

PRE DETI
Postieľka - na vyžiadanie za poplatok 5 Eur/deň, animácie, bazén, malé ihrisko 
s hojdačkami, detský mini klub, teen klub.

PLÁŽ
Štrková pláž členená skalnatými výbežkami na menšie úseky, je vzdialená 
50 - 250 m od pavilónov. Na pláži je široká ponuka vodných športov  a potápačské 
centrum, slnečníky a ležadlá sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

1
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ANIMÁCIE
  

DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

198
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
miestny nápoj k večeri (voda, nealko, víno, pivo), poobedňajší snack, nealkoho-
lické nápoje, víno a miestne alkoholické nápoje v čase od 11,00 - 22,00 hod. Ani-
mácie, tenisové kurty, minigolf, ihriská na loptové hry, fi tnes a sauna.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

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

MIMOSA 
161  RABAC

NARCIS 
160  RABAC

POLOHA
Hotel sa nachádza na úbočí zalesneného pahorku v zálive Maslinica, asi 500 m od 
centra Rabacu, obklopený storočnými olivovými hájmi. V stredisku je supermarket, 
reštaurácie, kaviarne, pizzerie, cukrárne. Po promenáde premáva turistický vláčik, 
ktorý spája jednotlivé hotelové komplexy v Rabaci. Mesto Labin je vzdialené 5 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je súčasťou komplexu, ktorý tvoria hotely Narcis, Hedera a Mimosa. V roku 
2013 prešiel kompletnou rekonštrukciou. Má recepciu, reštauráciu, bar, internetový 
kútik (za poplatok), obchod s  dennou tlačou a  spoločné bezplatné parkovisko. 
Na slnečnej terase sú bazény so sladkou vodou, ležadlá zdarma a slnečníky sú za 
poplatok. Športové vyžitie a relax: krytý bazén s morskou vodou (len v mimo se-
zóne), wellness, fi tnes, tenisové kurty, ihriská pre loptové hry, stolný tenis, minigolf. 
Na letnej terase sa konajú v hlavnej sezóne (15.5.-15.9.) animácie a večery so živou 
hudbou v hoteli Hedera.

UBYTOVANIE
Zrekonštruované, klimatizované dvojlôžkové izby a  izby Superior s  možnosťou 
1 – 2 prísteliek sú moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC a sušičom na vlasy, SAT 
TV, chladničku, telefón a  trezor. Izby Superior majú balkón a  orientované sú na 
morskú stranu.
Dvojlôžkové izby bez balkóna sú orientované na cestu.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, tea time (káva alebo čaj 
a koláč).  V termíne do 5.7. a od 5.9. je k večeri miestny čapovaný nápoj (víno, pivo, 
nealko, voda).

PRE DETI
Bazén, tobogan, ihrisko, postieľka – na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň, animá-
cie pre deti 6 -12 rokov, v období 15.5.-15.9. s malým občerstvením.

PLÁŽ
Štrková pláž v zálive s pozvoľným vstup do mora je priamo pred hotelom, oddeľuje 
ju len komplex bazénov.  Na pláži sú bohaté možnosti vodných športov. Ležadlá 
a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza na zalesnenom úbočí v zálive Maslinica, od centra Rabacu je 
vzdialený 500m. Mesto Labin je vzdialené asi 5 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novozrekonštruovaný hotel má recepciu, reštauráciu, aperitív bar a klimatizované 
spoločenské priestory. V komplexe je predajňa suvenírov, kozmetika a kaderníc-
tvo. Na slnečnej terase je bazén so sladkou vodou, ležadlá sú zdarma a slnečníky 
za poplatok. Športové vyžitie ponúka fi tnes, solárium, wellness centrum, tenisové 
kurty, ihriská pre loptové hry, stolný tenis a minigolf. Na terase sa konajú v hlavnej 
sezóne animácie.

UBYTOVANIE
Zrekonštruované, klimatizované dvojlôžkové izby a izby Superior s možnosťou 
1 – 2 prísteliek sú moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
chladničku, telefón a trezor. Izby Superior majú balkón  a orientované sú na morskú 
stranu. Dvojlôžkové izby bez balkóna sú orientované na cestu.     

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), bazén, mini club, tobogan, ihrisko,  v sezóne 
animácie v medzinárodných jazykoch pre deti od 6 do 12 rokov s malým občer-
stvením.

PLÁŽ
Štrková pláž v zálive je priamo pred hotelom, od hotela ju oddeľuje bazén. Ležadlá 
a slnečníky sú na pláži za poplatok, ako i rôzne druhy vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
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PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

277
EUR

CENA OD

568
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97
%

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87
%

APARTMÁNY ALBONA 
163  RABAC

HEDERA 
162 RABAC

POLOHA
Aparthotel sa nachádza na svahu lesoparku, na okraji strediska Rabac, asi 2 km od 
centra mesta, ktoré je dostupné príjemnou prechádzkou popri mori alebo turistic-
kým vláčikom od komplexu Girandella.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Aparthotel má vlastnú recepciu (trezor za poplatok), prepojenú so spoločenskou 
miestnosťou a snack barom, zmenáreň, klimatizovanú reštauráciu, internetový kú-
tik, Wi-Fi v priestoroch recepcie. V stredisku je neplatené nestrážené parkovisko 
a minimarket. Na slnečnej terase pod aparthotelom je bazén s morskou vodou 
a oddeleným detským bazénom, ležadlá zdarma. Aparthotel má aj fi tnes, vírivku 
a malé detské ihrisko. Športové vyžitie ponúkajú tenisové kurty so školou tenisu, 
minigolf, stolný tenis, plážový volejbal, prenájom bicyklov a škola potápania. Počas 
hlavnej sezóny sa usporadúvajú denne animácie a tanečné večery, nočná zábava 
je v bare na pláži.

UBYTOVANIE
Apartmány: Pre 3 osoby pozostávajú z obývacej miestnosti s 3 lôžkami (príp. roz-
ťahovací gauč). Pre 4 - 5 osôb majú 2 miestnosti – oddelenú spálňu  a obývaciu 
miestnosť s 2 - 3 lôžkami (príp. rozťahovací gauč). Súčasťou apartmánov je v obý-
vacej miestnosti aj kuchynský kút, ktorý pozostáva z linky so základným riadom, 
dvojplatničky, chladničky a kávovaru. Apartmány majú kúpeľňu s WC, sušič na vla-
sy, SAT TV, telefón,  väčšina má balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Individuálne, s možnosťou doplatenia polpenzie formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok 5 Eur/deň), miniclub, animácie, malé detské 
ihrisko, diskotéka, bazén.

PLÁŽ
Štrková pláž oddelená skalnatými výbežkami na menšie úseky, je vzdialená asi 
50 - 100 m od ubytovacích priestorov. Na pláži je široká možnosť vodných športov, 
slnečníky a ležadlá sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v zálive Maslinica, asi 500 m od centra Rabacu, obklopený sto-
ročnými olivovými hájmi. V  stredisku je supermarket, promenáda s  množstvom 
reštaurácií, kaviarní, obchodíkov. Po promenáde premáva turistický vláčik, ktorý 
spája jednotlivé hotelové komplexy v Rabaci. Mesto Labin je vzdialené 5 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je súčasťou komplexu, ktorý tvoria hotely Narcis, Hedera a Mimosa. Má re-
cepciu, reštauráciu, bar, internetový kútik (za poplatok), obchod s dennou tlačou 
a spoločné bezplatné parkovisko. Na slnečnej terase sú bazény so sladkou vodou, 
ležadlá zdarma a slnečníky sú za poplatok. Športové vyžitie a relax: krytý bazén 
s morskou vodou (len v mimosezóne), wellness, fi tnes, tenisové kurty, ihriská pre 
loptové hry, stolný tenis, minigolf. Na letnej terase sa konajú v  hlavnej sezóne 
(15.5.-15.9.) animácie a večery so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby bez balkóna sú orientované na cestu. Izby s možnosťou prístelky 
sú orientované na morskú stranu a sú s balkónom. Izby s možnosťou prístelky bez 
balkóna sú len na 6. poschodí. Všetky sú vkusne zariadené, majú kúpeľňu s WC, 
SAT TV, telefón a trezor. Klimatizácia – na vyžiadanie za doplatok 3 EUR/deň.

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov, tea time (káva alebo čaj 
a koláč). V termíne do 5.7. a od 5.9. je k večeri miestny čapovaný nápoj (víno, pivo, 
nealko, voda).

PRE DETI
Bazén, tobogan, ihrisko, postieľka – na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň, animá-
cie pre deti 6 - 12 rokov v období 15.5. - 15.9. s malým občerstvením.

PLÁŽ
Štrková pláž v zálive s pozvoľným vstup do mora je priamo pred hotelom, oddeľuje 
ju len komplex bazénov. Na pláži sú bohaté možnosti vodných športov. Ležadlá 
a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

2+2
DO 7 R.

ZDARMA
ANIMÁCIE

  
WIFI

2+2
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218
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165  ISTRIA

ISTRIA MAGICKÁ ZEM

8-DŇOVÝ AUTOKAROVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska v ranných ho-
dinách (z Bratislavy cca o 6:00 hod.), 
prejazd Rakúskom a Slovinskom. Cestou 
návšteva najkrajšej slovinskej jaskyne – 
Postojnska jama, ktorá bola osvetlená 
a sprístupnená už v roku 1818. Presun na 
Istriu, ubytovanie, večera.

2. DEŇ
Raňajky, odchod do mesta Pula, pre-
hliadka so sprievodcom. Následne sa 
loďou vydáme na súostrovie NP Brijuni. 
Na ostrove Veľký Brijun nás ostrovný 
vláčik zavezie cez safari k zrúcaninám 
rímskych stavieb, okolo legendárnych 
reštaurácií a víl učupených v zelených 
záhradách (fakultatívny výlet). Návrat 
na ubytovanie, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod do mestečka 
Rovinj, známeho turistického rezortu 
a súčasne rybárskeho prístavu. Limský 
kanál, úzky záliv v tvare fjordu sa tiahne 
10 km do vnútrozemia a lemovaný husto 
porastenými zelenými svahmi poskytuje 
ideálne podmienky pre chov ustríc a slá-
viek jedlých. Ak budete chcieť ochutnať 
aspoň jednu z tunajších špecialít, reštau-
rácia na konci zálivu vás určite nesklame. 
Návrat do hotela, večera.

4. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno (možnosť 
pobytu pri mori). Večera.

5. DEŇ
Raňajky. Netušili ste, že aj Istria sa môže 
pochváliť pamiatkou UNESCO? Do-
konalá krása skvostných byzantských 
mozaík v Eufrasiovej bazilike sa stane 
naším hlavným cieľom v  Poreči. Pri 
návrate do hotela prejdeme mestečko 

Beram, najstaršie osídlené miesto na 
Istrii so stredovekým opevnením, s Ilyr-
skou nekropolou a vzácnymi freskami. 
Posledná zastávka bude v meste Pazin 
so stredovekým opevnením. Návrat do 
hotela, večera.

6. DEŇ
Raňajky. Návšteva starobylého mesta 
Buzet (mesta hľuzovky) na úpätí masí-
vu Čičarija. Presun do mestečka Hum, 
ktoré je najmenším mestom na staro-
vekými stavbami, ktoré sa využívajú 
ako fi lmové kulisy. Pri spiatočnej ceste 
prehliadka mestečka Roć – centra hla-
holiky. Návrat do hotela, večera.

7. DEŇ
Raňajky, individuálne voľno (možnosť 
pobytu pri mori). Večera.

8. DEŇ
Raňajky, v dopoludňajších hodinách 
odchod domov. Návrat na Slovensko 
vo večerných hodinách.

164  RABAC

CASA VALAMAR SANFIOR 

POLOHA
Luxusný notelový komplex sa nachádza na idylickom polostrove, obklopený boha-
tou zeleňou. Centrum mestečka Rabac je vzdialené 1 km, ktoré je dostupné príjem-
nou prechádzkou po pobrežnej promenáde alebo turistickým vláčikom.   

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva zo zrekonštruovaných hotelov Sanfi or a Casa. V hoteli Sanfi or 
je spoločná recepcia, klimatizovaná reštaurácia, aperitív bar, snackbar, pool bar, 
zmenáreň, internetový kútik (za poplatok), bezplatné nestrážene parkovisko. Hotel 
Sanfi or má vnútorný bazén so sladkou vodou a na slnečnej terase bazén so sladkou 
vodou s oddelenou časťou pre deti ležadlá a slnečníky pri bazéna zdarma, wellness 
centrum. Športové vyžitie ponúkajú v blízkosti komplexu: tenisové kurty, minigolf, 
stolný tenis, plážový volejbal, požičovňa bicyklov, paintball. Okolie ponúka trasy 
na nordic walking a cykloturistiku. V komplexe sa usporadúvajú bohaté animačné 
programy a športové aktivity pre všetky vekové skupiny.       

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky sú klimatizo-
vané, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón s priamou voľbou, mini-
bar, trezor, internetové pripojenie, väčšina aj s balkónom s orientáciou na morskú 
stranu alebo do okolia.     

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie – 5 EUR/deň), bazén, ihrisko, miniklub, Maro klub pre rôz-
ne vekové skupiny, diskotéka.   

PLÁŽ
Prírodná skalnatá pláž s upravenými plochami na slnenie sa nachádza 50 m od 
komplexu, ktorá je prístupná po schodoch. Na pláži je široká ponuka vodných špor-
tov. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.  

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

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

1
ANIMÁCIE WIFI

  
WELLNESS PSÍKDO 12 R.

ZDARMA

PRI PLÁŽI   |  BEZ NOČNÝCH JÁZD   |  UNESCO

Postojna

Buzet

Taliansko Slovinsko

Chorvátsko

Rabac 

Pula

Rovinj

Poreč

Luka
Beram

CENA OD

378
EUR

CENA OD

352
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100�%

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

APARTMÁNY 
PARK PLAZA VERUDELA 
167  PULA

PARK PLAZA HISTRIA 
166  PULA

POLOHA
Apartmánový komplex je situovaný v obľúbenom stredisku Verudela. Mesto Pula 
s bohatými historickými pamiatkami, nákupnými možnosťami, reštauráciami a bar-
mi je vzdialené 5 km a dostupné je miestnou dopravou. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Kompletne zrekonštruované apartmány sú v miernom svahu. Komplex má recep-
ciu, reštaurácie, pizzeriu, bary, supermarket, obchodík so suvenírmi, zmenáreň, 
v  priestoroch recepcie Wi-Fi (zdarma), bezplatné nestrážené parkovisko. Na sl-
nečnej terase sú 2 vonkajšie bazény s morskou vodou, ležadlá a slnečníky sú za 
poplatok. Možnosti športového vyžitia: 18 tenisových kurtov (za poplatok), ihriská 
na basketbal, plážový volejbal a volejbal, squash, minigolf, stolný tenis, požičovňa 
bicyklov, trasy na beh, cyklistiku a pešiu turistiku. V komplexe sa organizujú rôzne 
animačné a športové programy.  

UBYTOVANIE
Štúdio pre 2 - 3 osoby pozostáva z obývacej miestnosti s 2 – 3 lôžkami a kuchyn-
ského kúta. Apartmán pre 3 – 4 osoby sa skladá z dvojlôžkovej spálne, obývacej 
miestnosti s dvomi lôžkami (rozťahovací gauč) a kuchynského kúta. Apartmán pre 
4 - 6 osôb sa skladá z dvoch dvojlôžkových spální, obývacej miestnosti s dvomi 
lôžkami (rozťahovací gauč) a kuchynského kúta. Všetky apartmány sú klimatizo-
vané, moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, trezor, LCD TV, Wi-Fi 
(zdarma) a balkón. Kuchynský kút tvorí linka so základným riadom, kávovarom, 
chladničkou  s mrazničkou a mikrovlnnou rúrou. 

STRAVOVANIE 
Individuálne. Možnosť doplatenia stravy v reštaurácii „Punta Verudela“. 

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie zdarma, baby klub pre deti 0-3 r., miniklub pre deti 4-12 r.,
junior klub pre deti 10-17 r., bazén s toboganom, animácie, tvorivý kútik, herňa.  

PLÁŽ
Skalnatá s upravenými plochami na slnenie a malými štrkovými vstupmi do mora 
je vzdialená 100-300 m. Ležadlá a slnečníky za poplatok. Na pláži je široká ponuka 
vodných športov. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Komfortný hotel sa nachádza na polostrove Punta Verudela, v  susedstve apart-
mánového komplexu Park Plaza Verudela. Historické  mesto Pula s možnosťami 
zábavy, poznania a spoločenského vyžitia je vzdialené 4 km.     

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrekonštruovaný hotel má recepciu, reštaurácie, bary, zmenáreň, internetový kútik, 
Wi-fi  zdarma, kongresovú sálu, fi tnes, wellness centrum (vyhrievaný vnútorný ba-
zén s morskou vodou, sauny, masáže, krášliace procedúry, kaderníctvo), bezplatné 
parkovisko. Na priestrannej slnečnej terase sú dva bazény s morskou vodou, le-
žadlá a slnečníky sú zdarma. Športové možnosti ponúka športovo-rekreačné cen-
trum Verudela:  18 tenisových kurtov, 2 ihriská pre malý futbal, ihriská na volejbal, 
basketbal a hádzanú, stolný tenis, squash, minigolf a požičovňa bicyklov.              

UBYTOVANIE
Klimatizované, moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú 
kúpeľňu so sprchovacím kútom a WC, Wi-Fi (zdarma), SAT TV, telefón, minibar, 
trezor a balkón. 

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.   

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie zdarma, animačné programy pre všetky vekové kategórie 
poskytuje Kids Klub v miestnom stredisku Verudela.   

PLÁŽ
Skalnatá pláž s  upravenými plochami na slnenie sa nachádza vo vzdialenosti 
50 m. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných špor-
tov. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ANIMÁCIE WIFI PSÍK
  

2+2
ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

  

CENA OD

402
EUR

CENA OD

568
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95
%

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

MEDITERAN 
169  CRIKVENICA

APARTMÁNY NOVI RESORT 
168  NOVI VINODOLSKI

POLOHA
Hotel je situovaný priamo nad prímorskou promenádou, v bezprostrednej blízkosti 
kúpeľného centra, s ktorým je hotel prepojený chodbou. Do centra strediska vzdia-
leného cca 1 km sa dostanete prechádzkou po promenáde. Nájdete tu množstvo 
kaviarničiek, reštaurácii, taverien s príjemným posedením.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Obľúbený dovolenkový hotel má klimatizovanú recepciu (trezor za poplatok), kli-
matizovanú reštauráciu so zimnou záhradou, aperitív bar so SAT-TV kútikom, te-
rasu a snack bar na pláži. Na slnečnej terase je vonkajší bazén so sladkou vodou, 
ležadlá a slnečníky za poplatok. V mimo sezóne (do 15.6. a od 15.9.) je k dispozícii 
aj vnútorný bazén. Za poplatok je možné využívať saunu a masáže. Pred hotelom 
je bezplatné parkovisko s obmedzeným počtom parkovacích miest. Za poplatok 
10 EUR/deň je možné vopred si rezervovať garáž. Možnosť športového vyžitia po-
núka 300 m vzdialené športové centrum s tenisovými kurtmi.

UBYTOVANIE    
Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky a štúdiá s možnosťou 2 prísteliek 
sú klimatizované, vkusne a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, tele-
fón a balkón. Orientované sú na morskú stranu alebo do okolia. Izby s možnosťou 
prístelky sú orientované len na morskú stranu. Všetky izby sa nachádzajú v novo-
postavenej časti hotela.

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka – na vyžiadanie za poplatok 5 EUR/deň, bazén.

PLÁŽ
Hotel od mora delí len pobrežná promenáda. Priamo pod hotelom sa nachádza 
štrkovo-skalnatá pláž s terasami na slnenie a plážovým barom. Pekná piesočnato - 
štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená cca 100 m (za poplatok). 
Ležadlá a slnečníky za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Jedinečný novovybudovaný rodinný rezort sa nachádza priamo pri pláži,  v mier-
nom svahu, vzdialený 1,5 km od mestečka Novi Vinodolski.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rezort má recepciu, reštaurácie, bary, beauty salón, nákupné centrum, zmenáreň, 
konferenčné miestnosti, zubnú ambulanciu, polikliniku, Wi-Fi internet vo vstup-
ných priestoroch (zdarma), garáž (za poplatok). Súčasťou rezortu je aj NOVI SPA 
centrum: vnútorné a vonkajšie bazény s morskou vodou, sauny, jacuzzi, fi tnes, det-
ský bazénový svet, terasy na slnenie  s ležadlami a slnečníkmi (zdarma). Za popla-
tok: masáže, kozmetické  a krášliace procedúry. Športové vyžitie ponúkajú tenisové 
kurty (za poplatok), multifunkčné ihrisko, jogging, aerobik.

UBYTOVANIE
Apartmán pre 2 dospelých a dieťa do 12 r. má dvojlôžkovú spálňu, obývaciu miest-
nosť s kuchynským kútom. Apartmán pre 2 dospelých, 1 dieťa do 18 r. a 1 dieťa 
do 12 r. má dve spálne (jedna je s dvojlôžkom a druhá s poschodovou posteľou), 
obývaciu miestnosť s kuchynským kútom. Apartmán pre 4 dospelé osoby má dve 
dvojlôžkové spálne, obývaciu miestnosť  s kuchynským kútom. Všetky apartmány 
sú moderne zariadené, klimatizované, majú jednu alebo dve kúpeľne s vaňou a spr-
chovacím kútom, WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, kompletne vybavenú kuchy-
ňu, kávovar, žehličku, WLAN internet, elektronický trezor a balkón orientovaný na 
morskú stranu alebo do záhrady. V apartmánoch sa platí kaucia 200 EUR.

STRAVOVANIE
Individuálne. V komplexe sú bohaté možnosti stravovania.

PRE DETI
Detské mestečko na ploche 4 000 m2 ponúka bazény, ihriská, mini klub, animač-
né programy, službu opatrovania detí (za poplatok). Postieľka je na vyžiadanie za 
poplatok 10 Eur/deň.

PLÁŽ
Štrková pláž s malými zátokami sa tiahne pozdĺž komplexu v dĺžke 1 km. Od apart-
mánov je vzdialená do 200 m. Na pláž premáva shuttle bus počas celého dňa. 
K dispozícii sú ležadlá a slnečníky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

2+2
  

DO 6 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS PSÍK

2+2

CENA OD

708
EUR

NOVINKA

CENA OD

378
EUR



ĎALŠIE PONUKY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK/CHORVATSKO

POREČ
APARTMÁNY LANTERNA ★★
2+2

PULA – ZLATNE STIJENE
APARTMÁNY HORIZONT ★★
PRIAMO NA PLÁŽI
ANIMÁCIE / 2+2 / PSÍKod 198 €

★

od 264 €

POREČ – ZELENA LAGUNA
APARTMÁNY ASTRA ★★
2+2 / PSÍK

BAŠKA
APAPT. DOM LUNI ★★★A ★★

od 263 €
★

od 288 €

RABAC
HOTEL MIRAMARE ★★★
DIEŤA DO 14 ROKOV ZDARMA
WI-FI / ANIMÁCIE / 1+1

NOVI VINODOLSKI
APARTMÁNY LINA ★★★

2+2A

od 292 € od 390 €

PULA
HOTEL PARK ★★★
LIGHT ALL INCLUSIVE
PRIAMO NA PLÁŽI
ANIMÁCIE / 1+1

NOVI VINODOLSKI
APARTMÁNY ŠTEFANIJA ★★★

od 436 € od 437 €

PARK

ASTRA

LUNI
HORIZONT

MIRAMARE
LINA

CHORVÁTSKO
8 dňové pobyty
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Národný park Paklenica

Národný park Krka
Park prírody Telaščicačicačica

Národný park Kornatititi

BristBrBri

Bratuššš

DikloDikDikklokloo

Zaton
Petrčane

Sv. Filip Jakov

Pakoštane
Vodice

Primošten
Šibenik

Split
Omiš

Brela

Tučepi

Baška Voda

Podgora
Gradac

Zadar

SEVERNÁ DALMÁCIA
DALMÁCIA JE IDEÁLNA KOMBINÁCIA HISTORICKÝCH MESTEČIEK, PRÍRODNÝCH PLÁŽÍ A NEDOTKNUTEJ PRÍRODY V NÁRODNÝCH PARKOCH. NAPLŇME 
SVOJE ZMYSLY PANENSKOU PRÍRODOU A ČÍROSŤOU VZDUCHU, KTORÝ DÝCHALI AJ POSTAVY MAYOVSKÝCH DIEL A VNESME SA DO FASCINUJÚCEJ 
PRÍRODY A JEJ NEUVERITEĽNÝMI ÚKAZMI. NÁŠ ZÁŽITOK EŠTE UMOCNÍ POHĽAD NA NAJVÝZNAMNEJŠIE SAKRÁLNE STAVBY.

Zaton – známe turistické stredisko, obľúbené najmä 
rodinami s malými deťmi vďaka veľkej piesočnatej 
pláži s veľmi miernym vstupom do mora. Od Zada-
ru je vzdialené asi 15 km a situované v borovicovom 
lesíku. 
Petrčane – malá osada asi 11 km severozápadne 
od Zadaru ponúka kvalitné ubytovanie v hoteloch 
a apartmánoch, obklopená je štrkovými i skalnatými 
plážami. 
Zadar – mesto s bohatou históriou, staré viac ako 
2000 rokov, hospodárske a kultúrne centrum sever-
nej Dalmácie. V starom meste je okrem iných histo-
rických pamiatok aj niekoľko cenných a významných 
sakrálnych stavieb Chorvátska. Ubytovacie zariade-
nia sú najmä na severe, v mestských častiach Borik, 
Puntamika a Diklo.
Sv. Filip i Jakov – malé mestečko na brehu Pašman-
ského prielivu, asi 3 km od kúpeľného mesta Biograd 
na Moru.
Pakoštane – malé mestečko na biogradskej riviére pri 
známom Vranskom jazere.
Pirovac – je malebné mestečko, ktoré láka nádherný-
mi zátokami – Sitnica, Vrulje, Makirina, kde boli ob-
javené ložiská liečivého bahna a taktiež zátoka Vrilo 
s pieskovou plážou.
Vodice – jedno z najatraktívnejších turistických stre-

dísk asi 13 km pred Šibenikom, ponúka bohaté mož-
nosti kultúry a zábavy. Na okraji mestečka sa nachá-
dza letovisko Srima.
Šibenik – starobylé mesto rozprestierajúce sa nad 
zálivom pri Národnom parku ústia rieky Krky. Vďaka 
svojej polohe a bohatej histórii patrí medzi najnav-
števovanejšie mestá Severnej Dalmácie. Rekreačné 
zariadenia sú v turistickom stredisku Solaris, ktoré sa 
nachádza 6 km južne od Šibeniku.
Primošten – stredoveké mestečko sa rozprestiera  na 
ostrovčeku spojenom s pevninou hrádzou. Hotelový 
komplex leží na protiľahlom polostrove, obkolesenom 
bohatým borovicovým porastom a skalnatými a štr-
kovými plážami.
Trogir – kamenné mesto pod ochranou UNESCO je 
klenotom pre milovníkov umeleckých diel, renesanč-
ných a barokových stavieb. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší chorvátsky 
národný park, s čarovnými miestami a prírodnými 
kulisami, ktorý tvorí 16 jazier vzájomne pospájaných 
vodopádmi. Je súčasťou svetového prírodného de-
dičstva UNESCO. 
Krka – najkrajšia krasová rieka Chorvátska, ktorá vy-
chádza na povrch krasovým prameňom a vytvára 

s kaskádami a  vodopádmi prekrásne prírodné sce-
nérie.Výlet spojený s prehliadkou historického centra 
mesta Šibenik.
Kornati – najčlenitejšie súostrovie v Stredomorí, po-
zostávajúce z 89 ostrovov, ostrovčekov a morských 
útesov. Bizarná krása, tradičné pestovanie olív a chov 
oviec.
Zadar – je mesto výnimočnej histórie s mimoriadne 
cenným kultúrnym dedičstvom, mesto ponúkajúce 
vždy niečo nové a celkom originálne.
Fisch picknik – celodenný lodný výlet.
Panoráma – 2 až 4 hodinová plavba popri pobreží.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 22 26 29 29 26

VODA 20 23 25 26 25

DOPRAVA 
AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97
%

APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT /

170  ZATON

POLOHA
Rozsiahly a veľmi obľúbený apartmánový komplex sa nachádza v turistickom stre-
disku Zaton, asi 1,5 km od mestečka Zaton a 16 km od mesta Zadar.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Jednoposchodové apartmánové domčeky postavené v radovej zástavbe  v dalma-
tínskom štýle, majú samostatne stojacu recepciu. Wi-Fi v komplexe (signál podľa 
pokrytia) 2 h denne zdarma. Pozdĺž promenády, vedúcej od recepcie až k pláži, sa 
nachádzajú rôzne reštauračné zariadenia, kaderníctvo, ambulancia, predajňa suve-
nírov a novín, minimarket. Na slnečnej terase pri pláži je veľký a detský bazén so 
sladkou vodou, ležadlá  a slnečníky sú za poplatok. Športové vyžitie: aquaaerobik, 
12 tenisových kurtov s tenisovou školou, stolný tenis, ihriská pre loptové hry, kurzy 
potápania, jazdecký klub so školou, poníky, minigolf, požičovňa bicyklov. Neďaleko 
sa nachádza diskotéka. 

UBYTOVANIE
APT 3*** Štúdio pre 2 – 3 osoby pozostáva z obývacej miestnosti s 2, resp. 3 lôž-
kami, je vybavené kuchynským kútom. Apartmán pre 4 osoby pozostáva zo spálne 
a obývacej miestnosti s 2 lôžkami (rozťahovací gauč)  a kuchynského kúta. Apart-
mán pre 5 osôb má o jednu spálňu viac. Každý apartmán má kúpeľňu s WC, SAT 
TV, telefón, malý trezor, balkón alebo terasu s posedením. Kuchynský kút tvorí linka 
so základným riadom a kávovarom, dvojplatnička a malá chladnička. 
Apt 4**** – kategória LUX – určené sú pre 2 – 6 osôb, počet miestností je rovna-
ký ako 3***, sú však priestrannejšie, luxusne vybavené a majú naviac klimatizáciu 
a mikrovlnnú rúru.

STRAVOVANIE
Individuálne. Možnosť doplatenia raňajok a večerí v samoobslužnej  reštaurácii.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), miniklub a animácie, bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Rozsiahla piesočnatá a štrková pláž v chránenej zátoke s veľmi miernym vstupom 
do mora sú vzdialené 150 – 350 m od apartmánov. Ležadlá  a slnečníky za popla-
tok, široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★ / ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

2+2

CENA OD

290
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100
%

FALKENSTEINER FAMILY DIADORA 
171  PETRČANE

POLOHA
Hotel je situovaný na prírodnom, skalnatom polostrove Punta Skala s mediterán-
skou zeleňou, 3 km od centra Petrčane.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel zameraný na rodiny s deťmi pozostáva z viacerých prepojených krídiel. Má re-
cepciu, Wi-Fi zdarma, reštauráciu (oddelená časť pre deti), lobby bar. Súčasťou hotela 
je Aquapura Spa Flora wellness na 2 000 m2 (vnútorný bazén prepojený s vonkajším, 
sauny, studený kanál, cardio fi tnes), na slnečnej terase komplex bazénov so sladkou 
vodou (tobogan a atrakcie pre deti). Športové vyžitie: tenis, multifunkčné ihriská na 
loptové hry, plážový volejbal, potápačské centrum, požičovňa bicyklov, lodiek, vod-
ných lyží. Parkovanie len v garáži za poplatok (9,50 EUR/deň, platba na mieste).

UBYTOVANIE
Rodinné izby: Sú s rozlohou 33 m2 a 37 m2, majú 2 lôžka a čiastočne oddelený spací 
kút pre 2 deti (postele 180 x 80 cm). Rodinné suity: izba s 2 lôžkami a sedačkou 
(lôžko 145 x 140 cm) a čiastočne oddeleným spacím kútom pre 3 deti (postele 
180 x 80 cm). Všetky izby sú klimatizované, majú kúpeľňu a WC, sušič na vlasy, 
balkón alebo terasu, SAT TV, trezor, minibar, telefón, internet.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Diskotéka, ihrisko, animácie, nápoje vo Falky Lande medzi 10.00-18.00 hod., potre-
by pre bábätká, v reštaurácii detský stôl a jedálenský kútik.

PLÁŽ
Hotelová pláž sa tiahne pozdĺž zalesneného polostrova, je skalnatá s jemným štr-
kovým zálivom s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá a závesné siete zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky a večere formou bufetových stolov, 
ľahký bufetový obed, nealko nápoje k jedlu. Animácie podľa vypísaného progra-
mu, sauny a fi tnes, niektoré druhy športov, živá hudba. 

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BEZ BARIÉR

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

588
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94
%

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

FALKENSTEINER CLUB 
FUNIMATION BORIK 
173  ZADAR

PINIJA 
172  PETRČANE

POLOHA
Komplex sa nachádza v stredisku Borik, od centra Zadaru je vzdialený asi 5 km 
a dostupný prechádzkou, turistickým vláčikom resp. autobusovou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z 2 hotelov prepojených presklenou chodbou. Je klimatizovaný, 
má centrálnu recepciu (Wi-Fi zdarma), zmenáreň, aperitív bar, reštauráciu, kaviareň. 
Na terase je komplex bazénov (ležadlá a slnečníky zdarma), vírivka, tobogan a bar. 
Hotel má aj krytý bazén s vyhrievanou vodou a spa centrum. Športové vyžitie: teni-
sové kurty, futbal, petag, badminton, joga, jogging, fi tnescentrum, aerobik.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby (max. 2 osoby), rodinné izby (mini fam – oddelená 
spálňa a poschodová posteľ) a suity (oddelená spálňa, 1 lôžko v obývacom priesto-
re a poschodová posteľ). Poschodová posteľ je určená pre deti do výšky 160 cm 
a je v časti oddelenej zväčša závesom alebo posuvnými dverami. Izby sú vkusne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar, trezor, nie-
ktoré balkón a orientované sú na morskú stranu, parkovisko alebo do okolia.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie len do rodinných izieb a suite zdarma), animácie, bazén.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je priamo pred hotelmi (ležadlá a slnečníky za poplatok). V kom-
plexe je aj štrková pláž. Široké športové vyžitie: plážový volejbal, potápačský klub.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel je situovaný v borovicovom lese na prírodnom skalnatom polostrove. Ro-
mantická osada Petrčane je vzdialená asi 500 m prechádzkou popri mori, od mes-
ta Zadar je vzdialený 12 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z 3 rozsiahlych krídel má recepciu (trezor a Wi-Fi zdarma), lob-
by bar a reštauráciu. Všetky spoločenské priestory sú klimatizované. V areáli je piz-
zeria s grilom, cukráreň, dalmatínska vináreň, zábavné centrum, nočný bar, obchod, 
predajňa suvenírov a strážené parkovisko. V hoteli je krytý bazén so sladkou vodou 
s hydromasážou (k dispozícii v mimosezóne do 17.6. a od 6.9.), fi tnescentrum, sauna, 
masáže, solárium. Na slnečnej terase je bazén so sladkou vodou (ležadlá zdarma). 
Športové vyžitie ponúkajú 3 tenisové kurty, ihriská na plážový volejbal, petang, stol-
ný tenis, minigolf. V hlavnej sezóne usporadúva hotel rôzne animácie.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek sú veľmi vkusne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, chladničku (na vyžiadanie sa plní 
za poplatok minibar), SAT TV, telefón a prípojku na internet. Väčšina izieb má aj 
balkón, orientované sú na morskú stranu, parkovisko alebo park. V hoteli sa nachá-
dzajú aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Možnosť doplatenia obedov a večerí formou 
bufetu.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), animácie, bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Skalnaté a štrkové pláže, v jednej časti s pieskovým dnom, sa tiahnu okolo celého 
polostrova. Vybavené sú sprchami, ležadlami a slnečníkmi za poplatok, je tu široká 
možnosť vodných športov a požičovňa športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

BEZ BARIÉR

1+1 2+2
DO 4 R.

ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
miestne čapované nápoje k hlavnému jedlu (nealko, pivo, stolové víno), popo-
ludní zmrzlina pre deti, v čase 10,00 - 22,00 hod. miestne čapované nápoje 
v bare Tramontana, niektoré druhy športov. Animácie a športové podujatia 
podľa vopred vypísaného programu. 

CENA OD

298
EUR

CENA OD

476
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78
%

DONAT
174  ZADAR 

POLOHA
Hotel je situovaný v borovicovom parku strediska Borik. Od centra Zadaru je vzdia-
lený asi 5 km a dostupný prechádzkou, vláčikom alebo miestnou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Dve samostatne stojace budovy Donat I a Donat II majú spoločné: v hoteli Donat I 
recepciu (trezor zdarma), internetový kútik a Wi-Fi za poplatok, denný bar, ktorý 
slúži zároveň ako all inclusiv bar, na slnečnej terase bazén so sladkou vodou, le-
žadlá a slnečníky zdarma, v hoteli Donat II reštauráciu a pred hotelmi parkovisko. 
Športové vyžitie: tenisové kurty, stolný tenis, futbal, petang, bedminton, joga, džo-
ging, aerobik, strečing.

UBYTOVANIE
Klimatizované jednolôžkové a dvojlôžkové izby – niektoré s možnosťou prístelky 
a aj rodinné izby (pre 4 osoby, majú dvojlôžkovú spálňu, obývaciu izbu s 2 lôžkami), 
sú účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV. Väčšina izieb má balkón, resp.   
francúzske okno orientované do okolia.

STRAVOVANIE
All inclusive v reštaurácii hotela Donat II.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), bazén, animácie.

PLÁŽ
Štrková pláž je oddelená len parkovou zeleňou. Pieskový záliv s pozvoľným vstu-
pom do mora je pred susedným hotelom Funimation. Ležadlá na pláži sú za popla-
tok. Je tu široká možnosť vodných športov a atrakcií.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov vrátane miestnych čapovaných nápojov k hlavným jedlám (rôzne nealko-
holické, pivo a víno). V čase od 10,00 do 22,00 hod. je možnosť občerstvenia sa 
v bare (miestne čapované nápoje). Hotelové animácie pre všetky vekové skupiny 
(v sezóne podľa vopred vypísaného programu), niektoré druhy športov.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

288
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74
%

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74
%

ZORA /

176  PRIMOŠTEN

HOTEL ALBA  

APARTMÁNY CROATIA 

175  SV.FILIP A JAKOV

POLOHA
Hotel stojí v bezprostrednej blízkosti jedného z najmalebnejších miest na Jadrane 
– Primoštenu, na zalesnenom polostrove.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z viacerých, sklenenou chodbou prepojených traktov. Má recep-
ciu (trezor za poplatok), klimatizovanú reštauráciu s terasou, aperitív bar – Wi-Fi 
zdarma, Piano bar, kongesovú sálu. Pred hotelom je v borovicovom lesíku rozsiahle 
parkovisko (za poplatok 3 EUR na deň). Na slnečnej terase je krytý bazén s mor-
skou vodou (na leto sa otvára), ležadlá zdarma. Možnosť aktívneho odpočinku: 
tenisové kurty, minigolf, ihriská na rôzne loptové hry, stolný tenis, fi tnescentrum, 
wellness, sauna, masáže. 

UBYTOVANIE
Izby comfort*** – dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú klimatizované v ho-
telovom režime, majú stropný ventilátor, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
chladničku na vyžiadanie (4 EUR/ deň), telefón, balkón. Niektoré prízemné izby 
sú s terasou. Orientované sú do lesoparku, z časti slúžiaceho ako parkovisko alebo 
na morskú stranu. 
Izby premier club**** – dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú klimatizované 
v hotelovom režime, majú stropný ventilátor a sú v oddelenej časti s vchodom na 
kartu. Majú balkón, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, kúpací plášť, jednorazové papuče, 
SAT TV, trezor, minibar, SAT radio, CD prehrávač a Wlan zdarma. Orientované sú na 
morskú stranu. Hotel disponuje aj rodinnými izbami.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén, miniklub a animácie.

PLÁŽ
Štrková pláž lemuje celé pobrežie polostrova a pozdĺž nej sa tiahne cestička v 
tieni hustého borovicového lesa (ležadlá a slnečníky za poplatok). Na pláži je širo-
ka ponuka vodných športov a aktivít, s možnosťou prenajatia športových potrieb 
a potápačská škola.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★ / ★★★★

POLOHA
Komplex sa nachádza v pokojnom stredisku na pobreží Pašmanského kanála, ne-
ďaleko od centra mestečka Sv. Filip i Jakov, dostupného krátkou prechádzkou po 
prímorskej promenáde s obchodíkmi a reštauráciami.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Areál pozostávajúci z hotela a apartmánov (samostatné recepcie, Wi-Fi zdarma) 
je postavený v radovej zástavbe, pod magistrálou obkolesený upravenou medite-
ránskou zeleňou. Každý rad je špecifi cký s jedným druhom apartmánov. V hoteli je 
reštaurácia a aperitív bar. Športové vyžitie: tenisové kurty.

UBYTOVANIE
Hotel: Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú vkusne a účelne zariadené, majú 
kúpeľňu s WC, balkón. Štúdiá: pozostávajú z jednej miestnosti s 2 lôžkami a prístel-
ky, majú kompletne zariadenú malú kuchynskú linku, kúpeľňu s WC a balkón. Izby 
i štúdiá sú orientované na parkovisko alebo morskú stranu.
Apartmány: Pre 3 osoby pozostávajú z oddelenej spálne s 2 lôžkami a obývacej 
miestnosti s rozťahovacím gaučom pre 1 osobu. Apartmány pre 4 osoby majú 
v obývacej miestnosti rozťahovací gauč pre 2 osoby. Apartmány pre 5 a 6 osôb 
majú 2 spálne a v obývacej miestnosti rozťahovacie lôžko pre 1 alebo 2 osoby. 
Obývacia miestnosť je vybavená kuchynským kútom s kuchynskou linkou so zák-
ladným riadom, dvojplatničkou a malou chladničkou. Každý apartmán má kúpeľňu 
s WC, SAT TV, balkón alebo terasu. 

STRAVOVANIE
Izby: Polpenzia - raňajky a večere formou bufetu.
Apartmány a štúdiá: Individuálne, možnosť doplatku raňajok a večerí. 

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), ihrisko, animácie.

PLÁŽ
Štrkovo-skalnatá pláž sa nachádza 50 – 100 m od apartmánov a piesočnatá pláž 
asi 500 m za mestečkom v kempe. Na pláži je možnosť vodných športov, ihrisko na 
plážový volejbal, ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78
%

HOTELOVÝ KOMPLEX IMPERIAL /

177  VODICE

POLOHA
Hotelový komplex sa rozprestiera na okraji mesta Vodice asi 800 m od centra, 
v upravenej mediteránskej zeleni. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva z hlavnej budovy hotela, kde je recepcia, dve reštaurácie, aperitív 
bar, zmenáreň, internet café (za poplatok) a depandansov a víl. Na slnečnej terase je 
vonkajší bazén pre deti aj dospelých. Vnútorný bazén s morskou vodou je v prevádz-
ke v mimo sezóne. Športové vyžitie: tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, volejbalové 
ihrisko. V hlavnej sezóne sa poriadajú animácie. Parkovanie je za poplatok 6 EUR/deň.

UBYTOVANIE
Vila*** Klimatizované izby: jednolôžkové s  možnosťou prístelky pre jedno dieťa 
(jeden a pol lôžka) a dvojlôžkové s prístelkou, sú vkusne zariadené, majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, chladničku, SAT TV a balkón. Orientované sú do okolia.
Hotel *** Dvojlôžkové izby s  prístelkou bez klimatizácie sú v  bočnej časti hotela, 
ktorá je bez výťahu. Majú balkón, kúpeľňu s WC, SAT TV a telefón, orientované sú 
na morskú stranu (výhľadu zabraňuje hustý parkový porast), park alebo parkovisko.  
Superior dvojlôžkové izby s prístelkou sú klimatizované a moderne zariadené, na-
chádzajú sa v hlavnej časti hotela, ktorá je vybavená výťahom. Majú balkón, kúpeľ-
ňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor a minibar. Orientované sú na morskú 
stranu, park alebo parkovisko. V hlavnej časti hotela sú na vyžiadanie aj apartmány, 
ktoré majú 1 až 2 samostatné dvojlôžkové spálne a obývaciu miestnosť.

STRAVOVANIE
Polpenzia - pre všetky zariadenia, raňajky a večere formou bufetových stolov. Mož-
nosť doplatenia obedov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), ihrisko, animácie, tobogan.

PLÁŽ
Štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora a upravenými plochami na slnenie je 
vzdialená od hotela asi 100 m (ležadlá a slnečníky za poplatok). Na pláži je široká 
ponuka vodných športov s možnosťou prenajatia športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★ / ★★★

1
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

  

1+1 2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

238
EUR



145

CHORVÁTSKO  |  SEVERNÁ DALMÁCIA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 77
%

PENZIÓN A MOBILNÉ DOMČEKY BONACA 
178  VODICE – SRIMA

POLOHA
Rodinný penzión a mobilné domčeky sa nachádzajú v tichšej časti turistického leto-
viska Srima. Centrum Vodíc je vzdialené asi 3 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, reštaurácia a parkovisko sú určené len pre hostí penziónu a mobilných 
domčekov (zdarma). Pri nástupe na pobyt je potrebné zaplatiť vratnú 50 EUR kau-
ciu/izba/mobilný domček. Na slnečnej terase je bazén so sladkou vodou a ležadla-
mi (v obmedzenom počte). Po dohovore s majiteľom je možné používať posedenie 
v záhrade a zatvorené ohnisko na grilovanie. 

UBYTOVANIE
Penzión: Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú bez balkóna, rodinné izby po-
zostávajú zo samostatnej dvojlôžkovej spálne a obývacieho priestoru s rozťahova-
cím gaučom (k dispozícii je ešte jedna rozkladacia pohovka), vhodné pre deti, majú 
balkón alebo terasu. Apartmán má 1 lôžkovú a 2 lôžkovú izbu a obývaciu miestnosť 
s možnosťou spania pre 2 osoby, v ktorej je malý kuchynský kútik a terasa. Sú účel-
ne zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV a mini chladničku. Orientované sú do 
okolia. Možnosť doplatenia klimatizácie (6 EUR/deň, platba na mieste). 
Mobilné domčeky: Sú klimatizované, pre 4 – 6 osôb, majú obývaciu časť (rozkladacie 
lôžko pre 2 deti) s malou zariadenou kuchynskou linkou (chladnička a dvojplatnič-
ka), 2 dvojlôžkové izbičky (jedna s poschodovou posteľou), sprchu a WC, posedenie.

STRAVOVANIE
Penzión: Polpenzia - výborná domáca kuchyňa. Raňajky formou bufetových stolov 
a trojchodové večere - s možnosťou výberu z 2 hlavných jedál. 
Mobilné domčeky: Individuálne s možnosťou dokúpenia stravy v penzióne.

PRE DETI
Bazén.

PLÁŽ
Štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená asi 400 m (slnečníky 
a ležadlá sú za poplatok). Na pláži sú možnosti vodných športov, škola potápania, 
prenájom športových potrieb, možnosť občerstvenia.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1 2+2
DO 7 R.
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POLOHA
Hotel je situovaný v strede celého komplexu, v bezprostrednej blízkosti „Dalmatin-
skeho ethno sela“, obkolesený mediteránskou zeleňou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Kompletne zrekonštruovaný hotel je ako prvý v Chorvátsku ladený do dalmatin-
ského štýlu. Má recepciu, trezor a Wi-Fi za poplatok, reštauráciu, lobby bar s letnou 
terasou, zmenáreň, obchodík so suvenírmi. Na slnečnej terase je bazén s morskou 
vodou (ležadlá a slnečníky zdarma). Hotel je prepojený chodbou s wellness a spa 
centrom, zdarma komplex bazénov a  jacuzzi, za poplatok sauny, masáže, fi tnes 
(viď opis v úvode). Hotelové animácie pre deti a dospelých sa konajú v období 
166. - 14.9. Parkovanie: na vyhradenom mieste za poplatok 4 EUR/deň (do 15.6. 
a od 6.9. zdarma)

UBYTOVANIE
Superior jednolôžkové, dvojlôžkové a rodinné izby (2 dvojlôžkové izby veľa seba 
alebo 2 izby spojené dverami) sú moderne a luxusne zariadené, majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, prípojku na internet (za poplatok), minibar 
a francúzske okno. Dvojlôžkové izby de luxe majú navyše kúpací plášť a papučky. 
Orientované sú do okolitého lesoparku alebo parkovisko.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov v období do 5.7. a od 24.8. 
Raňajky - formou bufetových stolov v období od 5.7. do 23.8., možnosť doplatenia 
večerí. 

PRE DETI
Animácie, postieľka (na vyžiadanie za poplatok). V komplexe za poplatok: zábavný 
a aqua park, tobogán na pláži.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom, oddelená len parkovou zeleňou je piesočnatá pláž (ležadlá 
a slnečníky za poplatok). V stredisku je široká možnosť vodných športov, tobogan 
v plážovom objekte a potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

„Veľký rezort pre veľkú dovolenku“ to je heslo tohto komplexu obkoleseného 
mediteránskou zeleňou a borovicovým lesíkom, 6 km južne za mestom Šibenik, 
dosiahnuteľného miestnou dopravou. Ideálny komplex na rodinnú dovolenku, ale 
i pre športovcov či na organizovanie kongresov. Má veľmi dobrú polohu – je v stre-
de medzi Zadarom a Splitom, vzdialenosť do každého z týchto miest je 80 km. 
Pozostáva z 5 hotelov, autocampu, apartmánov Villas Kornati a Villas Dalmatian 
Stars a má vlastnú Yacht marinu. Pozdĺž celého rezortu je vybudovaná 4 km dlhá 
rôznorodá pláž – jemno štrková a piesková, malá časť skalnatá, na časti pláže sú vy-
sadené palmy. V komplexe je široká možnosť športového a relaxačného oddychu.

WELLNESS A SPA CENTRUM: krytý bazénový svet má 6 vyhrievaných bazénov 
s whirlpool (morská i sladká voda), saunový svet (fínska, hamam, aroma), solarium, 
fi tnes, beauty, oddychová zóna. Vstup za poplatok (klienti hotela Ivan majú vstup 
do bazénového sveta v cene ubytovania).
DALMATÍNSKA DEDINA (DALMATINSKE SELO): ponuka tradičných dalmatín-
skych špecialít, pripravených podľa receptov dávnych predkov - teplý domáci 
chlieb z vlastnej pekárne a z vlastnej múky mletej v 100 rokov starom mlyne, do-
máca parmská šunka a syr, jedlo na grile. Dedinka ponúka bohatý program každý 
večer – prezentácia starých remesiel, výroba upomienkových predmetov, tkacia 
dielňa, ochutnávka domácich vín v regióne Šibenik, liehovar na výrobu vlastných 
tradičných brandy.
ZÁBAVA PRE DOSPELÝCH: najlepšie reštaurácie v okolí, beach párty, škola tan-
ca pod vedením tanečných inštruktorov. Solaris tím pripravuje každý deň bohatý 
program, stačí si vybrať svoj vlastný príbeh a svoj vlastný bar.
ZÁBAVA PRE DETI: AQUAPARK Solaris - vodný svet, Solaris pirátske dobrodruž-
stvo - Minigolf, vodné šmykľavky, Solaris expres vláčik, herňa (biliard, stolný futbal, 
videohry a pod.) - za poplatok, detské ihriská, drevené mesto.
ŠPORT: 9 tenisových kurtov – antuka, ihriská na loptové hry, bowling, petang, mini-
golf, ako aj 9 jamkové golfové ihrisko. Vodné športy: požičovňa vodných bicyklov, 
kajakov, kanoí, windsurfi ngov, potápačský klub, vodné lyžovanie.

179 SOLARISSOLARIS 
BEACH RESORT IVAN 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100�%
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89
%

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

KIDS HOTEL ANDRIJA 
181  SOLARIS

BEACH HOTEL JURE 
180 SOLARIS

POLOHA
Hotel sa nachádza na jednom z okrajov strediska Solaris, v bezprostrednej blízkosti 
aquaparku, obkolesený mediteránskou zeleňou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je po rekonštrukcii prezentovaný ako typický detský hotel, čomu zodpo-
vedajú aj jeho služby. Má recepciu, trezor a Wi-Fi za poplatok, detskú recepciu, 
reštauráciu s oddelenou časťou prispôsobenou pre deti, denný bar s letnou te-
rasou, zmenáreň, obchodík so suvenírmi. Na slnečnej terase je bazén s morskou 
vodou (ležadlá a slnečníky zdarma). V komplexe je wellness a spa centrum - vstup 
za poplatok (opis v úvode). Hotelové animácie pre deti a dospelých sa konajú 
v období 16.6. - 14.9. Parkovanie: na vyhradenom mieste za poplatok 4 EUR/deň 
(do 15.6. a od 6.9. zdarma). 

UBYTOVANIE
K dispozícii sú izby: dvojlôžkové, dvojlôžkové s 1 prístelkou, dvojlôžkové s 2 prístel-
kami (poschodová posteľ len pre deti do 12 r.) a rodinné izby (2 izby vedľa seba, 
prepojené dverami (možnosť ubytovať až 3 deti, dve do 12 r. a jedno do 14 r.). Izby 
sú vkusne a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, 
minibar a balkón. Orientované sú do okolitého lesoparku alebo parkovisko. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov.

PRE DETI
Animácie, postieľka (na vyžiadanie zdarma). V komplexe za poplatok: zábavný 
park, aquapark, tobogán na pláži.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom, oddelená len parkovou zeleňou je piesočnatá pláž  s po-
zvoľným vstupom do mora (ležadlá a slnečníky za poplatok). V stredisku je široká 
možnosť vodných športov, tobogan v plážovom objekte  a potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel je situovaný v strede strediska Solaris, v bezprostrednej blízkosti Solaris Pal-
ma Beach Clubu, obkolesený mediteránskou zeleňou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, trezor a Wi-Fi za poplatok, reštaurácia, lobby bar s letnou terasou, inter-
netový kútik (za poplatok), zmenáreň, obchodík so suvenírmi. Na slnečnej terase 
je bazén s morskou vodou (ležadlá a slnečníky zdarma). Časť hotelových izieb je 
dostupná bez výťahu. V komplexe je wellness a spa centrum - vstup za poplatok 
(opis v úvode). Hotelové animácie pre deti a dospelých sa konajú v období 16.6. 
- 14.9. Parkovanie: na vyhradenom mieste za poplatok 4 EUR/deň (do 15.6. a od 
6.9. zdarma).

UBYTOVANIE
Menšie dvojlôžkové izby, rodinné izby typu: dvojlôžková s 2 prístelkami (rozťaho-
vacie kreslo alebo gauč pre 2 deti) alebo 2 dvojlôžkové izby vedľa seba (bez pre-
pojenia) sú vkusne a účelne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
telefón, minibar a balkón. Orientované sú do okolitého lesoparku, alebo parkovisko.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov.

PRE DETI
Animácie, postieľka (na vyžiadanie za poplatok). V komplexe za poplatok: zábavný 
park, aquapark, tobogán na pláži.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom, oddelená len parkovou zeleňou je piesočnatá pláž (ležadlá 
a slnečníky za poplatok). V stredisku je široká možnosť vodných športov, tobogan 
v plážovom objekte a potápačské centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
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Primošten
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Omiš
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Tučepi

Baška Voda
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Dubrovník
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Ruskamen – menšie turistické stredisko s  peknými 
štrkovými plážami. Jedno z  najpopulárnejších stre-
dísk s výbornými podmienkami na plachtenie. 
Brela – pekné a príjemné stredisko, lemované boro-
vicovými lesmi, s pieskovými a štrkovými plážami, 
ktorými je takmer spojená so susedným letoviskom 
Baška Voda.
Baška Voda – kedysi malá rybárska osada sa v prie-
behu rokov zmenila na známe a obľúbené turistické 
stredisko, poskytujúce oddych na prekrásnych a roz-
siahlych štrkových plážach lemovaných borovicový-
mi a píniovými lesíkmi.
Bratuš – malé stredisko ležiace medzi Baškou Vodou 
a Makarskou, v pokojnom prostredí štrkových pláží.
Makarska – prístavné mesto leží v širokom zálive na 
úpätí horského masívu Biokovo a na pobreží Dalmá-
cie patrí k najobľúbenejším letoviskám s možnosťou 
kúpania na dlhých štrkovo-kamienkových plážach.
Tučepi – letovisko príťažlivé polohou na úpätí pohoria 
Biokovo, ktorého svahy sa kolmo dvíhajú iba kúsok 
od pobrežia. Tučepi majú dlhú pláž s jemným štrkom. 
Podgora – stredisko zasadené medzi olivovými a bo-
rovicovými stromami priamo pri prekrásnych štrko-
vých plážach.
Gradac – mestečko s historickým centrom na výbež-
ku do mora sa môže pochváliť jednou z najdlhších 
a najkrajších pláží v celej oblasti. Na začiatku smerom 
na sever je malá rybárska osada Brist. 
Dubrovnik – malebné stredoveké mesto leží na juž-
nom pobreží Chorvátska. Je to fascinujúce mesto 
s nespočetnými historickými a umeleckými pamä-
tihodnosťami,  je pýchou chorvátskych dejín a vý-

znamnou súčasťou svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO.  Dubrovník poskytuje množstvo vzrušujú-
cich zážitkov, ale i odpočinok v tichom prostredí ma-
lebných zákutí s miernym stredomorským podnebím. 
Hotely v Dubrovníku, väčšinou s vlastnými štrkovými 
plážami, sú situované najmä na polostrove Lapad 
a Babin Kuk.
Cavtat – romantické malé mestečko, len 18 km od 
Dubrovníka a 5 km od Cilipi s prekrásnymi plážami 
s malými zálivčekmi a promenádou lemovanou pal-
mami.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Split – najväčšie dalmátske mesto, ktorému kraľuje 
Diokleciánov palác postavený v roku 285, je zapísané 
v zozname Unesco. Vo večerných hodinách sa Split 
mení na mesto kultúry.
Horský masív Biokovo – bus/turistika. Najvyšší vrch 
Sv.Jure 1  762 m, nevídané kontrasty prírody, neopí-
sateľný pohľad na široké okolie. Dozviete sa, ako žili 
pôvodní obyvatelia, ktorí sa usádzali práve v tomto 
pohorí.
Fisch picknik – celodenný lodný výlet, zanechá krás-
ne spomienky nielen na plavbu loďou, ale i na chutný 
obed a perfektné kúpanie.
Panoráma – dvoj až štvorhodinová plavba popri pobreží.
Ostrovy Brač a  Hvar – celodenný lodný výlet. Brač 
– ostrov Martina Kukučina, známy nádhernou plá-
žou Zlatni Rat ako i mramorom. Hvar - najslnečnejší 
ostrov, nazývaný tiež ako chorvátska Madeira.
Ostrov Korčula – celodenný výlet bus/loď, mesto 
Korčula – tiež nazývané ako „Malý Dubrovník“, 

je považované za rodné mesto Marca Pola. Patrí 
k najcennejším mestským pamiatkovým rezerváciám 
v Chorvátsku.
Dubrovnik – celodenný výlet – bus. Mesto so slávnou 
minulosťou, zapísane v zozname Unesco, je zaradené 
medzi sedem najkrajších miest na svete a stalo sa aj 
najromantickejším mestom na svete. Ak chcete vidieť 
raj na zemi, navštívte Dubrovnik, napísal svojim pria-
teľom na pohľadnicu G. B. Shaw.
Medžugorie – celodenný výlet – bus - pútnické 
mesto, kam ročne prichádza viac ako milión ľudí 
z celého sveta hľadať pokoj. Dňa 24.6.1981 sa tu zjavi-
la Panna Maria a priniesla posolstvo mieru.
Mostar – celodenný výlet – bus - mesto dostalo ná-
zov podľa mostu z 15. storočia, ktorý sa stal symbo-
lom spolunažívania kresťanov a moslimov. Orientálna 
ulička Vás nielen očarí, ale nájdete tu aj množstvo 
prekrásnych a zaujímavých suvenírov.
Bačinské jazerá – poldenná plavba na „ladjah“ (staré 
rybárske plavidlo) po prírodnej rezervácií, ktorú tvo-
rí sedem rôznofarebných jazier, ktorých hladina leží 
nad úrovňou mora.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 26 30 30 26

VODA 21 24 25 26 24

DOPRAVA 
AUTOM, AUTOBUSOM A LETECKY
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ALL INCLUSIVE Privítací drink, raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
vrátane miestnych čapovaných nápojov (rôzne nealkoholické nápoje a k hlavným 
jedlám i víno a pivo). V čase 10:00 – 23:00 hod. domáce čapované nápoje a 16:00 
– 17:00 hod. snack, káva, čaj v dennom bare v hoteli, animácie (v sezóne) podľa 
vopred vypísaného programu.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78
%

HOLIDAY VILLAGE SAGITTA 
182  RUSKAMEN

POLOHA 
Hotelový komplex sa nachádza vo svahu tichého letoviska Ruskamen, ležiaceho na 
borovicami porastenej Omišskej rivijere, 7 km južne od Omišu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z 3 zariadení: hotel, apartmány a bungalovy. V ho-
telovej budove je spoločná recepcia (trezor zdarma), reštaurácia s terasou, lobby 
bar (Wi-Fi zdarma), na terase je bazén so sladkou vodou (ležadlá v obmedzenom 
počte zdarma), detský bazén. Komplex organizuje v hlavnej sezóne animácie. 

UBYTOVANIE
Hotel: Klimatizované dvojlôžkové izby s prístelkou majú kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, SAT TV, malú chladničku, telefón a balkón orientovaný na morskú stranu. 
Apartmány: Pre 4 osoby sú klimatizované, majú dvojlôžkovú spálňu a obývaciu 
miestnosť s rozťahovacím lôžkom pre 2 osoby a malým kuchynským kútom, kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, balkón orientovaný na morskú stranu. 
Bungalovy: Pre 3 osoby majú obývaciu miestnosť s francúzskym lôžkom a rozťa-
hovacím lôžkom pre 1 osobu a mini kuchynský kút. Pre 4 osoby majú detskú izbu 
s poschodovou posteľou, obývaciu miestnosť s dvojlôžkom a malý kuchynský kút. 
Sú klimatizované, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, terasu orientovanú na morskú stranu. 

STRAVOVANIE
All inclusive – pre všetky zariadenia.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), bazén, animácie.

PLÁŽ
Pod celým komplexom je štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora a skalnatá 
pláž s upravenými plochami na slnenie. Ležadlá a slnečníky za poplatok. Je tu ši-
roká možnosť vodných športov. Plážový bar, ktorý nespadá do služieb all inclusive.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFIDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

296
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100
%

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

MARINA +
184  BRELA

BERULIA 
183  BRELA

POLOHA
Obľúbený hotel patriaci do známej hotelovej siete Blue Sun leží v miernom sva-
hu na severnom okraji letoviska, obklopený hustým borovicovým lesoparkom. Od 
centra mestečka Brela, v ktorom sú rôzne obchodíky, reštaurácie kaviarne a pizzrie 
je vzdialený iba 250 m. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z viacerých navzájom spojených pavilónov. V hlavnej časti je re-
cepcia, Wi-Fi zdarma, reštaurácia, aperitív bar, TV miestnosť, počítačová miest-
nosť, kaderník, lekár, obchod so suvenírmi a drobným tovarom, parkovisko. Hotel je 
plne klimatizovaný. Športové vyžitie: neďaleké tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, 
biliard a fi tnescentrum, masáž. V sezóne organizuje hotel vlastné animácie vo via-
cerých jazykoch.

UBYTOVANIE
Priestranné, klimatizované, jednolôžkové izby s možnosťou prístelky pre dieťa (roz-
ťahovacie jeden a pol lôžko 130 x 200 cm), dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
(rozťahovacie lôžko - pre 1 dospelú osobu alebo 1 - 2 deti). Sú moderne a vkusne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar, trezor zdar-
ma a balkón, orientované sú na morskú stranu alebo do lesoparku a átria.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov. Možnosť doplatenia obe-
dov v reštaurácii Punta Rata.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), miniklub, animácie.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom je veľký záliv s jemno štrkovou plážou, ktorá sa tiahne, po-
odeľovaná skalami na menšie časti a lemovaná borovicami a píniami poskytujúcimi 
tieň, až po okraj mestečka Brela. Na pláži je možnosť prenajatia si ležadiel a slneč-
níkov za poplatok, ako aj množstvo vodných športov  a atrakcií, vrátane požičovne 
športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel so svojím depandansom patriaci do známej hotelovej siete Blue Sun sa na-
chádza v bujnej stredomorskej vegetácii na úpätí mierneho svahu na južnom okraji 
Brely, asi 5 minút chôdze od centra mestečka.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hlavnej budove hotela je recepcia, Wi-Fi zdarma, klimatizovaná reštaurácia, ka-
viareň  s terasou, aperitív bar, obchodík so suvenírmi a drobnými predmetmi, pred 
hotelom je parkovisko. Na slnečnej terase pod hotelom je bazén so sladkou vodou, 
ležadlá a slnečníky zdarma. Športové vyžitie: fi tnescentrum, sauna, solárium, masá-
že, neďaleké tenisové kurty, stolný tenis, minigolf, petang. V neďalekom mestečku 
Brela sú rôzne obchodíky, reštaurácie, kaviarne, pizzerie, cukrárne. Parkovanie pri 
hoteli zdarma (obmedzený počet miest).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú vkusne a účel-
ne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, Wi-Fi zdarma, 
trezor zdarma, minibar, väčšina aj balkón, orientované sú na morskú stranu alebo 
do lesoparku.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén, miniklub a animácie.

PLÁŽ
Jemná štrková upravená pláž je priamo pod hotelom, dostupná je po schodoch 
a lemovaná borovicovým porastom. Na pláži je možnosť zapožičania si ležadiel 
a slnečníkov za poplatok, ako i široká ponuka vodných športov  a rôznych vodných 
atrakcií.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

1+1
DO 7 R.

ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

1+1 2+2
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

403
EUR

CENA OD

350
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97
%

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

PENZIÓN PUTNIK 
186  BAŠKA VODA

HORIZONT 
185  BAŠKA VODA

POLOHA
Penzión sa nachádza v miernom svahu, asi 100 m od centra strediska  a pobrež-
nej promenády, známej množstvom reštaurácií, kaviarní, cukrární ako aj malých 
obchodíkov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Penzión pozostáva z dvoch prepojených domov postavených v mediteranskom 
štýle, obkladaných bielym kameňom. V hlavnej budove sa okrem apartmánov 
a štúdií nachádza recepcia a reštaurácia, za poplatok fi tnes. V celom objekte je 
Wi-Fi zdarma. Za ňou sa nachádza druhá budova s apartmánmi. Parkovanie je 
možné zdarma priamo pri dome. 

UBYTOVANIE
Štúdio pre 2 až 3 osoby pozostáva z jedného priestoru, má pevné dvojlôžko 
a rozkladacie kreslo. Súčasťou miestnosti je i malá kuchynka so stolom  a linkou so 
základnými riadom, dvojplatničkou a chladničkou. Apartmán pre 4 osoby pozostá-
va zo spálne s manželskou posteľou a obývacej miestnosti s rozkladacím lôžkom 
pre 2 osoby (vhodné najmä pre deti do 12 rokov). Všetky apartmány a štúdiá sú 
klimatizované, vkusne a účelne zariadené, majú vlastnú kúpeľňu s WC, SAT TV, 
trezor a balkón.

STRAVOVANIE
Individuálne, s možnosťou doplatenia stravovania (raňajky alebo polpenzia), podá-
vaného v reštaurácii priamo v penzióne.

PLÁŽ
Rozsiahla jemno štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora sa rozprestiera asi 
150 m od penziónu. Na pláži je široká ponuka vodných športov, vodných atrakcií 
a prenájmu športových potrieb. Ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza neďaleko centra strediska nad prímorskou promenádou, obko-
lesený je borovicovým porastom a upravenou zeleňou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný, moderný, klimatizovaný hotel poskytuje služby na najvyššej úrovni. V ho-
teli je recepcia (trezor za poplatok), 2 reštaurácie (1 á la carte - Matrioška), zme-
náreň, v priestoroch terasy, baru a reštaurácie je Wi-Fi zdarma, konferenčná sála, 
parkovisko (za poplatok). Hotel má vlastné Spa & Wellness centrum na ploche 
1 300 m2 (krytý bazén s vírivkou a hydromasážny bazén so sladkou vodou, 10 sáun, 
masáže, fi tnes centrum). Na terase je bazén s vírivkou so sladkou vodou (ležadlá 
a slnečníky v obmedzenom počte zdarma). Športové vyžitie: tenisový kurt, stol-
ný tenis, biliard. V stredisku je množstvo reštauračných zariadení, ktoré poskytujú 
gurmánske zážitky.

UBYTOVANIE
Hotel poskytuje ubytovanie rôznych kategórií: ekonomy – dvojlôžkové izby bez 
balkóna, standard – dvojlôžkové izby s balkónom, orientované na park alebo mor-
skú stranu, superior – dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, s balkónom, orien-
tované na park alebo morskú stranu, junior suite – dvojlôžková spálňa čiastočne 
oddelená (závesom alebo zaťahovacími dverami) od obývacej miestnosti s rozťa-
hovacím lôžkom pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti, orientované na park.
Všetky izby sú klimatizované, moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vla-
sy, SAT TV, trezor (zdarma), telefón, prípojku na internet a minibar (za poplatok). 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén.

PLÁŽ
Jemnoštrková pláž sa rozprestiera priamo pod hotelom, oddelená len borovico-
vým lesíkom a promenádou (ležadlá a slnečníky za poplatok). V stredisku je široká 
možnosť ponuky vodných športov a aktivít a prenájom športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESS

1+1 2+2
DO 4 R.

ZDARMA
WIFI

2+2

CENA OD

352
EUR

CENA OD

345
EUR
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CENA OD

198
EUR

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

VILA VISKOVIČ 
187  BRATUŠ

POLOHA
Obľúbená vila je postavená v tichom a príjemnom prostredí 20 m od mora a asi 
80 m od pláže v letovisku Bratuš, ktoré sa nachádza medzi známymi strediskami 
Baška Voda a Makarska (asi 4 km severne od mesta Makarska).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusná vila má 4 apartmány a 2 štúdiá. Pri vile sa nachádza nestrážené neplatené 
parkovisko a možnosť parkovania v obmedzenom počte je možné i v garáži vily. 
V prístavisku je možnosť zakotvenia lode. Neďaleko vily sa nachádza reštaurácia.

UBYTOVANIE
Apartmány a štúdiá sú klimatizované a moderne dizajnovo riešené, majú SAT TV, 
telefón a Wi-Fi za jednorázový doplatok. 
APARTMÁNY: A 4+2 má 2 dvojlôžkové spálne, obývaciu miestnosť (rozťahovací 
gauč pre 2 osoby), kuchynský kút, terasu, 2 kúpeľne, soc. zariadenie (WC, bidet). 
A 4+1 má 2 dvojlôžkové spálne v dvojpodlažnom priestore riešenom spôsobom 
otvorenej galérie, terasu, obývaciu miestnosť (1 prístelka, kuchynský kút), 2 kúpeľ-
ne, 2 soc. zariadenia (WC, bidet). A 2+2 a A 2+1 má dvojlôžkovú spálňu, obývaciu 
miestnosť, v ktorej sa nachádza rozkladací gauč pre jednu alebo dve osoby, ku-
chynský kút, balkón, kúpeľňu so soc. zariadením (WC, bidet). 
ŠTÚDIÁ: S 2+1 je riešené formou galérie. V hornej časti sa nachádza 2-lôžková 
spálňa, v spodnej obývacia miestnosť s kuchynským kútom  a prístelkou vhodnou 
pre menšie dieťa (do 12 r.), kúpeľňa, soc. zariadenie (WC, bidet). Štúdio a A 2+2 je 
možné prepojiť. S 2 pozostáva z obývacej časti, v ktorej sa nachádza rozťahovací 
gauč pre dve osoby, kuchynský kút, balkón, kúpeľňa s WC.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PLÁŽ
Štrková, pri vstupe do mora jemno štrková pláž je od vily vzdialená asi 80 m (le-
žadlá a slnečníky za poplatok). Priamo pod vilou je skalnatá pláž. Ponuka vodných 
športov s možnosťou prenajatia si športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

2+2
  



153

CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA

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

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

BIOKOVKA 
189  MAKARSKA

METEOR 
188  MAKARSKA

POLOHA
Hotel sa nachádza na okraji strediska, priamo na promenáde pri pláži, obkolesený 
borovicami, píniami a inou stredomorskou vegetáciou. Centrum najznámejšieho 
strediska Makarskej je vzdialené asi 1,2 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia (trezor za poplatok), Wi-Fi zdarma, aperitív bar, kaviareň, TV sála, in-
ternetová kaviareň. V  hoteli sa nachádza aj zdravotno – rehabilitačné centrum 
(bezbariérový prístup, ambulancia, rehabilitácie, terapeutické procedúry, 2 vnútor-
né bazény s vyhrievanou morskou vodou, terapeutický – 36 stupňov a športový 
26 stupňov, moderné fi tnes, masáže, sauna – všetko za doplatok). Parkovanie je 
možné  pred hotelom (v obmedzenom počte) alebo v okolí (za poplatok). Neďa-
leko sa nachádzajú tenisové kurty. Na promenáde vedúcej celým strediskom sú 
rôzne obchodíky  a množstvo reštauračných zariadení s príjemným posedením 
priamo na pláži.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby majú balkón, kúpeľňu s WC, SAT TV, sú vkusne a účelne zariadené 
a orientované na parkovú stranu smerom na pohorie Biokovo. Izby orientované na 
morskú stranu majú možnosť prístelky (rozkladacie lôžko). Časť izieb je renovova-
ných a majú klimatizáciu. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. Možnosť doplatenia obe-
dov (podávané s obsluhou).

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), ihrisko v parku pred hotelom.

PLÁŽ
Vlastná hotelová štrková pláž je priamo pod hotelom, oddelená len prímorskou 
promenádou (ležadlá a slnečníky za poplatok). Stredisko ponúka širokú možnosť 
vodných športov s možnosťou prenajatia športových potrieb priamo na pláži.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Kvalitný hotel sa nachádza v jednom z najznámejších a najobľúbenejších letovísk 
Dalmácie s dlhou turistickou tradíciou. Malebná poloha na úpätí pohoria Biokovo, 
čisté more a štrkové pláže lemované píniami očaria každého návštevníka. Centrum 
strediska je vzdialené asi 500 m.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Dvojkrídlová terasovitá budova hotela má recepciu, zmenáreň, dve reštaurácie, 
lobby bar s terasou, trezor a Wi-Fi zdarma, kasíno, disko bar a kaderníctvo. Všetky 
spoločenské priestory hotela sú klimatizované. Na slnečnej terase pred hotelom je 
otvorený bazén s morskou vodou, ležadlá a slnečníky zdarma. Hotel má aj krytý 
bazén so sladkou vodou, fi tnescentrum a malé wellness (sauna a masáže za po-
platok). Neďaleko sa nachádzajú tenisové kurty a minigolf.  Večery sa dajú príjem-
ne stráviť na letnej terase pri hudbe alebo prechádzkou do životom pulzujúceho 
centra mesta.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú vkusne a účelne 
zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, minibar, trezor, Wi-Fi za poplatok a balkón. 
Izby sú orientované bočne na morskú stranu alebo na okolie a parkovisko.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), animácie.

PLÁŽ
Priamo pri hoteli je úzka hotelová štrková pláž lemovaná borovicovým porastom 
poskytujúcim dostatok prírodného tieňa (ležadlá za poplatok). Od hotela je odde-
lená len prímorskou promenádou. Stredisko poskytuje širokú škálu vodných špor-
tov s možnosťou prenajatia športových potrieb na pláži.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

1+1 1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

BEZ BARIÉRDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

248
EUR

CENA OD

332
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74
%

PAVILÓNY RIVIJERA +
190  MAKARSKA

POLOHA
Komplex je situovaný v miernom zalesnenom svahu, na okraji známeho mesta Ma-
karska. Centrum letoviska je vzdialené asi 1,5 km, dosiahnuteľné prechádzkou alebo 
turistickým vláčikom po prímorskej promenáde lemovanej obchodíkmi, stánkami 
s rôznymi suvenírmi. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozsiahly komplex pozostáva z hlavnej budovy, ktorá sa nachádza v dolnej časti 
areálu a nad ňou sú otvorené pavilóny s pavlačovým vstupom postavené v rado-
vej zástavbe a uzatvorené pavilóny s jedným vchodom. V hlavnej budove je na 
poschodí reštaurácia, na prízemí  recepcia (trezor zdarma), internetový kútik (za 
poplatok), aperitív bar s letnou terasou – Wi-Fi zdarma, TV sála, obchodík so zme-
nárňou a rôznym drobným tovarom, suvenírmi  a plážovými potrebami. Športové 
vyžitie: tenisové kurty, ihriská na loptové hry, stolný tenis, minigolf, kolky. V areáli sa 
usporadúvajú v hlavnej sezóne animácie a na terase hráva hudba.

UBYTOVANIE
Izby sú: jednolôžkové, dvojlôžkové, dvojlôžkové s možnosťou 1 prístelky, dvojlôž-
kové izby s možnosťou 2 prísteliek. Majú kúpeľňu s WC, ventilátor, SAT TV, Wi-Fi 
(zdarma), chladničku a orientované sú do parkovo upravenej mediteránskej zelene. 
Väčšina izieb má balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetových stolov, večere - hlavné jedlo (vrátane 2 dcl 
čapovaného alko alebo nealko nápoja) servírované podľa výberu z menu, predjedlo, 
polievka, šalát a dezert formou bufetových stolov, 1x týždenne tematická večera.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie zdarma), ihrisko.

PLÁŽ
Rozsiahla, pozvoľne sa zvažujúca štrková pláž vhodná aj pre malé deti  a neplavcov, 
je pod komplexom asi 150 – 500 m (ležadlá a slnečníky za poplatok).  Na pláži je 
široká ponuka vodných športov a atrakcií s možnosťou prenajatia si športových 
potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

2+2
DO 10 R.
ZDARMA

CENA OD

248
EUR
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ALL INCLUSIVE Privítací drink, raňajky, obedy, večere podávané for-
mou bufetu, neskoré raňajky, rôzne snacky, čaj o piatej, vo vyhradenom čase sa 
podávajú domáce alkoholické i nealkoholické nápoje, v aperitív bare i bare pri ba-
zéne, 1x do týždňa dalmatínska večera, 1x do týždňa večera s prekvapením pri ba-
zéne, 6x do týždňa športové a zábavné hry a súťaže pre všetky vekové kategórie.

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

HOTEL NEPTUN  A DEPANDANSE MASLINIK 
191  TUČEPI

POLOHA
Obľúbený hotelový komplex je situovaný na okraji strediska, asi 1 200 m od centra, 
zasadený do bujnej mediteránskej vegetácie okrasného parku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrenovovaný komplex pozostáva z klimatizovaného hotela Neptun a 5 dvojposcho-
dových klimatizovaných depandansov Maslinik. V hoteli je spoločná recepcia (trezor 
a Wi-Fi zdarma), reštaurácia, aperitív bar, internetový kútik za poplatok, obchod so 
suvenírmi. Na terase je veľký i detský bazén s morskou vodou, ležadlá a slnečníky 
zdarma. Možnosti športového vyžitia: športové centrum, tenisové kurty, minigolf.

UBYTOVANIE
Hotel: Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú pohodlne 
a moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi zdarma, 
telefón, väčšina aj balkón, orientované sú na morskú stranu alebo do parku. 
Depandanse Maslinik: klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s prístelkou a ro-
dinné (pozostávajú z 2 miestností) sú moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT 
TV, Wi-Fi zdarma, balkón a orientované sú do parkovo upravenej zelene.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén, ihrisko, animácie, mini reštaurácia.

PLÁŽ
Štrková pláž je priamo pod komplexom, oddelená len prímorskou promenádou. 
V stredisku sú možnosti vodných športov a prenájom športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

3
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

1+1 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

386
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100
%

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

APARTMÁN MARIO 
193  TUČEPI

AFRODITA 
192  TUČEPI

POLOHA
Apartmánový dom na nachádza v stredisku Tučepi v príjemnom tichom prostredí, 
v miernom svahu, nad hotelom Alga, asi 650 m od centra  s prístavom.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Jednoposchodový apartmánový dom pozostáva z 1 apartmánu na prenájom, ktorý 
je na poschodí a apartmánu na prízemí, ktorý obývajú domáci. Parkovanie je mož-
né priamo pri apartmáne. V stredisku sú obchody  a reštauračné zariadenia, špor-
tové možnosti ponúkajú najmä tenisové kurty v športovom centre pri hoteloch, ale 
i rôzne ihriská pre loptové hry. Do centra strediska vedie prímorská promenáda, 
lemovaná rôznymi obchodíkmi, reštauráciami, pizzeriami, cukrárňami a kaviarnič-
kami s príjemným posedením.

UBYTOVANIE
Apartmán A 5+1 pozostáva z dvoch samostatných spální - dvojlôžkovej  a trojlôž-
kovej, veľkej obývacej miestnosti, Wi-Fi zdarma, kde je rozťahovací gauč pre 1 do-
spelú osobu, resp. 2 deti do 12 rokov a kompletne zariadeného kuchynského kúta. 
Vo vstupnej chodbe apartmánu je kúpeľňa s WC  a pri jednej zo spální je sprchový 
kút. Apartmán má 2 terasy, z toho 1 veľkú  s grilom. V apartmáne je možné doplatiť 
si priamo na mieste u prenajímateľa klimatizáciu za 15 EUR/týždeň.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PLÁŽ
Rozsiahla jemno štrková pláž je vzdialená približne 350 m od apartmánu. Stredisko 
ponúka širokú možnosť vodných športov a vodných atrakcií, požičiavanie športo-
vých potrieb a možnosť prenajatia si slnečníkov a ležadiel.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Komplex postavený v dalmatínskom štýle je situovaný v miernom svahu, obkole-
sený upravovanou mediteránskou zeleňou, asi 400 m od centra letoviska Tučepi, 
dostupného prímorskou promenádou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový areál pozostáva z hlavnej budovy a viacerých dvojposchodových domče-
kov, postavených v radovej zástavbe. V hlavnej budove je recepcia (trezor zdar-
ma), aperitív bar, internetový kútik, reštaurácia, kongresová sála, TV salónik. Na 
slnečnej terase sa nachádza bazén so sladkou vodou, jacuzzi, ležadlá a slnečníky 
zdarma. Aktívny odpočinok umožňujú za doplatok wellness, vírivka, sauna, ma-
sáže. Možnosti športového vyžitia sú v neďalekom športovom centre, ako napr. 
tenisové kurty. Kultúrne vyžitie ponúkajú animácie pre deti aj dospelých. Večery 
možno tráviť príjemnými prechádzkami do blízkeho centra alebo posedením na 
terasách pri živej hudbe.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, ako aj rodinné izby 
pozostávajúce z 2 miestností bez uzavretia s 2 základnými lôžkami a 3 prístelkami 
(vhodné najmä pre deti do 14 r.). Izby sú moderne a vkusne zariadené, majú kúpeľ-
ňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar, trezor, balkón, orientované sú na 
morskú stranu alebo do upraveného okolia.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov. Možnosť doplatenia obedov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén, animácie.

PLÁŽ
Jemná štrková pláž leží priamo pod komplexom, od ktorého ho oddeľuje len pešia 
prímorská promenáda. Na pláži je široká možnosť vodných športov s možnosťou 
zapožičania potrieb a prenajatia si ležadiel.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

WIFI

2+23
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

498
EUR

CENA OD

314
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 100�%

ALGA 
194  TUČEPI

POLOHA
Hotel obkolesený upravovanou mediteránskou zeleňou sa nachádza asi  350 m od 
centra letoviska Tučepi, ktoré je dostupné príjemnou prechádzkou po prímorskej 
promenáde, lemovanej obchodíkmi so suvenírmi  a príjemným posedením s mož-
nosťou občerstvenia.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotel má recepciu, zmenáreň, reštauráciu, aperitív bar, internetový kútik 
za poplatok, Wi-Fi zdarma, pizzeriu, predajňu suvenírov, parkovisko, fi tnes, malý 
vnútorný bazén, jacuzzi, kaderníctvo, beauty salón a wellness. Na slnečnej terase 
sa nachádzajú 2 prepojené bazény a 2 detské bazény so sladkou vodou, ležadlá 
a slnečníky zdarma. Možnosti športového vyžitia sú v neďalekom športovom centre 
ako napr. tenisové kurty, ihriská na loptové hry. Kultúrne vyžitie ponúkajú animácie 
v rôznych jazykoch pre deti aj dospelých. Večery možno tráviť príjemnými pre-
chádzkami do blízkeho centra alebo posedením na terasách pri živej hudbe.

UBYTOVANIE
Izby sú klimatizované, moderne a vkusne zariadené, majú kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, SAT TV, trezor, telefón, Wi-Fi zdarma, minibar. Dvojlôžkové sú orientované na 
parkovisko a okolie, dvojlôžkové s balkónom, ktoré majú možnosť jednej až dvoch 
prísteliek (rozťahovací gauč pre deti), sú orientované na parkovisko, okolie, resp. 
na morskú stranu.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov. Možnosť doplatenia obe-
dov vo vedľajšom hoteli Kaštelet.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén, ihrisko, miniklub a animácie.

PLÁŽ
Jemná štrková pláž leží priamo pod hotelom, od ktorého ho oddeľuje len pešia 
prímorská promenáda. Na pláži je široká ponuka vodných športov  s možnosťou 
zapožičania potrieb pre ne, ležadlá za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI

1+1 2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

314
EUR
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1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

1+1
  

DO 12 R.
ZDARMA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 73
%

HOTEL PODGORKA  / PAVILÓNY LOVOR 
195  PODGORA

POLOHA
Hotel a pavilóny sa nachádzajú v centre strediska, priamo na promenáde pri pláži, 
obkolesené borovicami, píniami a inou stredomorskou vegetáciou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozsiahly hotel pozostáva z viacerých navzájom prepojených traktov postavených 
do tvaru L, ktoré sú vyplnené záhradou s mediteránskou zeleňou  a nad nimi vo 
svahu, sa nachádzajú pavilóny Lovor, dostupné po schodoch. Pre klientov oboch 
zariadení sú v hoteli k dispozícii: recepcia (trezor za poplatok), zmenáreň, klimati-
zovaná reštauráciu s terasou, tanečná terasa, kaviareň, TV miestnosť, internetový 
kútik, bowling a biliard, snack bar na plážovej terase. Parkovanie je možné v bez-
prostrednej blízkosti hotela za poplatok (10 – 12 EUR/deň). Na promenáde vedúcej 
celým strediskom sú rôzne obchodíky a množstvo reštauračných zariadení s prí-
jemným posedením priamo na pláži.

UBYTOVANIE
Hotel Podgorka**: Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky, sú účelne za-
riadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón, balkón alebo krytú lodžiu s posede-
ním, orientované sú do hotelovej záhrady alebo na horský masív Biokovo. 
Pavilóny Lovor**: Dvojlôžkové izby (s balkónom) a dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky (bez balkóna), sú účelne zariadené, majú kúpeľňu  s WC, telefón, balkón, 
orientované sú do hotelovej záhrady.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok).

PLÁŽ
Dlhá a úzka jemná štrková pláž (ležadlá a slnečníky za poplatok) je priamo pri 
hoteli, oddelená len prímorskou promenádou. Stredisko ponúka širokú paletu vod-
ných športov s možnosťou prenajatia športových potrieb priamo na pláži.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★ / ★★

CENA OD

168
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98
%

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87
%

LUKAS 
197  GRADAC

AURORA 
196  PODGORA

POLOHA
Hotel sa nachádza na južnom okraji strediska Gradac, obkolesený je borovicami 
a stredomorskou vegetáciou. Pozdĺž celého strediska vedie prímorská promenáda 
s obchodíkmi, stánkami so suvenírmi a reštauračnými zariadeniami, ktoré poskytu-
jú príjemné občerstvenie a posedenie priamo pri mori.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novopostavený trojposchodový hotel je plne klimatizovaný, má recepciu (trezor za 
poplatok), reštauráciu, na slnečnej terase bazén (ležadlá a slnečníky v obmedze-
nom počte zdarma). Parkovanie je možné priamo pri hoteli zdarma. Vo všetkých 
priestoroch hotela je Wi-Fi zdarma.

UBYTOVANIE
Priestranné dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou prístelky a trojlôžková izba 
s možnosťou prístelky sú moderne zariadené, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón, 
Wi-Fi zdarma a balkón. Orientované sú do okolia a niektoré priamo alebo bočne 
na morskú stranu. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetu, večer vyber z  3 menu s  obsluhou, polievka 
a šalát formou bufetu.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok).

PLÁŽ
Dlhá jemno štrková pláž (ležadlá a slnečníky za poplatok) je vzdialená od hotela asi 
350 m a dostupná po miestnej komunikácii. V stredisku je široká možnosť vodných 
športov s možnosťou prenajatia športových potrieb priamo na pláži.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v južnej časti letoviska, priamo nad prímorskou promenádou, 
asi 300 m od centra mestečka Podgora, plného reštaurácií, obchodíkov, kaviarní 
zábavy.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Plne klimatizovaný hotel pozostávajúci z dvoch krídel prepojených spoločnou re-
cepciou (trezor za poplatok) má reštauráciu, lobby a aperitív bar s terasou. Na sl-
nečnej terase je vonkajší bazén so sladkou vodou – ležadlá a slnečníky za poplatok. 
V mimosezóne (do 15.6. a od 15.9.) je k dispozícii aj vnútorný bazén. Za poplatok je 
možné využívať saunu a masáže. Parkovanie je možné v okolí hotela za poplatok 
cca  10 – 12 EUR/deň. Pred hotelom je len veľmi malé parkovisko s obmedzeným 
počtom parkovacích miest (za poplatok - platba na recepcii). Možnosť športového 
vyžitia: neďaleko sú viacúčelové ihriská pre loptové hry a tenisové kurty.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou prístelky sú vkusne a účelne zariadené, 
majú klimatizáciu, kúpeľňu s WC, SAT TV, telefón a balkón. Môžu byť orientované 
na morskú stranu alebo park.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. K večeri 2dl vína alebo 
2 dl piva alebo 2 dl nealko.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), bazén.

PLÁŽ
Dlhá štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pod hotelom  a tiah-
ne sa na obe strany hotela. Ležadlá a slnečníky za poplatok (cca 2 EUR/ deň). 
V stredisku je aj vodné športové centrum, ponúkajúce rôzne vodné športy a atrak-
cie a prístav.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

1
WIFI

  
DO 7 R.

ZDARMA

+1+31
PRIAMO 
NA PLÁŽI

DO 6 R.
ZDARMA

CENA OD

238
EUR

CENA OD

198
EUR
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CHORVÁTSKO  |  STREDNÁ DALMÁCIA

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

KOMPLEX SUNCE 
198  GRADAC

POLOHA
Jeden z najobľúbenejších hotelov v našej ponuke sa nachádza na južnom okraji 
strediska, priamo pri mori, oddelený len prímorskou promenádou tiahnucou sa až 
do centra letoviska. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Kompletne zrekonštruovaný hotelový komplex pozostáva z 3 budov (A, B a C). 
V strednej budove je na prízemí spoločná recepcia (internetový kútik zdarma), 
aperitív bar, reštaurácia a na poschodí ako i v ďalších 2 pavilónoch sú izby. Okolo 
tejto budovy sa rozprestiera velká slnečná terasa s príjemným posedením. Pred 
jedným z pavilónov sú dva bazény so sladkou vodou, väčší s oddelenou časťou 
pre deti a menší bazén. Parkovanie v areáli zdarma. V sezóne hráva večer na tera-
se niekoľko krát do týždňa živá hudba. Wi-Fi internet je prístupný na terase pred 
reštauráciou zdarma.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby, dvojlôžkové izby s možnosťou 1, resp.  2 prísteliek 
(rozkladacie lôžka vhodné najmä pre deti do 12 rokov) a apartmány pozostávajúce 
z dvojlôžkovej spálne a dennej izby s rozkladacím gaučom pre 1 dospelého, resp. 
2 deti. Všetky izby aj apartmány sú moderne a komfortne zariadené, majú kúpeľňu 
s WC, chladničku a SAT TV. Niektoré majú balkón, sú orientované na morskú stranu 
alebo do okolia.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky formou bufetových stolov, večere - predjedlo, polievka  a šalát 
formou bufetových stolov, hlavné jedlo s obsluhou, výber z 3 menu. 

PRE DETI
Bazén.

PLÁŽ
Široká a dlhá štrková pláž sa nachádza priamo pri hoteli (ležadlá za poplatok), tiah-
ne sa na obe strany letoviska, oddelená je len prímorskou promenádou. Športové 
vyžitie ponúkajú vodné športy s možnosťou prenajatia si potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

CENA OD

198
EUR



ĎALŠIE PONUKY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK/CHORVATSKO

PETRČANE 
FALKERNSTEINER APARTMÁNY 
PETRČANE ★★★★
PRIAMO NA PLÁŽI / 2+2

MAKARSKA 
HOTEL DALMACIJA ★★★
PRIAMO NA PLÁŽI
ANIMÁCIE / 1+1

MÁNY 

od 644 € od 278 €

PAKOŠTANE 
TURISTICKÝ KOMPLEX 
PINE BEACH ★★★
LIGHT ALL INCLUSIVE / 
ANIMÁCIE / WI-FI / PRI PLÁŽI

DUBROVNIK 
VALAMAR LACROMA 
DUBROVNIK ★★★★
WELLNESS / ANIMÁCIE
1+1

LEX 

Ž

od 318 €
A 

★
od 357 €

TROGIR – SEGET DONJI 
APARTMÁNY MEDENA ★★★
2+2 / WI-FI / PRI PLÁŽI

ZADAR – DIKLO 
APARTMÁNOVÝ DOM 
MIRANDA ★★★
2+2 / PSÍK

A ★★★

od 293 €

M 

od 308 €

BRELA 
HOTEL SOLINE ★★★
PRIAMO NA PLÁŽI
DIEŤA DO 7 R. ZDARMA

ZADAR – DIKLO 
APARTMÁNOVÝ DOM TINA ★★★
2+2 / PSÍK

od 448 €

★★

od 308 €

DALMACIJA

PETRČANE
PINE BEACH

SOLINE

VALAMAR LACROMA DUBROCNIK MEDENA

CHORVÁTSKO
8 dňové pobyty
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CHORVÁTSKO  |  JUŽNÁ DALMÁCIA

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

VALAMAR DUBROVNIK PRESIDENT 
199  DUBROVNIK

POLOHA
Hotel je situovaný v mediteránskej zeleni, v atraktívnej lokácii, priamo na úpätí 
polostrova Babin Kuk, asi 6 km od historického centra Dubrovníka, kam premáva 
mestská hromadná doprava, a 22 km od letiska.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel bol po sezóne 2013 renovovaný. Má recepciu, internetový kútik a Wi-Fi za 
poplatok, hlavnú hotelovú reštauráciu so show cooking, plážovú reštauráciu, ape-
ritív bar, kaviareň, terasa s výhľadom na more, zmenáreň, obchodík so suvenírmi, 
viaceré konferenčné miestnosti až pre 400 osôb. Na slnečnej terase sa nachádza 
nový bazén so sladkou vodou (ležadlá a slnečníky zdarma). Na oddych a šport 
slúži vnútorný bazén so sladkou vodou, wellness (rôzne druhy sáun a relaxačná 
zóna zdarma), fi tnes (aj kardio). Pri hoteli je parkovanie zdarma. V sezóne podľa 
vopred vypísaného programu pripravujú hoteloví animátori športové a rekreačné 
programy. V okolí hotela je široká možnosť športových aktivít: tenisové kurty, mini-
golf, stolný tenis, petang a ihriská pre loptové hry.

UBYTOVANIE
Zrenovované, klimatizované, priestranné, vkusne a kvalitne zariadené, štandardné  
a superior dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, všetky s balkónom alebo tera-
sou s výhľadom na more. Majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, Wi-Fi 
a trezor zdarma, mini bar.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie za poplatok), v sezóne animácie, mini klub Maro v rámci 
rezortu.

PLÁŽ
Priamo pod hotelom je štrková pláž (ležadlá a slnečníky za poplatok), na ktorej 
sa nachádza á la carte reštaurácia a bar. Športové vyžitie: rôzne vodné športy 
s možnosťou požičania potrieb, potápačské a vodné centrum.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

CENA OD

511
EUR
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CHORVÁTSKO  |  JUŽNÁ DALMÁCIA

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

CROATIA 
200  CAVTAT

POLOHA
Hotel leží na úpätí malého polostrova Sustjepan, obkolesený mediteránskou ze-
leňou, má nádherný výhľad na otvorené more z južnej strany, Cavtatský záliv 
a hradby Dubrovníka zo severozápadnej strany. Centrum Cavtatu je vzdialené 
10 min. prechádzkou, letisko Čilipi 8 km, Dubrovník 18 km, dostupný je miestnou 
autobusovou dopravou (30 min) alebo loďou  (45 min).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný, moderný, plne klimatizovaný hotel poskytuje služby na najvyššej úrovni. 
Má recepciu, viacero reštaurácií (Cavtat, Alverde, Spinaker), piano bar, kaviareň, 
banketové  a kongresové miestnosti, obchodík, internetový kútik. Na slnečnej te-
rase sú 2 bazény s morskou vodou (jeden pre deti), ležadlá a slnečníky zdarma. 
Aktívny odpočinok a relax ponúka vnútorný bazén s morskou vodou, wellness 
centrum, masáže, aromaterapia, fi tnes (zdarma), stolný tenis. V blízkosti hotela sú 
upravené chodníky na prechádzky a jogging.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby sú priestranné a komfortne zariadené. Majú bal-
kón, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, Wi-Fi zdarma, LCD SAT TV, minibar, 
trezor. Orientované sú na morskú stranu alebo do lesoparku. Prístelka je možná len 
v izbách orientovaných na morskú stranu.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov.

PRE DETI
Miniklub organizuje v sezóne zábavné a výchovné aktivity pre deti  4 – 12 rokov, 
bazén, postieľka (na vyžiadanie za poplatok).

PLÁŽ
Priamo pod hotelom je z jednej strany skalnatá pláž na otvorené more a z druhej 
strany je betónová pláž s upravenými plochami na slnenie a štrková pláž (pre klien-
tov hotela ležadlá a slnečníky zdarma). V stredisku je široká ponuka vodných špor-
tov aj s možnosťou prenajatia potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESSDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

460
EUR
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CHORVÁTSKO  |  JUŽNÁ DALMÁCIA

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

VALAMAR CLUB +
201  DUBROVNÍK

POLOHA
Hotel, ideálny pre rodinnú a aktívnu dovolenku, je situovaný uprostred bujnej me-
diteránskej zelene na polostrove Babin Kuk, 4 km od historického centra mesta 
Dubrovník.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, show-cooking reštaurácia s terasou (samostaná časť pre deti), snack bar 
s terasou pri bazéne, veľký vonkajší bazén so sladkou vodou, ležadlami a slnečník-
mi zdarma, detský bazén, Wi-Fi zdarma. Zábavné a animačné večery so živou hud-
bou. Športové vyžitie: volejbal, plážový volejbal, basketbal, jóga, pilates, aerobik, 
minigolf, organizované cyklo túry, stolný tenis. Parkovanie zdarma.

UBYTOVANIE
Priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky a rodinné izby 
(dve izby prepojené dverami) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, 
trezor. Niektoré izby majú aj balkón (za doplatok), orientované sú do okolia a na 
morskú stranu.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Bazén, animačné programy, detská herňa, minidisco, miniklub Maro rezdelený pod-
ľa veku, nealkoholické nápoje a zmrzlina zdarma.

PLÁŽ
Štrková pláž Copacabana s pozvoľným vstupom do mora je pred hotelovým kom-
plexom. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov, nápoje k jedlu (nealkoholické nápoje, víno, pivo). Animačné a športové 
aktivity: volejbal, tenis, plážový volejbal, hádzaná, badminton, ranné cvičenie, 
minigolf, stolný tenis, basketbal, aerobic, aqua aerobic, a pre deti stolný futbal, 
playstation, kurz plávania pre deti 4 -12 rokov.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

1+1 2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

287
EUR
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CHORVÁTSKO  |  JUŽNÁ DALMÁCIA

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

SPLENDID OBJAVNÁ CESTA PO 
DALMÁCII A HERCEGOVINE

202  DUBROVNIK 203  

POLOHA
Hotel je situovaný v tichom zelenom prostredí na polostrove Lapad, s výhľadom 
na Elafi tské ostrovy a od mora je oddelený borovicovým lesíkom. Do historického 
centra vzdialeného cca 4 km sa dostanete pohodlne MHD spojmi.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Menší, plne klimatizovaný hotel má recepciu (trezor za poplatok), reštauráciu Glo-
rijet, aperitív bar, slnečnú terasu, internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi v spoločen-
ských priestoroch zdarma, parkovisko. Športové vyžitie ponúkajú tenisové kurty. 

UBYTOVANIE
Vkusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, majú kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, mini bar.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka (na vyžiadanie do 2 rokov zdarma).

PLÁŽ
Štrková pláž s betónovými plochami na slnenie je od mora vzdialená 50 m (ležadlá 
a slnečníky za poplatok). Na pláži je snack bar, škola potápania, možnosť prenajatia  
športových potrieb pre vodné športy.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

6-DŇOVÝ RESP. 7-DŇOVÝ AUTOKA-
ROVÝ ZÁJAZD 

1. DEŇ
Odchod zo Slovenska vo večerných 
hodinách (z Bratislavy cca o  19:00 h). 
Tranzit cez Rakúsko a Slovinsko.

2. DEŇ
V ranných hodinách príchod na Makar-
skú Riviéru, ubytovanie, individuálne 
voľno. V popoludňajších hodinách pre-
hliadka mesta Gradac (kostol, Sv. Mi-
hovila, mestké múzeum s  prehliadkou 
malého rodinného arboreta). Spoločná  
prechádzka po Lungo Mare smerujúca 
do nádhernej dalmátskej dedinky Brist. 
V  dedinke navštívime domáceho vý-
robcu extra panenského olivového ole-
ja, kde absolvujeme ochutnávku oleja 
a dobrej domácej rakije - travarice. Ná-
vrat do hotela, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách odchod na návštevu naj-
známejšieho pútnického miesta Bosny 
a Hercegoviny – Medjugorja. prehliad-
ka mesta (socha Madony, zvláštna 
skulptúra Krista, Krížova cesta a iné) 
a individuálne voľno na nákup suve-
nírov. V  popoludňajších hodinách od-
chod do slávneho kamenárskeho mes-
ta Mostar, prehliadka historickej Čaršije, 
oboch brehov Neretvy: Tara a Helebija, 
Karadjozbegovej džamije, slávneho 
mosta. Pri spiatočnej  ceste zastávka na 
fotenie nad mestom, zastávka pri skle-
níkoch. Návrat do hotela, večera.

4. DEŇ
Raňajky. Odchod na celodenný fakulta-
tívny výlet do mesta Dubrovník (UNE-
SCO), ktoré G. B. Shaw nazval ,,rajom 
na zemi“. Prehliadka mesta s miestnym 
sprievodcom a  fakultatívne možnosť 

návštevy pamiatok. Návrat na ubytova-
nie cez republiku Bosna a  Hercegovi-
na, malá prestávka na nákupy v meste 
Neum, večera.

5. DEŇ (RESP. 6. DEŇ)
Individuálne voľno, pobyt pri mori. 
V  prípade pekného počasia a  záujmu 
celodenný lodný výlet na ostrov Brač. 
Odchod na Slovensko vo večerných 
hodinách. 

6. DEŇ (RESP. 7. DEŇ)
Návrat na Slovensko v ranných hodi-
nách (cca 06:00 hod.).

POZNÁMKA
Pri 7-dňovom zájazde je 5. deň indivi-
duálne voľno, ktoré je možné využiť na 
kúpanie alebo na absolvovanie výletov.

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

1+1
  

CENA OD

268
EUR

S POBYTOM PRI MORI   |   POLPENZIA V CENE   |   AJ Z KOŠÍC

Mostar

Dubrovník

Gradac

Medjugorje

Bosna 
a Hercegovina

Taliansko

Chorvátsko

NOVINKA

CENA OD

287
EUR



166

BULHARSKO  

KRAJINA NA KRIŽOVATKE MEDZI EURÓPOU A ORIENTOM, PRÍŤAŽLIVÁ BOHATOU HISTÓRIOU A ZAUJÍMAVOU SLOVANSKO-BALKÁNSKOU KUL-
TÚROU, V POSLEDNÝCH ROKOCH ZVYŠUJE SVOJ TURISTICKÝ POTENCIÁL A DOKAZUJE, ŽE MÁ ČO PONÚKNUŤ:  STOVKY HOTELOV, ÚTULNÉ 
RODINNÉ REŠTAURÁCIE SA STRIEDAJÚ S RUŠNÝMI BARMI I DISKOTÉKAMI A SPOLOČENSKÝ RUCH MÔŽETE KEDYKOĽVEK VYMENIŤ ZA RO-
MANTICKÚ PRECHÁDZKU V ULIČKÁCH DÝCHAJÚCICH ATMOSFÉROU MINULÝCH STOROČÍ. 

Varna

Slnečné Pobrežie
Ravda

Burgas

Sveti Vlas
Elenite

Nesebar
Pomorie

Sozopol

Primorsko
Kiten

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX

VZDUCH 27 30 30 27

VODA 24 26 27 26

Vychutnajte si typickú balkánsku pohostinnosť, 
tradičnú gastronómiu so zábavou pri živej hudbe, 
vyberte si z ponuky kultúrnych podujatí horúcej tu-
ristickej sezóny. Výhodou sú veľmi priaznivé ceny 
(s domácimi si tiež rýchlo porozumiete) a časová 
dostupnosť, ktorú ocenia rodiny s deťmi: let z Bra-
tislavy, Popradu a Sliača do Burgasu trvá približne 
1 hod. a 30 min., z Košíc do Burgasu 1 hod. a 15 min. 

SLNEČNÉ POBREŽIE 
Tradičným magnetom sú more, slnko, pláže a sa-
motné letovisko. Najväčší bulharský rekreačný 
komplex právom patrí k  najpopulárnejším letovis-
kám. Leží 40�km severne od Burgasu. Miestami až 
200�m širokú, príjemne do mora sa zvažujúcu pláž, 
ktorá sa tiahne až do  dĺžky 8�km, spestrujú prí-
rodné zákutia a duny, pre zábavu a pohodlie slú-
žia plážové bary, taverny, kĺzačky, sprchy, ležadlá 
a  slnečníky. V  stredisku je viac ako 200 hotelov, 
rozličné druhy reštaurácií, hlavná oblasť hotelov 
pri pláži sa tiahne v  dĺžke niekoľko kilometrov 
a  rozprestiera sa v  zálive medzi mestami Nese-
bar a  Sveti Vlas. V  ponuke je množstvo atrakcií, 
dva nové aquaparky a amfi teáter, miesto konania 
mnohých medzinárodných festivalov. Milovní-
ci športu si môžu prenajať vodné lyže a  bicykle, 
windsurfi ng, jachty, vodné skútre, banán, využiť 
tenisové kurty, minigolfové ihriská či bowlingové 
haly. Dopravu v letovisku zabezpečuje minivláčik. 
Pravidelné autobusy a  privátne minibusy spájajú 
stredisko s letoviskami Varna a Sveti Vlas, s Nese-
barom a Burgasom aj vodnou dopravou. Transfer 
z letiska v Burgase trvá asi 45 minút.

SVETI VLAS 
Sveti Vlas je ideál    príťažlivého, rýchlo sa rozví-
jajúceho prímorského letoviska, vybudovaného 
na  úpätí balkánskych hôr.  Vynikajúce klimatické 
podmienky priaznivo pôsobia aj na dýchacie cesty. 
Pokojnejšie letovisko vyhovuje predovšetkým rodi-
nám s deťmi a  tým, čo chcú uniknúť hluku veľko-

mesta. Rušný nočný život, štýlové bary, diskotéky 
a  taverny však temperamentní klienti nájdu vo  aj 
v centre letoviska alebo na  neďalekom Slnečnom 
pobreží. Najväčším lákadlom sú  priľahlé pieskové 
pláže a nový jachtársky prístav. Výlet loďou alebo 
vrtuľníkom, obed v prístave alebo krátka prechádz-
ka, neopakovateľný výhľad na šíre more a celé Sl-
nečné pobrežie až po unikátny starý Nesebar – to 
všetko patrí k vyhľadávaným zážitkom. Vyznávači 
jachtingu si prídu na svoje v novom prístave Marina. 
Transfer z letiska v Burgase trvá asi 45 minút.

ELENITE
Elenite je luxusný hotelový komplex vzdialený 
40�km od  Burgasu s  800�m dlhou plážou a  po-
nukou služieb all inclusive. Toto rozlohou neveľké 
stredisko patrí, pokiaľ ide o kvalitu služieb, medzi 
najlepšie na Balkáne. Komplex tvoria hotely a vily 
v  bulharskom štýle uprostred parkovej zelene. 
Centrom strediska je zábavné centrum, ktoré roz-
deľuje komplex na dve časti. Pre deti je k dispozícii 
aquapark, detský klub, bazén i  pláž. Komplex je 
vhodný pre rodiny s malými deťmi a na pokojnú 
dovolenku s využitím služieb vyššieho štandardu 
a výbornej kvality.

NESEBAR
Nesebar sa nachádza 35�km severne od Burgasu 
a 5�km od centra Slnečného pobrežia. Patrí medzi 
pamiatkovo chránené územia zapísané do zozna-
mu UNESCO. Stará časť Nesebaru s prístavom je 
na  polostrove. Typické malebné balkánske domy 
a  kostolíky pripomínajú bohatú históriu tohto 
mestečka. Nová časť mesta s  rodinnými vilkami 
vyrastá na pevnine, asi 2�km od centra mesta a le-
movaná je piesočnatou plážou. Transfer z  letiska 
v Burgase trvá asi 30 minút.

PRIMORSKO
Primorsko leží 60�km južne od  Burgasu a  patrí 
medzi najnavštevovanejšie strediská. Polostrov 

obmývaný priehľadným morom láka príjemnými 
reštauráciami a kaviarňami. Pláž s  jemným žltým 
pieskom pozvoľne klesajúcu do mora lemuje prí-
rodná zeleň. Na konci severnej pláže je nudistická 
časť, v južnej časti tobogan. Primorsko je známym 
cieľom slovenských dovolenkárov a  ideálnym 
miestom pre mladých ľudí. Transfer z letiska v Bur-
gase trvá asi 45 min.

KITEN
Kitenský záliv (Atliman), známy svojimi dlhými pie-
sočnatými plážami a skalnatými útesmi, je jedným 
z najkrajších miest južného Bulharska a stredisko 
Kiten mimoriadne obľúbeným letoviskom oby-
vateľov Sofi e. Ponúka bohaté možností zábavy – 
kokteil bary a moderné diskotéky, príjemné reštau-
rácie a kaviarne, nafukovacie hrady a  atrakcie pre 
deti. Spojenie s  Primorskom a Burgasom zabez-
pečuje pravidelná autobusová linka, aj súkromné 
minibusy. Transfer z letiska trvá cca 1 hodinu.

POMORIE
Kúpeľné mesto leží na  2�km dlhom polostrove 
omývanom Čiernym morom medzi Burgasom 
a Nesebarom a 18�km južne od Slnečného pobre-
žia. Sú tu tri pláže (južná, severná a s čiernym lie-
civým pieskom). Najvýznamnejšou pamiatkou je 
antická hrobka z  2. st., ktorá patrí k  pamiatkam 
svetového významu, a  kláštor Sveti Georgi, kde 
mnísi dodnes dorábajú rakiju a víno. Transfer z le-
tiska trvá 20 min.

BULHARSKO

ODLETY 
Z BRATISLAVY, KOŠÍC, POPRADU A SLIAČA
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých švéd-
skych stolov vrátane nápojov, možnosť rezervácie večere v troch á la carte 
reštauráciách (bulharská, mediteránska a  európska), detský bufet. Počas 
dňa sú podávané vybrané miestne alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje 
a teplé nápoje, rôzne snacky (hot dog, kebab, koláčiky).

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

POLOHA
Luxusný rozľahlý hotelový komplex sa nachádza v čarovnej zátoke v tichšej časti 
letoviska Elenite, 10�km od rušného Slnečného pobrežia a len pár km od strediska 
Sveti Vlas. Skladá sa zo 4 samostatných budov (Royal Park, Royal Bay, Atrium, 
Andalusia Villas) umiestnených v atraktívnom, veľkoryso riešenom a udržiavanom 
areáli s  príťažlivou záhradou a unikátnym aquaparkom Atlantida.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Spoločná recepcia s posedením pre všetky hotely, reštaurácia, Wi-Fi pripojenie 
zdarma, lobby bar, pool bar, viaceré obchodíky, bowling centrum, fi tnes, vonkajší 
bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Vybavenie celého komplexu, aqua-
park a ďalšie ponúkané atrakcie ho predurčuje na nezabudnuteľnú zábavu, šmý-
kačky, bazény, tobogany, tenisový kurt, amfi teáter, reštaurácia Sozopol, Taljana, 
á la carte reštaurácia, piano bar, nočný klub Galaxy. 

UBYTOVANIE
Komfortne a  moderne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek majú kúpeľňu s WC, SAT TV, sušič na vlasy, telefón, klimatizáciu, 
balkón s posedením. Izby s výhľadom na more sú na vyžiadanie (za doplatok). 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub 4-12 r., bazén, ihrisko, stolička, postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred hotelom - patrí k naj-
krajším v celej oblasti. Ležadlá, slnečníky a uteráky (na kauciu) na pláži sú zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ROYAL CLUB VICTORIA  

204  ELENITE

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

638
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 
od 10.00 – 22.00, neskoré raňajky a ľahké popoludňajšie občerstvenie v ur-
čenom čase (čaj, káva, zákusky). Vybrané športové aktivity.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

POLOHA 
Opakovane jeden z  najobľúbenejších hotelov v  našej ponuke sa nachádza 
uprostred panenskej prírody v tichom zálive strediska Sveti Vlas, priamo na jed-
nej z najkrajších pláží.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Zrekonštruovaný hotel pozostáva z niekoľkých budov, má 4 panoramatické vý-
ťahy, ktorými sa dá dostať k pláži alebo amfi teátru, kde sa usporadúvajú večer-
né programy. Vstupná hala s recepciou, denný bar, reštaurácia, Wi-Fi na recepcii 
zdarma, stolný tenis, vonkajší bazén, snack bar. Za poplatok: salón krásy a relaxu, 
masáže, tenis, biliard, posilňovňa. Slnečníky a ležadlá pri bazéne sú zdarma.

UBYTOVANIE
Hotel disponuje útulnými dvojlôžkovými izbami s možnosťou prístelky a rodinnými 
izbami (za doplatok). Rodinné izby pozostávajú z  3 miestností, samostatnej spál-
ne s 2 pevnými lôžkami, obývacej miestnosti so sedením a rozkladacím gaučom, 
ktorá je prepojená (bez dverí) s menšou spálňou (2 pevné alebo rozkladacie lôž-
ka). Všetky izby majú kúpeľňu s WC, SAT TV, klimatizáciu, telefón, balkón s orientá-
ciou do parku alebo na morskú stranu (za doplatok) a trezor (za doplatok). 

STRAVOVANI
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, kútik pre deti, animácie, detský miniklub, stolička, postieľka. 

PLÁŽ
Vzhľadom na polohu hotela de facto súkromná dlhá piesočnatá pláž, označovaná 
aj ako rajská pláž s pozvoľným vstupom do mora sa rozprestiera priamo pred 
hotelom. Pláž je ideálna pre rodiny s deťmi.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PARADISE BEACH  

205  SVETI VLAS

3
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  

2+3
ZDARMA

CENA OD

528
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky formou bufetu, neskoré raňajky, obed 
a  večere formou bufetových stolov, vybrané nealkoholické a  alkoholické 
nápoje miestnej produkcie, ľahké občerstvenie v určenom čase. Tematické 
večere trikrát do týždňa.

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

POLOHA
Hotelový komplex Primasol Sineva tvoria dva hotely Sineva Park 3* a Sineva Be-
ach 4*, ktoré sú situované vedľa seba v starostlivo udržiavanom zelenom parku. 
Oblasť je známa jedinečnou atmosférou jachtárskeho prístavu Marina, ku ktorému 
sa z hotelového komplexu dá dostať iba krátkou prechádzkou. Ďalšie príležitos-
ti na spríjemnenie voľných chvíľ sú v neďalekých letoviskách Slnečné pobrežie 
(4�km) alebo historický Nesebar (10 km).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klientom je k dispozícii priestranná vstupná hala s  recepciou, denný bar, zme-
náreň, parkovisko, trezor na recepcii (za poplatok), obchod a kaderníctvo, mini 
golf, fi tnes, sauna a masáž, lekár, šípky, biliard. Wi-Fi na recepcii (zdarma). Bohatý 
animačný program (v hoteli Sineva Beach 4*), mini disco pre deti, pestré večerné 
programy dospelých. V areáli je vonkajší bazén pre dospelých a deti, slnečníky 
a ležadlá sú zdarma.

UBYTOVANIE
Komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie lôžko) sú 
zariadené moderným nábytkom, majú kúpeľňu s WC, vaňu, SAT TV, klimatizáciu, 
telefón, mini chladničku a balkón s výhľadom na more alebo park.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Vonkajší bazén s oddelenou detskou časťou, ihrisko, mini klub, stolička.

PLÁŽ
Piesočnatá široká pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza približne 100 m 
od hotela. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. Vybrané športové aktivity.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PRIMASOL SINEVA PARK  

206  SVETI VLAS

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFIDO 12 R.
ZDARMA

 

CENA OD

528
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie podáva-
né v lobby bare alebo v reštaurácii, ľahké občerstvenie, čaj, káva. 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 77�%

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

POLOHA
Moderný hotel sa nachádza v centre najobľúbenejšieho bulharského letoviska. 
V okolí je množstvo barov, reštaurácií a kaviarní. Ďalšie príležitosti na spríjem-
nenie voľných chvíľ ponúka neďaleké letovisko Nesebar, ktoré je vďaka jedi-
nečnému historickému centru na  zozname pamiatok UNESCO. Vzdialenosť 
od letiska Burgas je iba 30�km.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Kompletne zrekonštruovaný (2011) hotel má vstupnú halu s recepciou, reštau-
ráciu s  medzinárodnou kuchyňou, letnú záhradu s  posedením, denný bar, 
Wi-Fi na  recepcii a  pri bare (zdarma), internetová miestnosť (za  poplatok), 
výťah, batožinovú miestnosť, biliard, joga a ajurvédske centrum (za poplatok). 
V areáli je vonkajší bazén pre dospelých a deti s ležadlami a slnečníkmi zdar-
ma, s možnosťou posedenia na terase alebo cvičenia jogy či aqua aerobiku. 
Hotel usporadúva tematické večery a animácie pre deti. 

UBYTOVANIE
Moderné a príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
(rozťahovacie lôžko), majú kúpeľňu s WC, SAT TV, sušič na vlasy, minibar, cen-
trálne riadenú klimatizáciu, telefón, internet (za poplatok na mieste), balkón 
s výhľadom na bazén alebo do okolia.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky a večere sú podávané formou bufetových stolov.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, stolička, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Od blízkej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora je hotel vzdialený 
približne 200�m. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. Pohodovou pre-
chádzkou sa dá dostať (za 10 min.) do najväčšieho aquaparku na Slnečnom 
pobreží. Športové vyžitie: volejbal, futbal, prenájom bicyklov, vodných lyží, 
jácht, vodný banán. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★ 

KARLOVO +
207  SLNEČNÉ POBREŽIE

POLOHA
Útulný rodinný hotel pozostáva z dvoch budov. Situovaný je v novovybudovanej 
časti letoviska, priamo pri pláži, v blízkosti hotela Sineva Park a prístavu Marina. 
Prístav je magnetom pre milovníkov jachtingu, ponúka všetky služby potrebné 
na prenájom lodí, vrátane posádky až po možnosť kúpy samotnej jachty. Za pár 
minút sa dá dostať autobusom na Slnečné pobrežie alebo do centra historického 
Nesebaru s mnohými pamiatkami, ale aj reštauráciami, diskotékami, kaviarňami 
a zábavou pre dospelých i deti.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, denný bar s kaviarňou, obchod 
so suvenírmi, trezor na recepcii (za poplatok), Wi-Fi v celom areáli zdarma, von-
kajší bazén s časťou aj pre deti so slnečnou terasou so slnečníkmi a  ležadlami 
(zdarma). Bar s príjemnou terasou priamo pri pláži ponúka možnosť pohodového 
posedenia s výhľadom na celý záliv až po Slnečné pobrežie a Nesebar.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú 
kúpeľňu s WC, SAT TV, minibar alebo chladničku, Wi-Fi (zdarma), telefón, balkón 
s orientáciou do okolia alebo na morskú stranu (za doplatok).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, detská postieľka (na vyžiadanie), stolička. 

PLÁŽ
Hotel je situovaný priamo pri piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, len 
niekoľko minút chôdze od prístavu Marina, kde je možné prenajať si jachtu alebo 
vyhliadkové lety vrtuľníkom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

IRIS BEACH +
208  SVETI VLAS 

1
WIFIDO 12 R.

ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

448
EUR

NOVINKA

CENA OD

368
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere sú podávané v  reštaurácii 
hotela formou bufetových stolov. Možnosť večere v á la carte reštaurácii raz za po-
byt (rezervácia vopred). Miestne alkoholické nápoje a nealkoholické nápoje. Hotel 
vyžaduje v čase podávania večere vhodné oblečenie (dlhé nohavice u pánov). 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie, ľahké občerstve-
nie – čaj, káva, pizza, zákusky a zmrzlina.

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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

POLOHA
Luxusný hotel renomovanej bulharskej hotelovej siete Victoria Group má vý-
bornú polohu, nachádza sa v  severnej časti strediska priamo pri pobrežnej 
promenáde a širokej pláži. V blízkosti je množstvo barov, reštaurácií, obchodí-
kov so suvenírmi a možností na spríjemnenie si pobytu. Pravidelné autobusové 
spojenie je s Nesebarom (7�km) a letoviskom Sveti Vlas. Pobyt pri mori si mož-
no spestriť aj návštevou neďalekého aquaparku v Elenite.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný hotel má vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, tri reštaurácie (ponú-
kajúce bulharskú, írsku a taliansku kuchyňu), Wi-Fi na recepcii (zdarma), vý-
ťah, lobby bar, trezor za poplatok, kaderníctvo a obchod zo suvenírmi, biliard 
a internetovú miestnosť, SPA centrum so širokou ponukou rôznych procedúr 
a masáží, fi tnes, turecké kúpele. Vnútorný a vonkajší bazén so slnečnou tera-
sou, na ktorej sú slnečníky a ležadlá zdarma.

UBYTOVANIE
Útulne a vkusne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, sušič na vlasy, minibar, trezor, 
klimatizáciu a balkón. Izby s orientáciou na morskú stranu (za poplatok). 

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky a večere sú podávané formou bufetových stolov. Možnosť 
doplatku za all inclusive. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka (na vyžiadanie zdarma), miniklub, animácie. 

PLÁŽ
Hotel sa nachádza pri dlhej piesočnatej pláži, od ktorej ho oddeľuje iba po-
brežná promenáda. Ležadlá a slnečníky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★ 

POLOHA
Hotel sa nachádza v srdci strediska Slnečné pobrežie, ktoré je najobľúbenejším 
strediskom na južnom pobreží. Má krásnu promenádu a množstvo zábavných 
podnikov, reštaurácií, kaviarní, barov, diskoték, kasín. Lákadlom je aj vodný 
park. Obľúbeným miestom dovolenkárov je aj neďaleké 5�km vzdialené staré 
mesto Nesebar s úzkymi uličkami a pôvodnými domčekmi.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel patrí do medzinárodnej skupiny hotelov LTI, má klimatizova-
nú vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi pripojenie, káblový internet (za poplatok), 
zmenáreň, trezor (za poplatok), reštauráciu s  terasou a výhľadom na more, 
lobby bar, SPA centrum (fi tnes, sauna, masáže – za poplatok), biliard, stolný 
tenis, karaoke a disco bar, vnútorný bazén, parkovisko (za poplatok). V krásnej 
záhrade je vonkajší bazén so slnečnou terasou a ležadlami (zdarma).

UBYTOVANIE
Priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (rozkladacie kres-
lo) majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, sušič na vlasy, centrálnu klimatizáciu 
a balkón, za poplatok minibar (minibar nie je zahrnutý v rámci all inclusive). 
Izby s výhľadom na more sú na vyžiadanie (za doplatok). 

STRAVOVANIE
All inclusive 

PRE DETI
Miniklub LTI Kids World 4-12 r., bazén, ihrisko, mini disco, postieľka (za poplatok).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je priamo pred hotelom, oddeľuje ju iba pobrežná promenáda. 
Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89�%

POLOHA
Štýlový hotel, jeden z najobľúbenejších v našej ponuke, sa nachádza v centre 
novej, pokojnejšej časti strediska Slnečné pobrežie. V okolí je mnoho reštau-
rácií, taverien a kaviarní a do neďalekého Nesebaru s jedinečným historickým 
centrom premáva pravidelne vláčik alebo miestny autobus, prípadne sa tam 
dostanete aj krátkou prechádzkou popri mori. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusne zariadená vstupná hala s  recepciou, klimatizácia, výťah, spoločen-
ská miestnosť, hlavná reštaurácia, na recepcii: trezor, internetový kútik a Wi-
-Fi (všetko za  poplatok), štýlová bulharská reštaurácia s  bohatou ponukou 
miestnych špecialít, bar pri bazéne (miešané nápoje, ovocné kokteily), menší 
bazén s vodopádom – umelá skala s tečúcou vodou, vonkajšie moderné se-
denie na terase s  ležadlami a slnečníkmi zdarma. Luxusné wellness centrum 
ponúka (za poplatok) saunu a masáže, aromatické kúpele, jacuzzi, infračer-
venú kabínku.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby majú kúpeľňu s WC, tele-
fón, SAT TV, minibar, resp. chladničku a balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky a večere podávané formou bufetových stolov. 

PRE DETI
Bazén, stolička v reštaurácii. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora patrí k tým najkrajším na ce-
lom Slnečnom pobreží a  je približne 200�m od  hotela. Ležadlá a  slnečníky 
na pláži sú za poplatok. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok – vodné 
lyže, parasailing, banán, prenájom skútrov. Neďaleko je aj známa Cacao Beach 
pláž, kde sa konajú koncerty s účasťou svetoznámych DJ.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

CAROLINA BEACH  

211  SLNEČNÉ POBREŽIE 
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
vo vybraných hodinách počas dňa sú podávané nealkoholické a alkoholické 
nápoje miestnej produkcie a ľahké občerstvenie (čaj, káva, zmrzlina).

ALL INCLUSIVE Raňajky formou bufetu a  neskoré kontinentálne 
raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, vybrané nealkoholické a al-
koholické nápoje miestnej produkcie. Počas dňa ľahké občerstvenie – menu 
pre deti, káva, čaj. Zábavný program, karaoke show, disko a živá hudba. Vy-
brané športové aktivity.

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

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

POLOHA
Zrekonštruovaný hotel známy svojimi kvalitnými službami leží v  južnej čas-
ti strediska, v blízkosti sa nachádza množstvo barov, reštaurácií a obchodí-
kov. Poloha neďaleko od starobylého Nesebaru, ktorého centrum patrí medzi 
chránené UNESCO pamiatky, ho predurčuje aj ako výborný východiskový bod 
na poznávanie a prechádzky po okolí (dostupný buď príjemnou prechádzkou 
alebo vláčikom). 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z  niekoľkých budov. Disponuje priestrannou 
vstupnou halou s recepciou, má reštauráciu, zmenáreň, za poplatok – trezor, 
internetový kútik a masáže. Vzájomne prepojený vnútorný a vonkajší bazén. 
Ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Pobyt si môžete spríjemniť zapojením 
sa do večerných programov.

UBYTOVANIE
Útulné dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (rozkladacie kreslo 
vhodné pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti do 12 r.), majú kúpeľňu s WC, telefón, 
SAT TV, sušič na vlasy, centrálnu klimatizáciu a balkón. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PRE DETI
Ihrisko, bazén s oddelenou časťou pre deti, postieľka (za poplatok), stolička.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza približne 200�m od piesočnatej pláže, dostupnej cez pie-
sočnaté duny. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. Ponuka vodných 
športov - windsurfi ng, vodné bicykle, parasailing, jazda na banáne a iné atrak-
cie za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★ 

POLOHA
Elegantný hotel leží v severnej časti letoviska a v bezprostrednej blízkosti prímor-
skej promenády. Stredisko poskytuje bohaté možnosti zábavy i nákupov. Staré 
mesto v Nesebare je ľahko dostupné miestnou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel s príjemnou atmosférou má vstupnú halu s recepciou, trezor (za poplatok), 
4 výťahy, zmenáreň, zdarma Wi-Fi pripojenie v lobby bare, TV miestnosť, reštau-
ráciu s letnou terasou, fi tnes, lekársku službu, biliard, SPA centrum, saunu a ma-
sáže (to všetko za poplatok), parkovisko. K dispozícii je aj reštaurácia á la carte 
so živou hudbou. Súčasťou je vnútorný a vonkajší bazén s oddelenou časťou pre 
deti, 2 bary pri bazéne. Ležadlá a slnečníky pri bazénoch sú zdarma. Hotel organi-
zuje denné animácie pre deti aj dospelých, večerné tanečné vystúpenia a karaoke. 

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby sú s možnosťou prístelky (rozťahovacie lôž-
ko vhodné pre 1 dospelú osobu, alebo 2 deti do 12 r.), majú centrálnu klimatizáciu, 
kúpeľňu s WC, SAT TV, sušič na vlasy, telefón s priamou voľbou a balkón, za po-
platok minibar (nie zahrnutý v rámci all inclusive). 

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazén, ihrisko, stolička, detské animácie. 

PLÁŽ
Hotel delí od  zlatistej širokej piesočnatej pláže len 80�m. Ležadlá a  slnečníky 
na pláži sú za poplatok. Na pláži nájdete širokú ponuku vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

212  SLNEČNÉ POBREŽIE 213  SLNEČNÉ POBREŽIE
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje miestnej produkcie 
v čase večerí podávané v reštaurácii a v čase 11.00–22.30 na terase, ľahké 
občerstvenie, čaj, káva, zmrzlina, zákusky.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

POLOHA
Štýlový hotel Fiesta M je situovaný v pokojnej novovybudovanej severnej časti 
strediska, priamo pri pobrežnej promenáde vedúcej do rušného centra Slneč-
ného pobrežia s množstvom reštaurácií, barov a obchodíkov. Vedľa hotela sa 
nachádza známy hotel Victoria Palace. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex sa skladá z dvoch častí Fiesta M a Fiesta Beach. Vstupná 
hala hotela Fiesta M má recepciu, Wi-Fi pripojenie v dennom bare (zdarma), 
zmenáreň, salón krásy, k obom hotelom patrí aj spoločné parkovisko. Za po-
platok sú k dispozícii masáže a biliard. V areáli je spoločný vonkajší bazén pre 
oba hotely s barom a s časťou pre deti, ležadlami a slnečníkmi (zdarma).

UBYTOVANIE
Komfortné priestranné dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej alebo dvoch 
prísteliek (rozkladacie lôžko vhodné pre jednu dospelú osobu alebo dve deti 
do 12 r.) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, Wi-Fi, balkón 
s orientáciou do parku alebo na morskú stranu (za doplatok). 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PRE DETI
Bazén, stolička.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora s  ležadlami a  slnečníkmi 
(za poplatok) je priamo pred hotelom. Oddeľuje ju iba pobrežná promenáda 
lemovaná obchodíkmi. Ponuka vodných športov (bicykel, potápanie, paragli-
ding, vodné lyže) je za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

FIESTA M  

214  SLNEČNÉ POBREŽIE 
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 
10.00 – 22.00, v plážovom bare 11:00-18:00, ľahké popoludňajšie občerstve-
nie (čaj, káva, víno, nealko, zákusky). Športové aktivity: stolný tenis, plážový 
volejbal, plážový futbal, vodný aerobik.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88�%

POLOHA
Kompletne zrekonštruovaný hotel očarí atmosférou prázdninového letoviska, 
nachádza sa blízko centra v  severnej časti Slnečného pobrežia. Obchodná 
zóna, množstvo štýlových reštaurácií a diskoték sú iba pár krokov od hotela. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, výťahy, reštauráciu, á la carte reštauráciu, 
za poplatok Wi-Fi pripojenie v bare a internetovú kaviareň, fi tnes, konferenč-
nú miestnosť. Za  poplatok ponúka strážené parkovisko, trezor, kaderníctvo 
a masáže. Reštaurácia Bendita láka špecialitami bulharskej a medzinárodnej 
kuchyne. Vonkajší bazén s pool barom, detský bazén, ležadlá a  slnečníky pri 
bazéne sú zdarma. 

UBYTOVANIE
Elegantné a priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú 
kúpeľňu s WC, chladničku alebo minibar, SAT TV, telefón, kúpeľňu a WC, sušič 
na vlasy a balkón. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, stolička v jedálni, postieľka (na vyžiadanie a za poplatok). 

PLÁŽ
Jemno piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je iba 30�m od hotela, 
oddeľuje ich iba miestna promenáda. Ležadlá a slnečníky na pláži sú zdarma 
(1 set/na izbu). Možnosti športového vyžitia: plážový volejbal, vodné bicykle, 
skútre, vodné lyže, banán.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

BELLEVUE + 
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NOVINKA

CENA OD

728
EUR

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

POLOHA
Moderný novovybudovaný apart hotel (2011) leží v  pokojnej časti letoviska 
Pomorie na konci južnej pláže. Mestečko je známe svojou dlhou históriou, lie-
čivým bahnom (má blahodarné účinky hlavne na rôzne choroby kože), prírod-
ným železitým pieskom, ale aj ako mesto vinárstva, ovocinárstva a ťažby soli. 
Do centra Pomoria, kde sú obchodíky a reštaurácie, premáva autobusová linka. 
Od letiska Burgas je hotel vzdialený iba 7�km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný komplex s príjemnou atmosférou má vstupnú halu s recepciou, vý-
ťah, lobby bar, reštauráciu s vonkajšou terasou, obchodíky, podzemné parko-
visko, konferenčnú miestnosť, wellness a fi tnes centrum, vonkajší bazén s le-
žadlami a slnečníkmi zdarma. 

UBYTOVANIE
Luxusne zariadené a  priestranné dvojlôžkové štúdiá s  možnosťou až dvoch 
prísteliek (rozťahovacie lôžko), s orientáciou na park alebo na morskú stranu, 
ktoré sa skladajú z  jednej miestnosti s  kuchynským kútom. Apartmány pre 
2 – 4 osoby sa skladajú z  dvoch miestností, majú spálňu s  dvoma lôžkami 
a obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom pre dve osoby s kuchynským kú-
tom. Každý kuchynský kút (štúdiá aj APT) má chladničku, elektrickú dvojplat-
ničku a kuchynský riad, mikrovlnnú rúru, varnú kanvicu a práčku. Všetky izby 
majú kúpeľňu s WC, SAT TV, klimatizáciu, telefón, Wi-Fi zdarma, sušič na vlasy, 
balkón s orientáciou do parku alebo na morskú stranu (za doplatok). 

STRAVOVANIE
Bez stravy. Možnosť doplatiť si raňajky formou bufetu, servírované obedy ale-
bo večere v hotelovej reštaurácii. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, kútik pre deti, detská postieľka. 

PLÁŽ
Hotel leží priamo pri širokej piesočnatej pláži (do  30 m). Ponuka vodných 
športov na pláži je za poplatok. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PENELOPE PALACE + 
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 76�%

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

POLOHA
Vila Nirvana sa nachádza v blízkosti hlavnej promenády v novej časti letoviska 
Nesebar. V okolí sa nachádza množstvo diskoték, kaviarní, vinární, reštaurácií 
v bulharskom štýle s typickou balkánskou atmosférou a výbornou kuchyňou. 
Starobylé mestečko Nesebar, súčasť UNESCO, sa pýši príťažlivou promenádou 
s úzkymi uličkami. Ročne ho navštívia desaťtisíce turistov, ktorí majú radi histó-
riu a romantiku. Množstvo domov z 19. storočia, kostoly a hradby z byzantskej 
éry mu dodávajú neobyčajné čaro.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Útulná rodinná vila má menšiu recepciu s internetovým kútikom a letnú terasu 
s možnosťou príjemného posedenia. V tesnej blízkosti sa nachádzajú mnohé 
obchody, reštaurácie, bary a diskotéky.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby, niektoré s  možnosťou 
jednej prístelky (rozkladací gauč), majú kúpeľňu s WC, TV, rýchlovarnú kanvicu, 
chladničku a balkón s možnosťou posedenia.

STRAVOVANIE
Servírované raňajky podávané v susednej reštaurácii Biela Roza.

PRE DETI
V blízkosti ihrisko, tobogan, rôzne vodné atrakcie.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž sa nachádza v blízkosti hotela, dostupná je 10-minútovou pre-
chádzkou. Slnečníky a  ležadlá na pláži sú za poplatok. Možnosti športového 
vyžitia – plážový volejbal, vodné bicykle, skútre, vodné lyže, banán.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v blízkosti hlavnej komunikácie. Od Nesebaru 
je vzdialený približne 2�km a od úplného centra Slnečného pobrežia, kde je 
množstvo supermarketov, reštaurácií, kaviarní a  obchodov, iba krátkou pre-
chádzkou. Atrakciou je neďaleká pláž Cacao Beach, na  ktorej sa pravidelne 
organizujú diskotéky, zábavné a hudobné podujatia najznámejších hudobní-
kov a DJ.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Z väčšej časti zrekonštruovaný hotel pozostáva z dvoch prepojených častí – 
Nimfy a Rusalky. V hoteli je komfortne zariadená recepčná hala, internet na re-
cepcii (za  poplatok), denný bar, televízna miestnosť, reštaurácia s  terasou, 
bazén s ležadlami a slnečníkmi, minimarket, obchod so suvenírmi, parkovisko 
(za poplatok). V susednom hoteli je možné využiť za poplatok kaderníctvo, 
masáže, ďalší väčší bazén a internet.

UBYTOVANIE
Jednoducho a účelne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek majú kúpeľňu s WC a balkón. Niektoré izby sú s možnosťou 
klimatizácie (za doplatok).

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, tobogany v stredisku.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž Cacao beach je vzdialená od hotela iba 150�m. Bohatá je 
aj ponuka športového vyžitia – tenisové kurty, požičovňa áut, bicykle a skútre, 
vodný bicykel, rogalo, paragliding, banán, plážový volejbal a ďalšie. Slnečníky 
a ležadlá na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★
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BULHARSKO  |  NESSEBAR, RAVDA

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

POLOHA
Elegantný rodinný hotel je situovaný v  pokojnejšej novej štvrti pobrežného 
komplexu Aurelia, medzi letoviskami Nesebar a  Ravda. Na  kvalitu poskyto-
vaných služieb dohliada denne samotná majiteľka. Historické mesto Nesebar 
s možnosťami zábavy, poznania a spoločenského využitia je iba 2�km. V okolí 
hotela sú viaceré možnosti stravovania (pizzérie, reštaurácie) a zastávka auto-
busu, možnosť parkovania. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novovybudovaný 3 poschodový hotel (bez výťahu) má vstupnú halu s recep-
ciou, salónik, Wi-Fi pripojenie zdarma, vonkajší bazén s pool barom a možnos-
ťou príjemného posedenia. Ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. 

UBYTOVANIE
Útulne a účelovo zariadené, priestranné dvojlôžkové a  trojlôžkové izby, nie-
ktoré izby s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie kreslo) sú centrálne kli-
matizované, majú kúpeľňu s WC, SAT a TV, Wi-Fi zdarma, trezor (za poplatok 
na mieste), chladničku, balkón s možnosťou posedenia. 

STRAVOVANIE
Servírované raňajky podávané v susednej reštaurácii. Možnosť doobjednať si 
večere. 

PRE DETI
Postieľka, ihrisko v záhrade. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž je vzdialená pár minút pešej chôdze od hotela (asi 60 m), je 
možné si tu prenajať ležadlá a slnečníky (za poplatok). Športové aktivity – pre-
nájom bicyklov, paragliding, vodné bicykle, vodné lyže, windsurfi ng.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

VIENNA 
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BULHARSKO  |  NESEBAR

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v čase 
10.00 – 22.00, ľahké popoludňajšie občerstvenie, rôzne koktaily, čaj, káva. 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88�%

POLOHA
Kvalitný a veľmi obľúbený hotel so zaujímavou architektúrou sa nachádza v novej 
časti známeho letoviska Nesebar. Ľahko dostupné staré mesto je známe svojimi 
úzkymi kamennými uličkami s obchodmi a obchodíkmi so suvenírmi. Nachádza 
sa tu viacero múzeí, reštaurácií s rybacími špecialitami a kaviarničky. Túto scenériu 
zachytávajú aj miestni maliari na svojich plátnach. Toto všetko vytvára príjemnú 
atmosféru starobylého mestečka, ktoré je zapísané v zozname pamiatok UNESCO. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel má vstupnú halu s  recepciou, zmenáreň, trezor za  poplatok, 
reštauráciu á la carte, lobby bar, nočný klub a karaoke bar, SPA wellness centrum 
s bohatou ponukou masáží (za poplatok), fi tnes a volejbalové ihrisko. Vonkajší 
bazén s pool barom, detský bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Hotel 
organizuje rôzne animácie pre deti a dospelých a zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (rozkladacie kreslo, resp. lôžko vhodné 
pre 1 dospelú osobu alebo pre 2 deti) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
telefón, Wi-Fi pripojenie a balkón s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, stolička, postieľka (za poplatok a na vyžiadanie), animácie.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je približne 150�m od hotela. Ne-
ďaleko sa nachádza aj známe Cacao Beach so svojimi atraktívnymi hosťami a hu-
dobným programom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

FESTA PANORAMA + 
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BULHARSKO  |  PRIMORSKO

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

POLOHA
Moderný hotel leží priamo v centre letoviska na hlavnej promenáde, v sused-
stve s  Aquaparkom. V  priamej blízkosti hotela sú viaceré možnosti zábavy 
a rozptýlenia, nočný klub, diskotéky, reštaurácie s dennou ponukou v sloven-
skom jazyku, rôzne obchody. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rodinný hotel má vstupnú halu s  recepciou, reštauráciu s  letnou  terasou 
a  možnosťou príjemného posedenia, výťah, Wi-Fi pripojenie zdarma, fi tnes, 
sauna a solárium (všetko za poplatok), obchod so šperkami. 

UBYTOVANIE
Priestranné a  elegantne zariadené dvojlôžkové a  trojlôžkové izby, niekto-
ré s možnosťou jednej prístelky (rozťahovacie kreslo vhodné iba pre deti do 
12 r.). Všetky izby sú centrálne klimatizované, majú kúpeľňu s WC, minibar ale-
bo chladničku, SAT TV, Wi-Fi pripojenie zdarma, trezor (za poplatok) a balkón. 
Na každom poschodí je k dispozícií žehliaca doska. 

STRAVOVANIE
Servírované raňajky. Možnosť doobjednať si večere. 

PRE DETI
Postieľka, stolička 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená niekoľko minút 
pešej chôdze (pokojnejšia južná pláž je približne 200�m a severná pláž 600 m). 
Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. Bohatá ponuka vodných športov 
za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★

IMPERIAL  
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BULHARSKO  |  PRIMORSKO

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

POLOHA
Štýlový, veľmi príjemný hotel pod starostlivým dohľadom samotnej majiteľky 
patrí medzi najobľúbenejšie v našej ponuke. Nachádza sa oproti hotelu Grand 
Primorsko v pokojnejšej severnej časti známeho strediska Primorsko. Centrum 
mesta je vzdialené 5 minút chôdze, hosť tu nájde všetko na strávenie príjemnej 
dovolenky – reštaurácie, obchodíky a bary, aquapark Aqua planet Primorsko. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantne zariadený hotel má vstupnú halu s recepciou, klimatizáciu, výťah, 
spoločenskú miestnosť, v areáli a pri bazéne Wi-Fi zdarma, internetový kútik 
(za  poplatok), štýlovú reštauráciu, fi tnes, trezor (za  poplatok), menšie par-
kovisko. Vonkajší bazén pre dospelých a deti s pool barom ponúka možnosť 
príjemného posedenia, ležadlá a slnečníky sú zdarma. Hotel organizuje rôzne 
tematické večery.

UBYTOVANIE
Útulne a vkusne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (roz-
ťahovacie lôžko vhodné pre dieťa do 12 r.) majú kúpeľňu s WC, telefón, SAT TV, 
centrálnu klimatizáciu, minibar alebo chladničku, balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky a večere sú podávané formou bufetových stolov.

PRE DETI
Bazén, stolička v jedálni, postieľka.

PLÁŽ
Široká jemnopiesková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená pri-
bližne 200�m od hotela, s bohatou ponukou vodných športov za poplatok – 
vodné lyže, parasailing, banán, prenájom skútrov. Ležadlá a slnečníky na pláži 
za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

QUEEN NELLY + 
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BULHARSKO  |  KITEN

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

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

POLOHA
Moderný hotel, do ktorého sa naši klienti radi opakovane vracajú, pozostáva 
z 2 budov a je situovaný neďaleko hlavnej promenády tiahnucej sa cez celé le-
tovisko. V centre sa nachádza niekoľko reštaurácií, obchodov a kaviarní, všetko 
za prijateľné ceny. Kiten je ideálnym mestom aj pre milovníkov spoločenského 
života. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je centrálne klimatizovaný, má recepciu, príjemnú štýlovú reštauráciu 
s  terasou a  ponukou bulharskej kuchyne, Wi-Fi pripojenie v  priestoroch re-
cepcie zdarma, bazén so slnečníkmi a ležadlami (zdarma). Za poplatok možno 
využiť masáže, fi tnes, biliard, stolný tenis, vírivku a  saunu. Pred hotelom je 
pekne upravený park s fontánou.

UBYTOVANIE
Priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu s WC, 
SAT TV, chladničku a balkón. Izby sú centrálne klimatizované.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Možnosť doplatiť si servírované večere (po-
zostávajú z predjedla, hlavného jedla a dezertu). 

PRE DETI
Vodné športy a tobogan na pláži, stolička, postieľka. 

PLÁŽ
Piesočnaté pláže (južná Morski je približné 300�m a severná Atliman je vzdia-
lená 600�m) sú pozvoľne zvažujúce sa do mora a patria k najkrajším plážam 
južného pobrežia. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok. Ponuka vodných 
športov – požičovňa vodných bicyklov, skútrov, windsurfi ng alebo banán. Ide-
álne mesto pre milovníkov potápania.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Jeden z najobľúbenejších hotelov s kvalitnými službami a srdečným personá-
lom pod vedením samotných majiteľov sa nachádza na konci centrálnej ulice 
letoviska vedúcej k pláži. V bezprostrednom okolí je mnoho obchodíkov, ba-
rov, reštaurácií a zábavných podnikov, všetko za prijateľné ceny.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V  hoteli sa nachádza vstupná hala s  recepciou, trezor (za  poplatok), Wi-Fi 
pripojenie v priestoroch recepcie zdarma, vonkajší bazén a letná terasa, ktorá 
ponúka možnosť príjemného posedenia a relaxu pre dospelých a deti. 

UBYTOVANIE
Útulne zariadené dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou jednej prístelky sú 
klimatizované, majú kúpeľňu s WC, TV, chladničku a balkón. 

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov.

PRE DETI
Ihrisko, postieľka. 

PLÁŽ
Pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora je len asi 250�m od ho-
tela. Na pláži je možné za poplatok si prenajať slnečníky, ležadlá a využiť bo-
hatú ponuku športových aktivít – potápanie, plážový volejbal, vodné bicykle, 
skútre, vodné lyže, banán. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★
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GRÉCKO  |  THASSOS

Limenaria

Potos

Chrissi
AmmoudiaSkala Prinos

Kavala

Thassos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX

VZDUCH 26 29 29 27

VODA 22 24 24 23

História ostrova siaha až do staroveku, kedy bol 
Thassos známy svojimi baňami na zlato a mramor. 
Do dnešného dňa môžete vidieť mnoho archeo-
logických nálezov a  tiež obrovské mramorové 
továrne, ktoré vyvážali mramor do celého sveta. 
Navštíviť môžete horské dedinky, baziliky postave-
né na ruinách starovekých chrámov, staré kostoly 
a  desiatky malých svätýň, roztrúsených po celej 
krajine. Hlavné mesto Thassos (Limenas) ponúka 
okrem širokých možností kultúrneho vyžitia, náku-
pov a posedení v miestnych tavernách a baroch, aj 
možnosť navštíviť významné historické pamiatky 
– trhovisko Agora, antické kamenné divadlo, Apol-
lonov chrám alebo Akropolis. Let do Kavaly trvá 
cca 1,5 hod.

LIMENARIA
Je to veľké a živé turistické stredisko, druhé naj-
väčšie mesto ostrova. Je tu množstvo obchodíkov, 
reštaurácií, barov a taverien, kde môžete ochutnať 
miestne špeciality, ryby alebo dary mora. Môžete 
navštíviť miestne bane, kde sa ťažili nerastné su-
roviny a dnes sú prístupné verejnosti. Na blízkych 
plážach sú možnosti vodných športov – windsur-
fi ng a vodné lyžovanie. 

SKALA PRINOS
Malé letovisko s pokojnou atmosférou. Je tu nie-
koľko obchodíkov, kaviareň, snack bar a niekoľko 
taverien, kde môžete stráviť príjemný večer. Rušný 
nočný život tu však nenájdete. V stredisku Skala 
Prinos je prístav s  pravidelným spojením s  pev-
ninou. Príjemnou prechádzkou sa môžete dostať 
do neďalekej dedinky Prinos (asi 2 km) a  Skala 
Rachoni (asi 4 km). Do hlavného mesta Thassos 
vzdialeného asi 16 km premáva autobus. 

THASSOS

ODLETY Z BRATISLAVY

POTOS
Pôvodne rybárska dedinka, dnes jedno z najväč-
ších miest na ostrove. Obľúbené rušnejšie letovis-
ko s  úzkymi uličkami, s  množstvom obchodíkov, 
reštaurácií, taverien a  barov s  bohatým nočným 
životom, kde sa dá zabaviť až do skorých ranných 
hodín.

CHRISSI AMMOUDIA 
Chrissi ammoudia – alebo aj „zlatá pláž“, leží v ši-
rokej zátoke na severovýchodnom pobreží, asi 
10 km od hlavného mesta Thassos (Limenas). Patrí 
k  najznámejším, najnavštevovanejším a  údajne aj 
najkrajším letoviskám ostrova. Pláž dlhá takmer 
4 km, známa svojim bielym až svetložltým pieskom, 
s pozvoľným vstupom do mora, je vhodná najmä 
pre rodiny s  deťmi. V  stredisku nájdete taverny, 
reštaurácie a množstvo obchodíkov s najrôznejším 
tovarom. Navštíviť môžete aj blízke stredisko Skala 
Potamias, kde sa môžete previezť na loďke alebo 
skúsiť jazdu na vodných lyžiach. Pešiu turistiku po-
núka najvyššia hora ostrova Ypsarion. V horských 
dedinkách Panagia a  Potamia môžete vidieť ces-
tovným ruchom takmer nedotknuté miesta. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
OKRUH OSTROVOM Celodenný výlet autobusom 
s  profesionálnym sprievodcom, počas ktorého 
navštívite: Thassos - archeologické múzeum, sta-
rovekú Agoru, dedinku Panagia s úzkymi uličkami 
pod najvyšším vrchom Ypsario, známu prírodným 
prameňom a  kostolom zasväteným Panne Márii, 
továrne na olivový olej, Byzantský kláštor Archan-
gelos s nádherným výhľadom na Egejské more 
a horu Athos, Alyki – s romantickým zálivom, kde 
môžete obdivovať chrámy s  grafi tmi,  staroveký 

lom na biely mramor, baziliky a rímske cintoríny. 
JEEP SAFARI Na terénnych autách budete objavo-
vať vnútrozemie ostrova, miesta, kde sa inak nedo-
stanete – mramorový lom, Ypsarion – najvyšší vr-
chol ostrova, opustenú dedinu Kastro, kde si dáte 
kávu v jedinej taverne v dedine, vodopády Kastro 
a jazierko Maries. 
PLAVBA LOĎOU Počas výletu sa zoznámite s po-
brežím ostrova, navštívite skryté zátoky, môžete si 
zaplávať na najkrajších plážach a  chytať ryby na 
grilovanie.
THASSOS V NOCI Počas výletu strávite príjemný 
večer v meste Thassos. Vychutnáte si západ slnka 
z historického divadla a pohľad na hlavné mesto 
ostrova od Akropoly. Môžete si urobiť prechádzku 
na starobylý trh Agora a navštíviť taverny s miest-
nymi špecialitami, bary a obchodíky. 
KAVALA - PHILIPI – LYDIA Philippi – najväčšia ar-
cheologická lokalita východnej Macedónie, ktorá 
bola založená kráľom Filipom II, otcom Alexandra 
Veľkého. V starobylom meste je divadlo, rôzne ba-
ziliky, väznica St. Paul, Rímska Agora, katedrála sv. 
Pavla, kúpeľne a  WC z  rímskeho obdobia. V  ro-
mantickom prostredí rieky sa dozviete viac o Lý-
dii, prvej európskej dáme, ktorú pokrstil St. Paul. 
Krstiteľnica je na tomto mieste. Na spiatočnej ces-
te návšteva mesta Kavala – jedného z najväčších 
a najkrajších miest v Grécku – stará časť Panagia.

OSTROV THASSOS, NAJSEVERNEJŠÍ ZO VŠETKÝCH GRÉCKYCH OSTROVOV, NAZÝVANÝ VĎAKA SVOJEJ BOHATEJ FLÓRE A FAUNE AJ „ZELENÝ SMA-
RAGD EGEJSKÉHO MORA“, JE ZNÁMY SVOJIMI ČISTÝMI PLÁŽAMI, KRYŠTÁLOVO PRIEZRAČNÝM MOROM, SVOJOU POHOSTINNOSŤOU, VYNIKAJÚCIM 
VÍNOM, LAHODNÝM MEDOM A OLIVOVÝM OLEJOM. 
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LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy (podávané v taverne na 
pláži) a večere formou bufetu, 1 nápoj počas obedov a večerí (pivo alebo 
pohár vína, nealkoholický nápoj pre deti). 

POLOHA
Hotel s kvalitnými službami a srdečným personálom pod vedením samotných 
majiteľov sa nachádza v  najkrajšej oblasti ostrova Thassos, na pláži Tripiti, 
v blízkosti mestečka Limenaria. Je vzdialený asi 40 km od hlavného mesta 
Thassos (Limenas) a  25 km od Alykes. Transfer z  letiska v  Kavale trvá asi 
1 hodinu a 30 minút. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY:
Hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, tavernu, dva bary, konferenčnú 
miestnosť, Wi-Fi zdarma, krytý vyhrievaný bazén s vírivkou, vonkajší bazén so 
slnečníkmi a ležadlami pri bazéne zdarma, za poplatok turecké kúpele, saunu, 
masáže. Zo športových možností hotel ponúka zdarma fi tnes, za poplatok bi-
liard, stolný tenis a tenis. Hotel organizuje pre svojich hostí grécky večer.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek majú kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, individuálnu klimatizáciu, telefón, SAT TV, chlad-
ničku, trezor zdarma a balkón. Za doplatok sú možné suity s vírivkou a suity 
s vlastným bazénom. 

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, detský kútik, postieľka. 

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž sa nachádza priamo pri hoteli. Ležadlá a slneční-
ky sú zdarma, plážové osušky za poplatok. Športové možnosti: plážový volej-
bal. Vodné športy – za poplatok vo vzdialenosti asi 4 km.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

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

BLUE DREAM PALACE +
225 LIMENARIA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

DO 14 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, od 11.00 - 12.00 a od 15.30 - 17.30 snacky, popoludní káva, čaj, keksy, 
koláčiky, od 16.00 - 17.00 a počas obeda a večere zmrzlina, po celý deň od 
10.00-24.00 miestne a medzinárodné alkoholické a nealkoholické nápoje, 
ovocné šťavy, teplé nápoje (káva, čaj). 

ALEA 

POLOHA
Hotel sa nachádza asi 850 m od centra strediska Skala Prinos, ktoré leží na zá-
padnom pobreží ostrova Thassos. Od hlavného mesta Thassos je vzdialený 12 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z viacerých budov. Má vstupnú halu s recepciou, hlavnú reštau-
ráciu s terasou, reštauráciu na pláži, tri bary, mini market, Wi-Fi a internet za po-
platok, herňu, za poplatok vnútorný vyhrievaný bazén, vonkajšie bazény (jeden 
s vírivkou), slnečnú terasu so slnečníkmi a ležadlami zdarma, plážové osušky za 
depozit. Za poplatok sauna, turecké kúpele, masáže, antistresové a relaxačné pro-
cedúry. Športové možnosti: zdarma fi tnes, stolný tenis, aerobik, vodné pólo.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (rozkladacie lôžko) 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, individuálnu klimatizáciu, telefón, SAT TV, malú 
chladničku a trezor zdarma, balkón alebo terasu. Junior suity s možnosťou dvoch 
prísteliek (rozkladacie lôžka) majú rovnaké vybavenie, sú však priestrannejšie. 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Mini klub pre deti 4-12 r., opatrovanie detí na vyžiadanie za doplatok, bazén, ihris-
ko, večerná párty, stolička v reštaurácii, detský bufet, postieľka. 

PLÁŽ
Hotel je situovaný priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Ležadlá a slnečníky sú zdarma, plážové osušky za depozit. Športové možnosti: 
plážový volejbal a futbal.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

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

226  SKALA PRINOS

2
ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFIDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

698
EUR
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227  SKALA PRINOS 228  POTOS

HOTEL A APARTMÁNY 
KAZAVITI 

ALEXANDRA BEACH THASSOS 
SPA RESORT 

POLOHA
Hotel a apartmány Kazaviti obklopené borovicovým lesíkom, sa nachádzajú 
v stredisku Dasilio v Skala Prinos, asi 1000 m od centra. V stredisku Dasilio je 
niekoľko taverien, ktoré ponúkajú chutné grécke špeciality. Ďalšie možnosti 
nákupov,  taverny a bary sú v Skala Prinos. Skala Prinos a Prinos sú vzdialené 
od hlavného mesta Thassos 18 km a od Limenarie asi 30 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z dvoch budov, v jednej sú hotelové izby a v druhej apartmá-
ny a štúdiá. Medzi obidvomi budovami sa nachádza veľký bazén so slnečnou 
terasou so slnečníkmi a ležadlami zdarma, plážové osušky za poplatok, bar pri 
bazéne. K dispozícii je recepcia a malá jedáleň v budove hotela, za poplatok 
turecké kúpele, fi tnes, biliard, zdarma stolný tenis. 

UBYTOVANIE
Apartmány pozostávajú z dvoch miestností a kúpeľne s WC. Spálňa je vyba-
vená dvojlôžkom, klimatizáciou (za doplatok), telefónom, rádiom a balkónom. 
V druhej miestnosti je rozťahovacie lôžko s možnosťou ubytovania pre 2 oso-
by, kompletne vybavený kuchynský kút, sporák, kávovar, chladnička a SAT TV. 
Štúdiá pozostávajú z  jednej miestnosti, majú kúpeľňu s WC, klimatizáciu (za 
doplatok) a kuchynský kút.

STRAVOVANIE
Individuálne. Možnosť objednať si raňajky (formou bufetu) za doplatok.

PRE DETI
Ihrisko, bazén, postieľka.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza asi 150 m od piesočnatej pláže. Slnečníky a ležadlá sú zdar-
ma, plážové osušky za poplatok. Vodné športy: na pláži vzdialenej asi 3 km. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v blízkosti malebnej dedinky Potos s mnohými tavernami, 
barmi a obchodíkmi na pobrežnej promenáde. Od mesta Prinos je vzdialený 
asi 27 km a od mesta Thassos 40 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex obklopený krásnou upravenou záhradou s palmami a ruža-
mi má vstupnú halu s  recepciou, hlavnú reštauráciu, tavernu, snack bar, bar 
pri pláži a pri bazéne, konferenčnú miestnosť, Wi-Fi zdarma v celom resorte, 
internet, dva bazény, slnečnú terasu so slnečníkmi a ležadlami zdarma, plážové 
osušky za poplatok. Hotel ponúka za poplatok služby wellnes (saunu, parný 
kúpeľ, rôzne druhy masáží, manikúru, pedikúru). Športové možnosti: fi tnes, 
stolný tenis, basketbal, za poplatok biliard, tenis a minigolf. Hoteloví animátori 
organizujú počas dňa i večer rôzne zábavné a športové programy pre dospe-
lých i deti.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek (pre deti) majú kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, individuálne riadenú klimatizáciu, SAT TV, Wi-Fi, trezor za po-
platok, chladničku a balkón. Na vyžiadanie a za poplatok sú možné aj rodinné 
izby pre 2 – 6 osôb a suity s vlastným bazénom s vírivkou.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetových stolov. Pri večeri sú u mužov 
potrebné dlhé nohavice. 

PRE DETI
Miniklub pre deti od 4-12 r., ihrisko, bazén, postieľka. 

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na kamienkovo-piesočnatej pláži. Slnečníky a  le-
žadlá na pláži sú zdarma, plážové osušky za poplatok. Športové možnosti: 
plážový volejbal, za poplatok vodné športy (banán, vodné lyže, vodné bicykle, 
windsurfi ng).

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

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

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

2
DO 18 R.
ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFIDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

628
EUR

NOVINKA

CENA OD

358
EUR
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Iónske more

Pelekas

Agios Gordios

Moraitika

Acharavi

Agios Spiridon

Kerkyra
Agios Ioannis
Peristeron

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X

VZDUCH 28 31 32 28 23

VODA 21 23 24 23 21

Smaragdový hornatý ostrov s cyprusmi, pomaran-
čovníkmi, citrónovníkmi a olivovými hájmi ponúka 
mnoho príležitostí aj na objavovanie: rušnejšie koz-
mopolitné strediská na juhu, romantické zákutia, až 
po životom pulzujúce letoviská na severe. Najstaršie 
zmienky o ostrove pochádzajú z Homérovej Odys-
sey. Neďaleko hlavného mesta Kerkyra, pri dedinke 
Gastouri, nechala postaviť zámoček Achillion, často 
a rada sa prechádzala v parku, ktorý ho obklopuje. 
Po návšteve múzea, ktoré je dnes v zámku a po pre-
chádzke v udržiavaných záhradách sa vrátime o pár 
storočí do minulosti. Návšteva Kerkyry, postavenej 
v benátskom štýle, prechádzka úzkymi uličkami 
s hlavnou dominantou – benátskou pevnosťou – patrí 
k nezabudnuteľným zážitkom. Nádherný výhľad na 
Myší ostrovček – Pontikonissi – pri šálke kávy je prí-
jemným zakončením výletu do týchto miest. Let z Bra-
tislavy alebo z Košíc na Korfu trvá cca 1 hod. 50 min.

PELEKAS
Horská dedinka s bielymi domami, obklopená oli-
vovými hájmi, stojí na kopci pri západnom pobreží. 
Napriek rozvíjajúcemu sa turizmu si zachovala svoj 
pôvodný charakter. Nájdete tu obchodíky, v taver-
nách ochutnáte tradičné jedlá a nápoje. Očarí vás 
vyhliadka Cisársky trón, obľúbené miesto cisára 
Wilhelma II., kde rád trávil večery so svojou dru-
žinou a kochal sa pohľadom na zapadajúce slnko. 
Transfer z letiska trvá cca 45 min.

AGIOS GORDIOS
Tí, ktorí milujú vôňu píniových lesov, vedia si vy-
chutnať príjemnú pláž, pokoj a šumenie mora, si 
tu určite prídu na svoje. Letovisko je na západnom 
pobreží ostrova a cestou na pláž sa nachádza malá 
promenáda s obchodíkmi, tavernami a kaviarnič-
kami s vôňou typických gréckych špecialít, okore-
nené známou pohostinnosťou domácich. Transfer 
z letiska trvá asi 30 min.

ACHARAVI
Stredisko, ktoré vyrástlo pri severných brehoch 
ostrova, lemujú zaujímavé pláže, promenády plné 
obchodíkov, kaviarne, reštaurácie a nočný život. 
Acharavi spája zábavu i relax, je vhodné pre všet-
ky vekové kategórie. Pláže s pozvoľným vstupom 
do mora sú ideálne pre rodiny s deťmi, nočný život 
pre všetkých, ktorí sa chcú večer zabaviť. A tí, ktorí 
chcú stráviť pokojnú dovolenku, nemusia mať oba-
vy, hotely sú v komfortnom a pokojnom prostredí. 
Transfer z letiska trvá cca 1,5 hod.

AGIOS IOANNIS PERISTERON
Agios Ioannis Peristeron je situované cca 15 kilomet-
rov od hlavného mesta Korfu. Leží medzi dvoma vý-
znamnými strediskami – Benitses a Moraitika. Jeho 
výnimočnú atmosféru tvoria olivové háje, lesíky a na 
druhej strane tyrkysová morská hladina a pláž oce-
nená Modrou vlajkou. Transfer trvá cca 40 minút

MORAITIKA
Živé stredisko Moraitika leží na východnom po-
breží ostrova Korfu. Centrom života je hlavná ulica 
s množstvom obchodíkov, taverien, kaviarničiek 
a barov, ktoré ponúkajú aj rušný nočný život. V staršej 
časti letoviska môžete nájsť rímske pamiatky, či obdi-
vovať nádherný výhľad na okolité pobrežie z kostola 
Theotokou Kimiseos. Transfer trvá cca 45 minút.

AGIOS SPYRIDONAS
Nachádza sa v severovýchodnej časti ostrova me-
dzi mestečkami Acharavi a Kassiopi. Agios Spyrid-
on má dve krásne zátoky s výhľadom na Albánsko. 
Je to pokojná oblasť vhodná pre oddych a relax. 
Transfer trvá cca 1 hodinu.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Okruh ostrovom – autobusový výlet za najznámejší-
mi krásami a pamätihodnosťami ostrova. Navštívite 

vyhliadku Kanoni, odkiaľ je výhľad na symbol ostrova 
– Pontikonissi – i na letiskovú dráhu, v hlavnom meste 
Kerkyra, letné sídlo cisárovnej Sissi – palác Achilleon. 
Atrakciou je návšteva výrobne likérov z čínskeho po-
marančovníka (koum-kouat), spojená s ochutnávkou. 
Celodenný výlet pokračuje návštevou ortodoxného 
kláštora v Paleokastritse a prírodných krás v okolí. 
Parga a Paxos – celodenný výlet loďou na susediaci 
Paxos a na grécku pevninu – letovisko Parga – s dovo-
lenkovou atmosférou a krásnou prírodnou scenériou.
Paxos a Antipaxos – celodenný výlet loďou 
k ostrovom Paxos a Antipaxos spojený s kúpaním 
a plavbou okolo Modrých jaskýň. V mestečku Ga-
ios na ostrove Paxos možnosť obeda, počas ktoré-
ho ochutnáte miestne špeciality.
Albánsko – celodenný výlet loďou, navštívime 
bránu južného Albánska, mesto Saranda, možnosť 
obeda a návštevy UNESCO pamiatky - významné-
ho archeologického náleziska Butrint.
Okruh loďou spojený s barbeque – atraktívny vý-
let loďou za krásami podmorského sveta v okolí 
Paleokastritse, s možnosťou kúpania, návšteva 
Rajskej pláže, obed, vhodný aj pre rodiny s deťmi.
Nočná Kerkyra – príjemne strávené popoludnie 
a večer v hlavnom meste, s dostatkom času na 
prechádzky a nákupy. Možnosť výletu loďou spo-
jený s pozorovaním podmorského sveta. 
Modrá lagúna – celodenný výlet loďou spojený 
s návštevou gréckej pevniny, tradičnej gréckej de-
dinky Sivota, kúpaním a obedom. 

KORFU

ODLETY 
Z BRATISLAVY A KOŠÍC

DRUHÝ NAJVÄČŠÍ OSTROV IÓNSKEHO SÚOSTROVIA SA MÔŽE POCHVÁLIŤ PRÍJEMNOU A PRIAZNIVOU STREDOMORSKOU KLÍMOU, ČISTÝM MOROM A NÁDHER-
NÝMI PLÁŽAMI, KTORÉ Z KORFU ROBIA JEDNU Z NAJPRÍŤAŽLIVEJŠÍCH DOVOLENKOVÝCH DESTINÁCIÍ. PANENSKÁ PRÍRODA, SKALNATÉ ÚTESY, PRIEZRAČNÉ 
MORE – TO JE KORFU, MIESTO STAROVEKÝCH GRÉCKYCH BÁJÍ, KTORÉ MILOVALA AJ RAKÚSKA CISÁROVNÁ SISSI. 
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Saranda
Butrinti

Kerkira

Gjirokastra

Korça

Ohrid

Elbasan

Tirana    

Albánsko
Macedónsko

Grécko

Durrës

Vlorë
Berat

Kerkyra
Metsoro

Albánsko Grécko

Kalambaka

Termopili

Delfy

Epidavros
NafplioOlympia

Mykines
Korint

Ig
ou

m
en

its
a Kanallakiou-

Mesopotamou

229 230
Z OSTROVA CISÁROVNEJ SISSI 
DO ANTICKÉHO GRÉCKA

ALBÁNSKO – 
NEOBJAVENÝ RAJ

8-DŇOVÝ RESP. 11-DŇOVÝ LETECKÝ 
ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy/Košíc na ostrov Kor-
fu, transfer do hotela, ubytovanie, indi-
viduálne voľno, večera.

2. DEŇ
Raňajky. Transfer na trajekt z Kerkyry 
na pevninu do prístavu Igoumenitsa. 
Presunieme sa do dedinky Mesopota-
mo, na ktorého vrchole leží nálezisko 
– Nekromanteion. Trasa pokračuje cez 
mesto Arta až po Rio-Andirio. Prejazd 
na Peloponéz, transfer do Olympie, 
ubytovanie a večera. 

3. DEŇ
Raňajky, prehliadka starovekej Olym-
pie. Navštívime štadión, pozostatky 
chrámu boha Dia a  bohyne Héry, ar-
cheologické múzeum. Presun do sta-
rogréckeho mesta Mykény (Levia brá-
na, kráľovské hrobky, kráľovský palác). 
Pokračovanie do mestečka Nafplio 
(prvý parlament, prvé gymnázium, 
vojenské a  námorné múzeum, hrad 
Plamidi, väznica Bourzi). Ubytovanie 
a večera v oblasti Nafplio. 

4. DEŇ
Raňajky, odchod do archeologických 
nálezísk v meste Epidavros. Prehliad-
ka starovekého divadla a pozostatkov 
chrámu zasväteného Asklépiovi. Pre-
sun do Korintu. Zastávka pri  Korint-
skom kanáli, ktorý spája Korintský zá-
liv s Egejským morom. Presun do Atén, 
ubytovanie, večera. 

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka Atén. Navštívi-
me prístav Pireus, Akropolu a grécku 
agoru s Héfaistovým chrámom, rui-
ny rímskej agory, vežu vetrov, ruiny 

Hadriánovej knižnice, Aténsku katedru, 
Panatheánaiský štadión Kalimarmaro 
a veľa iných miest. Transfer do mesta 
Delphi, ubytovanie, večera. 

6. DEŇ
Raňajky. Prehliadka mesta Delphi. 
Prehliadneme si múzeum s ostatkami 
Apollónovho chrámu, mramorové so-
chy, stĺpy s nádhernými hlavami alebo 
obetné dary. Zastávka v  priesmyku 
Termopyly. Presun do Kalambaky, uby-
tovanie, večera. 

7. DEŇ
Raňajky. Z  Kalambaky vyrazíme ser-
pentínami do „kamenného lesa“. Náv-
števa kláštorov Meteora – jedinečný 
pohľad na skalné útvary a kláštory 
postavené na strmých skalách, so 
vzácnymi freskami, ikonami. Zastávka 
v mestečku Metsovo (1 200 m n. m.) 
pod priesmykom Katara. Pokračujeme 
až do prístavu Igoumenitsa. Popolud-
ní/večer trajekt na Korfu, ubytovanie, 
večera. 

8. DEŇ
V prípade 8-dňového zájazdu po ra-
ňajkách transfer na letisko a odlet do 
Košíc. V prípade 11-dňového zájazdu 
pokračuje pobytom pri mori.

9.-10. DEŇ
Pobyt na Korfu, Individuálne voľno 
s možnosťou fakultatívnych výletov.

11. DEŇ
Raňajky, odlet do Bratislavy.

11-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy na Korfu, ubytova-
nie, individuálne voľno večera.

2. DEŇ
Raňajky, trajektom sa dostaneme na Al-
bánske pobrežie do letoviska Saranda. 
Je častým cieľom návštevníkov, túžiacich 
vidieť toto donedávna neprístupné leto-
visko. Transfer do hotela, obed. Návšte-
va antického mesta Butrinti (UNESCO), 
ktoré leží na hraniciach s Gréckom. Po-
zrieme si zachované zvyšky rímskeho 
divadla, rímske kúpele, druhé najväčšie 
baptistérium. Celému areálu dominuje 
benátska pevnosť zo 16 st. Návrat do ho-
tela. Večera.

3. DEŇ
Raňajky, odchod do Gjirokastra. Zasta-
víme sa v  Mesopotam, kde si pozrieme 
kostol Sv. Mikuláša, postavený na zrúca-
ninách pohanského chrámu. Je to jeden 
z najstarších a najväčších chrámov z by-
zantského obdobia. Návšetevou mesteč-
ka Gjirokastra začneme tradičným obe-
dom. Gjirokastera (UNESCO) nazývajú 
ho aj „kamenné mesto“. Dominuje mu 
citadela s pevnosťou, kde je národopisné 
múzeum. Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Raňajky, odchod do mesta Korca, kde si 
pozrieme centrum starého mesta s jedi-
nečnou architektúrou, nazývanou „malý 
Paríž“. Možnosť návštevy stredovekého 
múzea a múzea gramotnosti. Obed, pre-
sun do mesta Ohrid. Návšteva kláštora 
Sv. Nauma na brehu Ohridského jazera. 
Ubytovanie v meste Ohrid, večera.

5. DEŇ
Raňajky, prehliadka mesta Ohrid, naj-
významnejšími pamiatkami je pevnosť 
cára Samuila a  chrám Sv. Sofi e. Obed 

v starom meste. Fakultatívne plavba lo-
ďou po jazere Ohrid prípadne individuál-
ne voľno. Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ
Raňajky, cestou do hlavného mesta 
Tirany sa zastavíme v  meste Elbasan 
vybudovaným Osmanmi. Prehliadka 
mesta Tirana: centrum, Skanderbegovo 
námestie, hodinová veža, mauzóleum 
Envera Hodžu a iné. Obed v reštaurácii. 
Navštívime jedno z najstarších miest Al-
bánska Durres na malom polostrove na 
pobreží Jadranského mora. Navštívime 
rímsky amfi teáter, jeden z najväčších 
amfi teátrov na Balkánskom polostrove. 
Ubytovanie, večera.

7. DEŇ
Raňajky, odchod do pevnosti Berat 
(UNESCO). Prehliadneme si pevnosť, 
chrámy a mešity. Pokračovanie do mesta 
Vlora, ktoré je v blízkosti miesta stretu 
Jadranského a Iónskeho mora. Je bránou 
Albánskej riviéry. Obed, ubytovanie, indi-
viduálne voľno, večera. 

8. DEŇ
Po raňajkách odchod popri Albánskej 
riviére do Sarandy, ubytovanie, obed, in-
dividuálne voľno, večera.

9. DEŇ
Pobyt pri mori, individuálne voľno.

10. DEŇ
Po raňajkách odchod na Korfu. Ubytova-
nie, večera.

 11. DEŇ
Raňajky, odlet do Bratislavy.

LETECKY Z BA A KE   |   S POBYTOM PRI MORI   |   POLPENZIA V CENE LETECKY Z BA   |   S POBYTOM PRI MORI   |   POLPENZIA V CENE

NOVINKA

CENA OD

998
EUR

CENA OD

898
EUR



190

GRÉCKO  |  KORFU

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

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

231  AGIOS SPYRIDONAS

POLOHA 
Hotelový komplex sa nachádza na najsevernejšom cípe ostrova Korfu pri de-
dinke Agios Spyridonas, medzi mestečkami Acharavi a Kassiopi. Od hlavného 
mesta Kerkyra je hotel vzdialený 35 km..

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a dvojposchodových viliek postavených v subtro-
pickej záhrade. Má vstupnú halu s recepciou, minimarket, internetový kútik (za po-
platok), Wi-Fi (za poplatok), hlavnú reštauráciu, á la carte reštauráciu, hlavný bar, 
snack bar, bar pri bazéne, veľký vonkajší bazén, relaxačný bazén pre dospelých, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Športové aktivity: tenis, futbal, volejbal, 
badminton, stolný tenis, šípky, fi tnes, masáže. Denný a večerný animačný program.

UBYTOVANIE
Komfortne vybavené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, chladnička, trezor (za po-
platok), balkón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné izby s možnosťou dvoch 
prísteliek.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka , stolička, miniklub (4 r. – 12 r.), animácie. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do mora sa nachádza asi 100 m od 
hotela. Ležadlá, slnečníky za poplatok, plážové uteráky za depozit. Bohatá po-
nuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

MAREBLUE BEACH  

ALL INCLUSIVE Raňajky (7.00-10.00), obedy (12.30-14.30) a večere 
(19.00-21.00) formou bufetových stolov, neskoré kontinentálne raňajky (10.00-
10.30), snacky (12.30-16.00), káva, čaj, koláčiky, zmrzlina (10.30-18.00), nealko-
holické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10.00-23.00), večera v á la carte 
reštaurácii (raz za pobyt, rezervácia vopred), vybrané športové aktivity. 

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky (7.30-10.00), obedy (12.30-14.30) a večere 
(19.00-21.30) formou bufetových stolov, snacky (10.00-12.00) a (15.00-18.00), 
popoludňajšie občerstvenie - káva, čaj, koláčiky (17:30-18.30), zmrzlina (12:30-
14:30, 19:00-21:30) Miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00-23.00). 

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

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

POLOHA
Hotel leží na severnom pobreží ostrova Korfu v pokojnom prostredí miestnej časti 
Almyros, cca 2 km od centra letoviska Acharavi s obchodíkmi, reštauráciami, ta-
vernami a kaviarňami. Od hlavného mesta Kerkyra je vzdialený 38 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex tvorí hlavná budova a priľahlé jednoposchodové bungalovy. 
Má vstupnú halu s recepciou, minimarket, lobby bar, konferenčné miestnosti, in-
ternetový kútik (za poplatok), wi-fi  (za poplatok), televíznu miestnosť, 2 reštaurá-
cie, lobby bar, bar pri bazéne, bar na streche s výhľadom na more, vonkajší bazén 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma. Športové možnosti: tenis, basketbal, volejbal, 
futbal, stolný tenis, fi tnes, biliard, šípky. Za doplatok sauna a masáže. Počas dňa 
hotel pripravuje bohaté animačné programy, večer zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, su-
šič na vlasy, SAT TV, chladnička, telefón, trezor (za poplatok), balkón alebo 
terasu. K dispozícii sú rodinné izby s možnosťou dvoch prísteliek.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.), postieľka, stolička, animácie, minidisco, 
opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora, ocenená modrou 
vlajkou sa nachádza pri hoteli. Ležadlá, slnečníky na pláži a plážové uteráky za 
poplatok. Bohaté možnosti vodných športov za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

232  ACHARAVI–ALMYROS

CYPROTEL ALMYROS BEACH  

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 75
%

ALL INCLUSIVE Raňajky (americké a kontinentálne), obedy a veče-
re formou bufetu, popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, čokoláda, koláčiky), 
snacky , zmrzlina, polnočný snack. Miestne nealko a alko nápoje, koktaily (10.00-
24.00). Neobmedzený vstup do vodného parku Hydropolis. Tenis, volejbal, bas-
ketbal, minifutbal, stolné hry, stolný tenis, šípky, vodné pólo, aerobik. V mesia-
coch júl a august pôsobí v hoteli aj náš animačný tím Planet Fun. 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

2+3
DO 13 R.
ZDARMA

PRE DETI
Bazény, aquapark, miniklub (4 r. – 12 r.), ihrisko, stolička, mini ZOO, postieľka.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž, miestami jemne premiešaná s kamienkami s pozvoľným 
vstupom do mora je priamo pri hoteli. K dispozícii plážové uteráky (výmena za 
poplatok). Slnečníky a ležadlá na pláži sú zdarma. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotel sa rozprestiera v stredisku Acharavi. Komplex pozostáva z hlavnej budovy a pa-
vilónov, postavených v tradičnom ostrovnom štýle. Mesto Kerkyra je vzdialené 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, internetový kútik, Wi-Fi (za poplatok), reštaurá-
cie a bary, 4 vonkajšie bazény, aquapark, slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdarma. 
Wellness centrum: vnútorný bazén, vírivku, saunu, fi tnes, masáže. Široké športové 
možnosti v rámci all inclusive, za poplatok biliard a stolný futbal. Hotel organizuje 
bohaté animačné a večer zábavné programy a grécky večer so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek, nezrekonštruované cenovo zvýhod-
nené izby, apartmány s dvoma prístelkami a oddelenou spálňou majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok), balkón alebo terasu. 
Všetky izby majú klimatizáciu (15.6.-15.9.), kuchynský kút s varičom a chladnič-
kou. Veľké rodinné suity s dvoma spálňami pre 5 osôb.

STRAVOVANIE
All inclusive.

GELINA VILLAGE  

233  ACHARAVI

CENA OD

548
EUR
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MARE 

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

POLOHA
Príjemný rodinný hotel ležiaci v tichom prostredí. Areál je obklopený krásnou 
exotickou záhradou a olivovým hájom. Centrum strediska Moraitika s množ-
stvom obchodíkov, barov, reštaurácii a taverien je vzdialené od hotela cca 
500 m. Od hlavného mesta je vzdialený cca 20 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a dvoch poschodových budov. Má vstup-
nú halu s recepciou, konferenčnú miestnosť, TV miestnosť, hlavnú reštauráciu, 
tavernu, lobby bar, internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi (za poplatok), bar 
na pláži, Wi-Fi v plážovom bare (zdarma), vonkajší bazén, slnečníky a ležadlá 
zdarma. Športové možnosti: tenis, fi tnes, stolný tenis, šachy. Hotel organizuje 
animácie, večerné programy so živou hudbou a tancom.

UBYTOVANIE
Centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, chladničku, trezor (za poplatok), SAT TV 
balkón alebo terasu. K dispozícii sú izby s výhľadom na more a rodinné izby 
s možnosťou dvoch prísteliek.

STRAVOVANIE:
Polpenzia. Raňajky a večere formou bufetu. Obed a ľahké snacky v taverne za 
poplatok. Nápoje za poplatok.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub pre deti (4 r. – 12 r.), video hry, trampolína, postieľka, 
stolička, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora je pria-
mo pred hotelom. Slnečníky zdarma, ležadlá za poplatok, plážové uteráky za 
kauciu. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

DELFINIA 
235  MORAITIKA

POLOHA
Hotel je situovaný v idylickom prostredí, obklopený udržiavanou záhradou. 
Od centra mestečka Acharavi je vzdialený 500 m, od komplexu Gelina Village 
10-minútovou prechádzkou. Hlavné mesto Kerkyra je vzdialené 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY: 
Útulne zariadený hotel, postavený v typickom gréckom štýle má vstupnú halu s 
recepciou, reštauráciu, minimarket, bar, ihrisko na plážový volejbal. Ďalšie špor-
tové možnosti sú k dispozícii v susednom hoteli Gelina Village, ako aj v 250 m 
vzdialenom vodnom parku a športovom centre Hydropolis (zdarma). V záhrade 
je bazén so slnečnou terasou so slnečníkmi a ležadlami (zdarma). K dispozícii 
wellness centrum: sauna, telocvičňa, za poplatok vírivka, masáže a kaderníctvo.

UBYTOVANIE 
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až 2 prísteliek majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, trezor (za poplatok), telefón, chladničku, vy-
bavený kuchynský kút, balkón alebo terasu. Všetky izby majú bočný výhľad 
na more. K dispozícii priestrannejšie suity alebo bungalovy (2 miestnosti) 
s možnosťou 1-2 prísteliek.

STRAVOVANIE 
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, aquapark, postieľka, stolička. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s kamienkami s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred 
hotelom. Slnečníky a ležadlá na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

234  ACHARAVI

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
popoludňajšie malé občerstvenie (káva, čaj, koláčiky, malý snack), zmrzlina 
v hlavnom bare a v bare pri bazéne. V čase 10.00 - 23.00 sa podávajú nealko-
holické a alkoholické nápoje miestnej produkcie. Športové aktivity: stolný tenis, 
fi tnes, sauna, biliard. Neobmedzený vstup do aquaparku Hydropolis.

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI PSÍK

2+2

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87
%

NOVINKA

CENA OD

548
EUR

CENA OD

498
EUR
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195

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ DETÍ

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

POLOHA
Hotelový komplex sa rozprestiera na jednom z najkrajších miest na Korfu, 
v prekrásnom idylickom prostredí obkolesenom zeleňou. Cca 1 km od hotela 
nájdete obchodík so suvenírmi, taverny a kaviarničky. Od letiska a hlavného 
mesta Kerkyra je vzdialený cca 19 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý hotelový komplex pozostáva z viacerých poschodových budov. Má 
vstupnú halu s recepciou, minimarket, Wi-Fi (zdarma), hlavnú reštauráciu, á la 
carte reštauráciu, sushi bar, lobby bar, bar pri bazéne, bar na pláži, bazén so sl-
nečnou terasou so slnečníkmi a ležadlami (zdarma). Wellness centrum ponúka 
rôzne druhy procedúr, masáže, saunu, jacuzzi a kaderníctvo. Športové aktivity: 
fi tnes, tenis, stolný tenis. Za poplatok možnosť prenájmu laptopu. Hotel orga-
nizuje ľahšie animačné a zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Moderne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT LCD TV, DVD, Wi-Fi (zdarma), 
telefón, chladničku, trezor (za poplatok), balkón alebo terasu. K dispozícii sú 
bungalovy pre 2 osoby a suity pre 3-4 osoby.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive

PLÁŽ
Na nádhernú piesočnato-štrkovitú pláž vedú schody. Slnečníky a ležadlá na 
pláži zdarma, plážové uteráky za kauciu. Bohatá ponuka vodných športov za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

237  AGIOS GORDIOS

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90
%

POLOHA
Hotelový areál sa nachádza v jednej z najkrajších zátok s piesočnatou plážou. Do 
strediska Pelekas s obchodíkmi, tavernami a barmi, vzdialeného cca 2 km. Od 
letiska je vzdialený cca 14 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, obchody, Wi-Fi (zdarma), hlavnú reštaurá-
ciu, á la carte reštauráciu, lobby bar, sushi bar, bar pri bazéne, bazén s terasou, 
slnečníkmi a ležadlami (zdarma), amfi teáter. K dispozícii je výťah z recepcie až 
na pláž. Športové aktivity: stolný tenis, aerobik, plážový volejbal, multifunkčná 
športová hala, lukostreľba, fi tnes. Za poplatok hotel ponúka: masáže a biliard. 
V hoteli sa počas dňa konajú animačné a večer zábavné programy.

UBYTOVANIE
Moderné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek majú kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, chladničku, trezor (za poplatok), telefón, SAT LCD TV, 
DVD, Wi-Fi (zdarma), balkón, výhľad na more. 

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.), detské menu, postieľka, opatrovanie detí 
za poplatok.

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž, na ktorú sa dostanete po schodoch alebo výťahom. 
Ležadlá a slnečníky sú na pláži zdarma, uteráky za kauciu. Bohatá ponuka vod-
ných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

236  PELEKAS

AQUIS PELEKAS BEACH AQUIS AGIOS GORDIOS 
BEACH 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BABY HOTEL

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky (07.00-10.00), obedy (12.30-
14.30) a večere (18.30-21.00) formou bufetových stolov, popoludňajšie občer-
stvenie - káva, čaj, koláčiky, snacky (15.00-17.00), zmrzlina, vybrané športové 
aktivity. Nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie, vybrané alko-
holické nápoje medzinárodnej produkcie, kokteily (10.00-23.00), fi tnes a sauna.

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky (07.00-10.00), obedy (12.30-
14.30) a večere (18.30-21.00) formou bufetových stolov, popoludňajšie občer-
stvenie - káva, čaj, koláčiky, snacky (15.00-17.00), zmrzlina, vybrané športové 
aktivity. Nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie, vybrané alko-
holické nápoje medzinárodnej produkcie, kokteily (10.00-23.00), fi tnes a sauna.

NOVINKA

CENA OD

628
EUR

CENA OD

648
EUR
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Autoclub lenstvo teraz
ešte výhodnejšie

Autoclub lenstvo teraz
ešte výhodnejšie

Karta
CLASSIC

VSTÚPTE DO MOTORISTICKÉHO VIP KLUBU 

b�N RF AC G D
D=F G E �? 9J 9F LMB=�F G F KLG H

HG E G ; ° �HG J 9<=F KLN G �9�:=RH= nos �F A=D=F �F 9� ; = KLW ; @ ·

HOTLINE: 18 007 |  Viac informácií nájdete na OOO± 9; 9MLG; DM:±KC

Karta
GOLD

Karta
PLATINUM

 cestovné poistenie I. stupe

 právny servis / poradenstvo

 z avy a výhody posktytnuté
na kartu

 servis cestovnej kancelárie

 klubový asopis

 cestovné poistenie II. stupe

 asisten

 právny servis

 z avy a výhody posktytnuté
na kartu

 servis cestovnej kancelárie

 klubový asopis

 cestovné poistenie III. stupe

 asisten

 právny servis

 z avy a výhody posktytnuté
na kartu

 servis cestovnej kancelárie

 klubový asopis

Ušetríte 
473 €

Ušetríte 
774 €

Ušetríte 
998 €

Ro ný lenský 
 poplatok 29 €

Ro ný lenský 
 poplatok 49 €

Ro ný lenský 
 poplatok 149 €
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2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESSDO 12 R.
ZDARMA

MARBELLA BEACH 

POLOHA
Luxusný hotel leží na východnom pobreží medzi strediskami Moraitika a Benit-
ses. Od hlavného mesta je vzdialený cca 17 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých poschodových 
budov. Má vstupnú halu s recepciou, 3 reštaurácie, internetový kútik za popla-
tok, Wi-Fi zdarma, lobby bar, 3 vonkajšie bazény (2 s morskou vodou), slneč-
níky a ležadlá zdarma, bary. Wellness centrum: turecké kúpele, saunu, masáže, 
telocvičňu a rôzne procedúry. Športové možnosti: tenis, minifutbal, basketbal, 
volejbal, vodná gymnastika, stolný tenis, šípky, boccia, hodiny pilatesu a jógy. 
Hotel organizuje animácie, večerné programy, grécky večer a plážové párty.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, su-
šič na vlasy, telefón, chladničku, trezor, LCD SAT TV, Wi-Fi, balkón alebo terasu. 
K dispozícii sú rodinné izby s možnosťou dvoch prísteliek (oddelené posuvný-
mi dverami), rodinné suity, deluxe suity a deluxe executive suity.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive

PRE DETI
2 bazény, miniklub (0 r. – 12 r.), ihrisko, postieľka, stolička.

PLÁŽ
Súkromná piesočnato-kamienková pláž ocenená modrou vlajkou je pred hote-
lom prepojená nadchodom. Pláž má drevené mólo s priamym vstupom do mora. 
Slnečníky, ležadlá a plážové uteráky sú zdarma. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

238  AGIOS IOANNIS PERISTERON

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky (7.00-10.00), obedy (13.00-15.00) 
a večere (18.30-21.15) v hlavnej reštaurácii formou bufetu, neskoré raňajky (10.00-
10.30), obedy (12.30-16.30) v á la carte reštaurácii. Á la carte reštaurácia raz za po-
byt. Miestne nealko a alko nápoje (10.00-23.30), vybrané alko nápoje medzinárodnej 
produkcie, snacky, zmrzlina, káva, čaj, sušienky, koláče. Sauna, turecké kúpele, fi tnes.

CENA OD

1 078
EUR
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Kalamaki

TsiliviTragaki

Zakyntos

Laganas
Vassilikos

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH 26 29 29 27
VODA 22 24 24 23

Na Zakyntose je všetko na dosah ruky – rozloha 
približne 400 km2 je výhodou – a  tak každý deň 
môžete byť na  inom mieste či opačnom konci 
malého kúska zázračnej pevniny. A  ak nájde-
te v  piesku na  pláži odtlačky podobné stopám 
po  pneumatike, vedzte, že ich zanechali koryt-
načky Caretta caretta, vyskytujúce sa v plytčinách 
na  južnom pobreží. Jedinečný prírodný jav – sa-
mičky počas hniezdenia zahrabú do piesku vajíč-
ka a  po  dvoch mesiacoch sa do  vody snažia čo 
najrýchlejšie dostať malé pohybujúce sa guľôčky, 
aby sa nestali korisťou predátorov. Zaujímavé je, 
že všetky vajíčka v  hniezde sa prebúdzajú k  ži-
votu v  jednom okamihu. Korytnačky sú zákonom 
chránené a neprebádaný spôsob ich života v mori 
doteraz fascinuje vedcov i  milovníkov prírody. 
Let na ostrov Zakyntos z Bratislavy trvá približne  
2 hodiny. 

VASSILIKOS 
Polostrov sa nachádza na východnom cípe ostro-
va, vyhľadávané sú najmä nádherné romantické 
pláže s  čistým pieskom a  priezračným morom. 
Rovnomenné stredisko Vassilikos je ideálne pre 
milovníkov mora, pláží a  pokojnejšej dovolenky. 
Turisti zo všetkých kútov ostrova ho radi navšte-
vujú kvôli malebným scenériám a  celodenným 
výletom za kúpaním. Intimitu podčiarkuje pár ob-
chodíkov a  taverien, neveľké množstvo menších 
apartmánov a  penziónov. Letovisko si uchováva 
nedotknuté prostredie a  čoraz vzácnejšiu fau-

ZAKYNTOS

ODLETY Z BRATISLAVY

nu a flóru. Ak si chcete vychutnať aj nočný život, 
do rušného strediska Argassi vás dopraví mestský 
autobus premávajúci v  pravidelných intervaloch 
alebo taxík. Transfer z letiska trvá asi 25 minút.

TSILIVI/TRAGAKI
Severné pobrežie ostrova lemujú kilometre pies-
kových pláží s  menšími či väčšími strediskami 
– Tsilivi, Planos, Tragaki, Alykes, Alikanas, ktoré 
turistov dovedú až k nezabudnuteľným morským 
jaskyniam na  severozápade ostrova. Tsilivi (5 km 
od hlavného mesta) patrí medzi rušnejšie moder-
né strediská so štyrmi kilometrami organizovaných 
piesočnatých pláží s pozvoľným vstupom do mora 
a bohatou ponukou vodných športov. Návštevní-
kom ponúka množstvo taverien, reštaurácií, ob-
chodov a  minimarketov. Nočnú zábavu poskytu-
jú bary, nechýba dobrá hudba a karaoke. Tragaki 
je pokračovaním zálivu Tsilivi smerom na  západ, 
s  menšou pokojnejšou atmosférou a  užšou pies-
kovo-kamienkovou plážou. Spojenie s  hlavným 
mestom Zakynthos (6 km) zabezpečuje niekoľko-
krát denne mestský autobus. Transfer z letiska trvá 
približne 25 minút. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Voyage – celodenný výlet loďou okolo ostrova so 
zastávkou na kúpanie na najznámejšej pláži ostro-
va s vrakom lode – Navaggio. Počas ďalších zastá-
vok si môžete zaplávať aj na šírom mori.
Island tour – celodenný výlet autobusom, počas 

ktorého spoznáte malebné vnútrozemie. Navští-
vite miestne keramické dielne, obdivovať budete 
najstarší olivovník na ostrove, kláštor Anafonitria, 
navštívite miestne vinárne a budete mať možnosť 
nakúpiť si aj typické grécke suveníry. 
Olympia – celodenný výlet na polostrov Pelopo-
néz, spojený s návštevou historickej Olympie – de-
jiska starovekých olympijských hier. 
Kefalonia – celodenný výlet s možnosťou spoznať 
susedný malebný ostrov. Návšteva jaskyne Dro-
garati, jazera Melisani, hlavného mesta Argostoli 
a vyhliadka nad zálivom Myrthos. 
Caretta – putovanie za korytnačkou Caretta care-
tta, ktorá sa vyskytuje v zálive Laganas/Kalamaki.
Grécky večer – večera vo Vile ARESTI pre milov-
níkov kulinárskych špecialít, kde jedlo chutí lepšie 
a víno je lahodnejšie, práve vďaka gréckym taneč-
níkom a hudobníkom. 
Vodný park – výlet do Water Village parku, ktorý 
dáva možnosť vychutnať si slnko a  rôzne vodné 
atrakcie alebo občerstvenie.

OSTROV ZAKYNTOS, ZANTE ALEBO FIORE DE LEVANTE (VôňA LEVANDULE čI KVETINA VÝCHODU), AKO HO S OBĽUBOU OZNAčOVALI STARÍ BENÁT-
čANIA, jE NAjjUŽNEjšÍM Z GRéCKYCH OSTROVOV IóNSKEHO MORA. ROMANTIKA S VôňOU LEVANDULE A pÍNIOVÝCH HôR, KONTRASTUjE S DIVO-
KÝMI SCENéRIAMI ZÁpADNéHO pOBREŽIA, pESTROU A SVIEŽOU VEGETÁCIOU, STOVKAMI MORSKÝCH jASKÝň A NÁDHERNÝCH pIESKOVÝCH pLÁŽÍ. 
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POLOHA
Rozľahlý hotelový komplex je situovaný v pokojnom prostredí v letovisku Tragaki. 
Od rušného letoviska Tsilivi s obchodíkmi, tavernami a barmi je vzdialený približne 
5 km, od hlavného mesta Zakyntos 10 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a  niekoľkých budov. Má vstupnú halu s recep-
ciou, minimarket, reštauráciu, 3 bary, zmenáreň, herňu, Wi-Fi a internet (za popla-
tok), fi tnes, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, požičovňu áut, vonkajšiu vírivku, 
3 bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma a vodný park. Wellness & SPA centrum, 
masáže, hydroterapia, sauna, turecké kúpele. 

UBYTOVANIE
Luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek majú kúpeľňu s WC, SAT TV, sušič na vlasy, telefón, mini chlad-
ničku, trezor, internet, TV hry (za poplatok), balkón alebo terasu s výhľadom do 
záhrady alebo na more (za doplatok). 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI 
Postieľka, stolička, miniklub pre deti 4 - 12 rokov, bazén, ihrisko, vodný park. Na 
požiadanie a za doplatok opatrovanie detí. 

PLÁŽ
Menšia kamienkovo-piesková pláž Tragaki je priamo pred hotelom. Od roku 2011 
má Modrú vlajku za kvalitu a čistotu. Ležadlá a slnečníky na pláži sú zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★★

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

ELEON GRAND RESORT & SPA 

239 TRAGAKI

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere sú podávané v  hlavnej 
reštaurácii formou bohatého bufetu. Počas jedál sú k dispozícii zdarma neal-
koholické a miestne alkoholické nápoje – ako pivo, víno, ouzo. Bufet je vhod-
ný aj pre diabetikov. Dopoludňajšie i popoludňajšie občerstvenie vo forme 
sendvičov, teplých snackov, zmrzliny a pod. hotel poskytuje v baroch: Olivia 
bar, Aqua bar, Panorama. Po 23.00 je Panorama bar za poplatok.

2
ALL

INCLUSIVE
AQUAPARK

  
WIFI WELLNESS

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

CENA OD

848
EUR
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POLOHA
Hotel zo siete Xenos Group Hotels je situovaný neďaleko centra strediska Tsilivi. 
Od rušnejšieho centra mesta s nákupnými možnosťami, reštauráciami a taverna-
mi je vzdialený približne 200 m. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli je vstupná hala s recepciou, lobby bar, reštaurácia, biliard, hracie automa-
ty, Wi-Fi internet za poplatok, snack bar, dva veľké vonkajšie bazény, supermarket. 
Ležadlá a slnečníky pri bazéne sú zdarma. Približne 200 m od hotela sa nachádza  
zábavný vodný park (1x vstup zdarma). 

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené dvojlôžkové štúdiá sú s možnosťou 1 prístelky. Všetky izby 
majú kúpeľňu (sprchový kút) s WC, sušič na vlasy, telefón, rádio, TV, kuchynský 
kút s chladničkou, klimatizáciu a  trezor (za poplatok), balkón s výhľadom na ba-
zén alebo do okolia. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PRE DETI
Ihrisko, postieľka, stolička, animácie, mini klub, disko. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž, miestami zmiešaná s kamienkami, je vzdialená približne 100 m 
od hotela, centrálna pláž Tsilivi je asi 400 m. Ležadlá a slnečníky za poplatok. 
Široká ponuka vodných športov na plážach rovnako za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

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

240  TSILIVI

TSILIVI ADMIRAL +

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere sú podávané formou bufetu 
v hotelovej reštaurácii, dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie v snack 
bare. Nealko nápoje, voda, káva, čaj a miestne alkoholické nápoje (ouzo, 
brandy, pivo, víno) podávané v snack bare alebo v reštaurácii. Za poplatok je 
na mieste možnosť výberu z kompletného menu v  snack bare a ostatných 
nápojov mimo balíka all inclusive počas dňa, resp. nápojov po 23.00 hod.

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
AQUAPARK WIFI

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

548
EUR



201

GRÉCKO |  ZAKYNTOS

241  VASSILIKOS 242  TSILIVI

APARTMÁNOVÝ DOM 
CHRISTINA 

AQUA BAY 

POLOHA
Apartmánový dom Christina je situovaný v pokojnom prostredí na polostrove 
Vassilikos, ktorý je známy najkrajšími plážami na ostrove. Spojenie s hlavným 
mestom Zakyntos a s rušnejším strediskom Argassi zabezpečuje pravidelne 
viackrát denne autobusová linka, ktorá má zastávku neďaleko Christiny.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V blízkosti ubytovania sa nachádza v  pešej dostupnosti taverna, supermar-
ket, niekoľko typických gréckych reštaurácií a obchod so suvenírmi. K penzió-
nu patrí taverna Family, ktorú vlastní rovnaký majiteľ. V prípade konzumácie 
v blízkom hoteli Vassilikos Beach je možnosť používať aj bazén s jacuzzi.

UBYTOVANIE
Štúdiá pre 2 - 3 osoby tvorí jedna miestnosť s dvomi lôžkami, s vybaveným 
kuchynským kútom a rozkladacím gaučom. Súčasťou je kúpeľňa s WC, SAT TV 
a balkón. Kuchynský kút v každej izbe má chladničku, elektrickú dvojplatničku 
a kuchynský riad podľa počtu osôb. Klimatizácia je na vyžiadanie za doplatok 
na mieste. 

STRAVOVANIE
Bez stravy. Možnosť objednať si večere v blízkej taverne Familia, vzdialenej 
asi 50 m.

PRE DETI
Ihrisko pri reštaurácii na pláži, hojdacie siete. Detská postieľka na vyžiadanie 
zdarma. 

PLÁŽ
Len 100 m od ubytovania sa nachádza menšia čarovná piesočnatá pláž Plaka. 
Ďalšia piesočnatá pláž Agios Nikolaos je vzdialená 250 m a poskytuje širokú 
ponuku vodných športov za poplatok ako aj  možnosti príjemného posedenia 
v baroch na pláži. Ležadlá a slnečníky na plážach sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★

POLOHA
Novootvorený hotel zo siete Xenos Group Hotels (leto 2013) je situovaný v po-
kojnom prostredí. Neďaleko je centrum s obchodíkmi a bohatými možnosťami 
zábavy, kam sa dá dostať taxíkom alebo autobusom. Letisko je vzdialené 8 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotel sa skladá z niekoľkých budov, má vstupnú halu s 24 hod. recep-
ciou, lobby bar, zmenáreň, lekársku službu, reštauráciu, Wi-Fi, TV miestnosť a fi t-
nes. Za poplatok - internetový kútik, pracovňu a žehlenie bielizne, spa centrum 
a masáže. Vonkajší bazén a bazén pre deti s ležadlami a slnečníkmi zdarma. Hotel 
má vlastný aquapark. 

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené priestranné dvojlôžkové izby sú s možnosťou jednej prístel-
ky a rodinné izby s možnosťou až dvoch prísteliek (rozkladacie lôžko, vhodné iba 
pre deti do 12 r.). Rodinné izby sú s oddelenou spálňou. Všetky izby majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, klimatizáciu, Wi-Fi pripojenie zdarma, mini chladnič-
ku, trezor, balkón s výhľadom na bazén alebo do okolia. 

STRAVOVANIE: 
All inclusive. 

PRE DETI
Ihrisko, postieľka, stolička, animácie, mini klub, vstup do Tsilivi Waterparku zdarma. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž, miestami zmiešaná s drobnými kamienkami je vzdialená približne 
300 m od hotela, centrálna piesková pláž Tsilivi je asi 400 m. Na plážach sú ležadlá 
a slnečníky za poplatok. Široká ponuka vodných športov na plážach za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 73�%

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere sú podávané formou bufe-
tu, dopoludňajšie a popoludňajšie občerstvenie v snack bare. Vo vybraných 
hodinách koktaily a nápoje v krytom bare. Nealkoholické nápoje, voda, káva, 
čaj a miestne alkoholické nápoje podávané v bare alebo v reštaurácii. Počas 
týždňa (4x) sa konajú tematické večere, rezervácia vopred je nutná.

1
DO 18 R.
ZDARMA

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
AQUAPARK WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

928
EUR

CENA OD

298
EUR
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Okrem nádhernej prírody sa tu nachádzajú naj-
významnejšie archeologické náleziská na svete 
(Mykény, Olympia alebo Epidaurus). Peloponéz 
odporúčame pre všetkých, ktorí radi spájajú od-
dych na pláži s poznávaním kultúry a histórie. Let 
trvá cca 2 hodiny. 

KALAMATA
Prístavné mesto sa nachádza v regióne Messina a je 
druhým najväčším mestom na Peloponéze. Je dôle-
žitým centrom gréckej kultúry. Obľúbené turistické 
mesto ponúka svojim návštevníkom množstvo  pa-
miatok,  historické centrum, stredoveký  hrad alebo 
symbol mesta  byzantský Kostol sv. Apoštolov, kto-
rý pochádza z 13. storočia. Hneď pod historickým 
centrom sa nachádza obchodné centrum s množ-
stvom obchodíkov, barov, nočných klubov, kaviarní 
a tradičných gréckych taverien.  

ERMINONI
Malé prímorské mestečko na východnom pobreží 
Peloponézu v  oblasti Argolis, postavené na sva-
hoch okolo krásneho prístavu, odkiaľ sa môžete 
dostať trajektom do mestečka Pireus alebo na 
ostrov Hydra. Nájdete tu múzeum histórie krajiny, 
dva kostoly,  knižnicu a  môžete sa poprechádzať 
po promenáde  s obchodíkmi a reštauráciami, kde 
pri príjemnom posedení, môžete ochutnať miestne 
špeciality.
 

COSTA NAVARINO
Nová luxusná moderná lokalita, ktorá vyrástla len 
nedávno na úplne pustom pobreží, na juhozápad-

PELOPONÉZ

ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE

nom Peloponéze, asi 50 km od mesta Kalamata. 
Hlavnou fi lozofi ou letoviska Costa Navarino, je 
vybudovanie pokojného turistického komplexu 
v  súlade s  okolitou krajinou a  snaha o zachova-
nie miestnych prírodných krás a  prírodného bo-
hatstva. Areál je situovaný okolo zálivu s  takmer 
1 km dlhou nádhernou piesočnatou plážou, po-
zdĺž členitého pobrežia s malými zálivmi. Nájdete 
tu nákupné a zábavné centrum, kde je množstvo 
reštaurácií, barov, amfi teáter, knižnica, požičovňa 
áut, obchodíky, wellness centrum. Areál ponúka 
aj bohaté športové možnosti a golfové ihrisko. Na 
pláži si prídu na svoje milovníci vodných  športov 
(windsurfi ng, jachting, potápanie, plážový volej-
bal). V  krajine, kde sa odjakživa pestovali olivy 
a víno, sa zachoval aj celý rad pozostatkov z my-
kénskeho obdobia – ruiny hradov, mestských hra-
dieb, starovekých chrámov a byzantské kostoly.  

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
KALAMATA  - SHOPPING Štvorhodinový výlet do 
Kalamaty s možnosťou prehliadky starého mesta 
s  historickými pamiatkami, nákupov a  posedenia 
v nespočetných tavernách, reštauráciách a baroch.
OLYMPIA Celodenný výlet do mesta – kde vznikli 
novodobé olympijské hry, kde sa nachádza chrám 
boha Dia,  kde stála jeho socha – jeden  z dávnych 
7 divov sveta a kde svieti večný plameň  novodo-
bých olympijských hier.
MYSTRAS Celodenný výlet, do Mystras, mesta, 
ktoré bolo kedysi hlavným mestom byzantskej 
ríše. Môžete tu obdivovať  skvosty byzantskej ar-
chitektúry – hrad, palác, kostoly, kláštor, pánske 
sídla a domy. 

ARGOLIS (Mykény, Epidauros, Nafplio)
Celodenný výlet. V  mestečku Epidauros môžete 
obdivovať zachovalé antické divadlo – amfi teáter 
a ruiny Askeplionu. Nafplio - jedno z  najkrajších 
miest oblasti Argolis. Starobylé hradby, stredoveké 
hrady, pamiatky a sochy, fontány a neoklasicistic-
ké budovy očaria návštevníkov svojou jedinečnou 
architektúrou a krásou. Mykény – kedysi vojenská 
pevnosť – dominovala veľkej časti južného Grécka 
a bola hlavným centrom gréckej civilizácie.
ITHOMI/ MESSINI
Poldenný výlet autobusom. Jedno z  najväčších 
archeologických nálezísk v Grécku – ruiny staro-
bylého mesta. V areáli môžete obdivovať amfi te-
áter, vodný systém, askeplion, chrám a množstvo 
ďalších budov a jednu s najpôsobivejších pamiatok 
– štadión. 
JASKYNE DYROS
Jaskyne sa nachádzajú na brehu mora. Prehliadka 
prebieha na malých člnoch. Cestou môžte obdivo-
vať divokú, cestovným ruchom nedotknutú príro-
du a malebné dedinky.

Ermioni

Costa Navarino

Kalamata

Peloponéz

NAJJUŽNEJŠIA ČASŤ GRÉCKEJ PEVNINY, S KTOROU JU SPÁJA LEN ÚZKA ŠIJA – KORINTSKÝ PRIEPLAV. NÁZOV POCHÁDZA UŽ OD STAROVEKU AKO 
PELOPOV OSTROV.  PELOPÓZ BOL SYNOM TANTALA, JEDNÉHO Z DIOVÝCH SYNOV, KTORÉHO VLASTNÝ OTEC PREDHODIL AKO POTRAVU BOHOM. 
PELOPONÉZ PONÚKA HORNATÚ ZALESNENÚ KRAJINU, PIESOČNATÉ PLÁŽE, MALÉ PRÍSTAVY,  CITRUSOVÉ PLANTÁŽE, FIGOVNÍKY, CYPRUSY A OLIVY. 

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 30 32 33 29

VODA 19 23 25 26 25
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KoroniMethoni

Pilos
Kalamata

Gytheio
Monemvasia

Epidaurus
Nafplio

Mykény
Vythina

Stemnitsa

Nafplio

Mykény

Korint

Delphi

Rio Antirio Bridge
Atény

Pireus

Aegina

Poros

HydraErmioni

Epidaurus

Kalamata

8 DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Prílet do Kalamaty, transfer do Ermioni, 
ubytovanie, večera, individuálne voľno.

2. DEŇ
Po raňajkách transfer smerom do 
Nafplia, niekdajšieho hlavného mesta 
Helénskej republiky. Mesto je známe 
svojou krásnou neoklasickou archi-
tektúrou, ako aj 2ma pevnosťami 
strážiacimi jeho prístav. Epidaurus, 
slávny grécky amfi teáter nie je po-
trebné predstavovať,  je klasickou 
kulisou na fotografi ách z   gréckych 
okruhov. Na záver dňa si prezrieme 
Mykény. Agamemnón, ktorý viedol 
vojská proti Tróji, bol práve kráľom 
Mykén. Návrat do hotela, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách vyrazíme smerom ku 
korintskej šiji. Prehliadka Korintského 
prieplavu a jazdu pozdĺž umocní pre-
jazd mostom, zázrakom modernej ar-
chitektúry – Rio Antirio. Ďalšou zástav-
kou je známa veštiareň v Delfách a jej 
príbehy o Pýtiách, panenských veštky-
niach alebo o  omfalu (pupku sveta). 
Poobede zamierime priamo k  centru 
niekdajšej Helady, a to k majestátnym 
Aténam. Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme k Pireu, 
mestu, ktoré sa stalo časťou Atén 
a bolo po stáročia jeho morskou brá-
nou. Z  malebného prístavu Marina 
Flisvos vyrazíme loďou preskúmať 
3 ostrovy. Prvou zástavkou je prí-
stav Hydra. Ostrov milovaný medzi-
národnou jet-set smotánkou práve 
pre jeho panenskosť – dodnes tu nie 

sú autá! Po prechádzke malebnými 
uličkami, buď po vlastných alebo na 
chrbte somárika, sa naša loď vydá 
smerom k ostrovu Poros. Je považo-
vaný za Benátky Sarónskeho zálivu 
a  podľa legiend patril samotnému 
Poseidónovi, ktorého chrám tu stával 
od 6teho storočia pred Kristom. Tak 
isto sa hovorí, že sa tu narodil Thé-
seus, syn kráľa Agea, ktorý  v  rámci 
vojnových repatriácii bol otrokom 
kráľa Mínósa na Kréte a zabil bájne-
ho Minotaura. Poslednou zastávkou 
je Aegina. Ostrovu dominuje chrám 
Aphaia, ktorý je časťou posvätného 
trianglu (trojuholníka medzi Parthé-
nonom na Akropole, Poseidónovým 
chrámom na mise Súnio a chrámom 
Aphaia na Aegine). Návrat do prísta-
vu, večera v hoteli. Na lodi je v rámci 
výletu zabezpečený obed.

5. DEŇ
Po raňajkách sa vydáme preskúmať 
hlavné mesto Grécka, Atény. Čaká na 
nás Akropola, Dionýzovo divadlo, As-
klépion a Odeión, námestie Syntagma 
a známa Plaka a Monastiraki, centrum 
života Aténčanov. Poobede sa vybe-
rieme k  Misu Súnio, kde Poseidonov 
chrám dodnes fascinuje pútnikov či zo 
súše alebo z mora. Presun do Ermioni, 
ubytovanie, večera.

6. – 7. DEŇ 
Pobyt pri mori so sluzbami all inclusive.

8. DEŇ
Transfer do Kalamaty, odlet.

12-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Kalamaty. Ubytovanie, veče-
ra, fakultatívne prechádzka večernou 
Kalamatou.

2. DEŇ: A (Alfa) – Antika.
Mykény – Naftplio - Epidauros. Raňajky. 
Presun k  starobylému mestu Mykény, 
ktoré v  rokoch 1600-1100 pred Kristom 
malo silný vplyv na starogrécku civilizá-
ciu a podľa neho sa aj obdobie nazýva 
mykénskym. Prehliadka ruín aj svetozná-
mej Levej brány. Pokračovanie do mesta 
Nafplio, ktoré bolo v  rokoch 1821-1834 
hlavným mestom prvej Helénskej repub-
liky. Mesto chránané 2ma pevnosťami, 
Palamidi (najlepšia zachovaná pevnosť 
v Grécku a stojí zato prekonať 999 scho-
dov) a Bourtzi, ktorá stojí na samostat-
nom satelitnom ostrove. Po obede sa 
vydáme k jednému z najväčších klenotov 
Peloponézu – divadlu Epidauros. Jeho 
unikátna akustika dodnes uchvacuje 
a pravidelné hudobné koncerty, či stvár-
nenie antických komédií a drám dodnes 
patria na jeho chladivé kamenné podla-
žie. Návrat do hotela, večera.

3. DEŇ: B (Beta) – Byzancia. 
Bájne hrady a  najkrajšie pláže. Raňajky. 
Tento deň preskúmame byzantské a be-
nátske pevnosti. Prvou z nich, hrad Ko-
roni bol vztýčený v 6tom storočí. Dnes 
jedna z jeho častí je obývaná mníškami. 
Pod benátskou pevnosťou Methoni už 
v  antických dobách stávala pevnosť, 
ktorú údajne ponúkol kráľ Agamemnon  
slávnemu Achileovi za službu pod jeho 
velením. Hrad Pilos, ktorý sa nachádza 
na strmom útese nad morom, stráži už 
od 13. storočia Navarínsku zátoku. Krátka 

zastávka na pláži Voidokilia – Gialova, 
ktorá je podľa CK SATUR jednou z naj-
krajších v Grécku. Na záver dňa sa prej-
deme homérskou dedinkou Ithomé, kde 
stával chrám zasvätený Zeusovi. Návrat 
do hotela, večera.

4. DEŇ: D (Delta) – Divoký Peloponéz.
Tento náročný deň začneme skorými 
raňajkami a  vyrazíme smerom na juh. 
Nádherné farby mora, divokej prírody, 
odhalených kopcov a byzantských kos-
tolov nás nasmerujú na bájny polostrov 
Mani. Jedinečnú atmosféru nasajeme 
v  meste Aeropoli s  jeho hradom Mani 
a keď prejdeme zvyšok cesty dorazíme 
na úplný koniec Grécka – do Momenva-
sie. Skalnatý ostrov prepojený mostom 
je jedným z najzaujímavejších miest Pe-
loponézu a jeho byzantská a stredoveká 
atmosféra neporovnateľná so žiadnym 
iným miestom na svete. Pri návrate sa 
zastavíme v typicky gréckom mestečku 
Gýthio s vrakom pašeráckej lode.

5. DEŇ: Z (Zíta) – po „gréckom Záhorí“ 
Po raňajkách nás už čakajú srdeční 
obyvatelia horských dediniek Kara-
tina, Stemnitsa, Dimitsana a  Vythi-
na s  ich produktami, olivami, syrmi 
a hlavne dobrou náladou. Obed v de-
dine, návrat do hotela, večera.

6. – 11. DEŇ: H (éta) – Hovieť si  pri mori. 
Pobyt v hoteli Buca ***** so službami 
all inclusive.

12. DEŇ: O (omega) alfa a omega. 
Čiže začiatok a koniec. Po raňajkách 
odlet do Bratislavy.

244  243

GRÉCKA ALFABETA A SYR FETA KALIMÉRA ELLÁDA

S POBYTOM PRI MORI  |  ALL INCUSIVE  |  LETECKY Z  BA  |  
PAMIATKY UNESCO  |  GURMÁNI  |  PLÁŽE

S POBYTOM PRI MORI  |  PLAVBA  |  LETECKY  |  PAMIATKY 
UNESCO  |  GURMÁNI  |  PLÁŽE

NOVINKA

CENA OD

898
EUR

NOVINKA

CENA OD

948
EUR
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Piraeus / Atény
Mykonos

Kusadasi

Patmos

Heraklion

SantoriniKalamata

Piraeus / Atény
Mykonos

Kusadasi

Patmos

Heraklion

Santorini

Rodos
Kalamata

OBRÁZKY Z EGEJSKÉHO MORA

245  PLAVBA NA LOUIS OLYMPIA 246  PLAVBA NA LOUIS OLYMPIA

AHOJ EGEJSKÉ MORE!

LOĎ A JEJ VYBAVENIE 
Výletná loď LOUIS OLYMPIA je po-
menovaná po starovekej Olympii 
- rodisku olympijských hier. V  roku 
2005 bola kompletne zrekonštruova-
ná. Kapacita lode je 1664 pasažierov 
a  540 členov posádky. Má 11 palúb 
(z toho 9 pre pasažierov). K  vyba-
veniu lode patrí: wellness centrum 
(sauna, masáže, vírivky, fi tnes cen-
trum), 2 bazény, kaderníctvo, koz-
metika, disko, kasíno, knižnica, det-
ský klub, internetový kútik, obchody, 
reštaurácie a bary. 

UBYTOVANIE
Kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, trezorom, SAT TV, kú-
peľňou, sušičom na vlasy. 24 h kaju-
tový servis. Typy kajút: vnútorné bez 
okna a kajuty s oknom (oddelené po-
stele) a suity s balkónom (manželská 
posteľ). 

STRAVOVANIE
Plná penzia. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★
ITINERÁR 
1. – 4. DEŇ: Odlet z Bratislavy do Kala-
mata, presun do hotela. Pobyt v 5* hoteli 
s all inclusive službami, oddych na pláži. 
5. DEŇ: V  ranných hodinách transfer 
do prístavu Piraeus v  Aténach. Na-
lodenie na výletnú loď Louis Olym-
pia, vyplávanie o  11.00 hod. Večer 
o 18.00 hod. príchod na čarovný ostrov 
Mykonos, vylodenie tendrami. Prístav-
ná štvrť hlavného mesta je označova-
ná ako Malé Benátky, pretože tunaj-
šie domčeky sú postavené priamo 
na kraji mora. Mykonos je známy pre 
svoju kozmopolitnú atmosféru a rušný 
nočný život, ktorý si tu vedia vychut-

nať svetové celebrity. Odchod lode 
o 23.00 hod. 
6. DEŇ: Ráno o 7.00 hod. príchod do prí-
morského letoviska Kusadasi v Turecku. 
Individuálne voľno. Možnosť zakúpenia 
fakultatívneho výletu do Efezu, ktorý 
patril k najvýznamnejším mestám staro-
vekého Grécka. Vyplávanie o 13.00 hod. 
Poobede o 16.00 hod. príchod na ostrov 
Patmos, vylodenie tendrami. Historic-
ké centrum mesta Chora s  kláštorom 
Sv. Jána apoštola a jaskyňa Apokalypsy 
sú od roku 1999 zapísané do zoznamu 
UNESCO. Vyplávanie o 21.00 hod. 
7. DEŇ: Ráno o 7.00 hod. príchod na 
ostrov Rodos. Individuálne voľno. Ce-
lodenný pobyt na ostrove si môžete 
spríjemniť oddychom na pláži, pre-
hliadkou historického centra alebo 
výletom na Akropolu v Lindose. Vy-
plávanie o 18.00 hod.
8. DEŇ: Ráno o 7.00 hod. príchod do 
Heraklionu – hlavného a najväčšieho 
mesta na ostrove Kréta. Individuálne 
voľno s  možnosťou fakultatívneho vý-
letu do Knossosu – strediska minojskej 
civilizácie. Vyplávanie o  11.30 hod. Po-
obede o  16.30 hod. príchod na ostrov 
Santorini, vylodenie tendrami. Individu-
álne voľno s možnosťou fakultatívneho 
výletu do dediny Oia, odkiaľ môžete 
sledovať jeden z  najkrajších západov 
slnka na svete. Vyplávanie o 21.00 hod. 
9. DEŇ: Príchod do prístavu Piraeus 
v  Aténach o  6.00 hod. Vylodenie 
a transfer do hotela. 
10. – 11. DEŇ: Pobyt v 5* hoteli s all 
inclusive službami, oddych na pláži.
12. DEŇ: Presun na letisko v Kalama-
ta a odlet do Bratislavy.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE 
Výletná loď LOUIS OLYMPIA je pome-
novaná po starovekej Olympii - rodis-
ku olympijských hier. V roku 2005 bola 
kompletne zrekonštruovaná. Kapacita 
lode je 1664 pasažierov a 540 členov 
posádky. Má 11 palúb (z toho 9 pre pa-
sažierov). K vybaveniu lode patrí: well-
ness centrum (sauna, masáže, vírivky, 
fi tnes centrum), 2 bazény, kaderníctvo, 
kozmetika, disko, kasíno, knižnica, det-
ský klub, internetový kútik, obchody, 
reštaurácie a bary. 

UBYTOVANIE
Kajuty sú vybavené regulovateľnou 
klimatizáciou, trezorom, SAT TV, kú-
peľňou, sušičom na vlasy. 24 h kaju-
tový servis. Typy kajút: vnútorné bez 
okna a kajuty s oknom (oddelené po-
stele) a suity s balkónom (manželská 
posteľ). 

STRAVOVANIE
Plná penzia. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

ITINERÁR 
1. – 4. DEŇ: Odlet z Bratislavy do Kala-
mata, presun do hotela. Pobyt v 5* hoteli 
s all inclusive službami, oddych na pláži. 
5. DEŇ: V  ranných hodinách transfer 
do prístavu Piraeus v  Aténach. Na-
lodenie na výletnú loď Louis Olym-
pia, vyplávanie o  11.00 hod. Večer 
o 18.00 hod. príchod na čarovný ostrov 
Mykonos, vylodenie tendrami. Prístav-
ná štvrť hlavného mesta je označova-
ná ako Malé Benátky, pretože tunajšie 
domčeky sú postavené priamo na kraji 
mora. Snehobiele domčeky s plochý-
mi strechami a modrými dverami sú 
typickou ukážkou kykladskej architek-

túry. Mykonos je známy pre svoju koz-
mopolitnú atmosféru a rušný nočný ži-
vot, ktorý si tu vedia vychutnať svetové 
celebrity. Odchod lode o 23.00 hod. 
6. DEŇ: Ráno o  7.00 hod. príchod 
do prímorského letoviska Kusadasi 
v  Turecku. Individuálne voľno. Mož-
nosť zakúpenia fakultatívneho výletu 
do Efezu, ktorý patril k najvýznam-
nejším mestám starovekého Grécka. 
Vyplávanie o  13.00 hod.. Poobede 
o  16.00 hod. príchod na ostrov Pat-
mos, vylodenie tendrami. Historické 
centrum mesta Chora s  kláštorom 
Sv. Jána apoštola a jaskyňa Apokalyp-
sy sú od roku 1999 zapísané do zozna-
mu UNESCO. Vyplávanie o 21.00 hod. 
7. DEŇ: Ráno o  7.00 hod. príchod 
do Heraklionu – hlavného a naj-
väčšieho mesta na ostrove Kréta. 
Individuálne voľno s  možnosťou fa-
kultatívneho výletu do Knossosu – stre-
diska minojskej civilizácie. Vyplávanie 
o  11.30 hod. Poobede o  16.30 hod. 
príchod na ostrov Santorini, vylode-
nie tendrami. Ostrov má neopísateľnú 
bielo-modrú architektúru, ktorá na 
čiernom kráteri vytvára nádherné sce-
nérie. Individuálne voľno s možnosťou 
fakultatívneho výletu do dediny Oia, 
odkiaľ môžete sledovať jeden z  naj-
krajších západov slnka na svete. Vyplá-
vanie o 21.00 hod. 
8. DEŇ: Príchod do prístavu Piraeus 
v  Aténach o  6.00 hod. Vylodenie 
a transfer do hotela. 
9. – 10. DEŇ: Pobyt v 5* hoteli s  all 
inclusive službami, oddych na pláži.
11. DEŇ: Presun na letisko v Kalamata 
a odlet do Bratislavy.

S POBYTOM PRI MORI ALL INCLUSIVE  |  LETECKY Z  BA  |  
SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 3.7.2014

S POBYTOM PRI MORI ALL INCLUSIVE  |  LETECKY Z BA  |  
SLOVENSKÝ SPRIEVODCA 23.6.2014

NOVINKA

CENA OD

1 078
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 028
EUR
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247  ERMIONI

BARCELO HYDRA BEACH 

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

POLOHA
Hotel sa nachádza v  pokojnom prostredí v  zálive Hydra, v  oblasti Argolida 
s množstvom prírodných krás a archeologických nálezov. Od prístavu Ermioni 
je vzdialený asi 7 km a od hlavného mesta Atén 170 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostávajúci z  viacerých budov, postavený v  modernom 
elegantnom štýle. Má vstupnú halu s recepciou, 4 reštaurácie, 3 bary, amfi teáter, 
Wi-Fi vo verejných priestoroch zdarma, vnútorný bazén s vodopádmi a vírivkou, 
vonkajší bazén, slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, diskotéka, za poplatok 
wellness centrum, masáže, zdarma turecké kúpele a sauna (uteráky v saune za 
poplatok). Športové možnosti: za poplatok: 4 tenisové kurty, 2 futbalové ihriská 
(jedno s umelou trávou a osvetlením), potápačské centrum, zdarma fi tnes. Ho-
teloví animátori organizujú pestré denné i večerné programy.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby  s možnosťou dvoch prísteliek v hlavnej budove i v bunga-
lovoch majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, individuálnu klimatizáciu, LCD SAT 
TV, za poplatok trezor, minibar, telefón, internetové pripojenie a balkón alebo 
terasu. 

STRAVOVANIE
All inclusive. Ultra all inclusive za príplatok (viac info www.satur.sk)

PRE DETI
Miniklub, bazén, postieľka (na vyžiadanie), stolička v reštaurácii.

PLÁŽ
Hotel je situovaný priamo na piesočnatej pláži (prístup na 3 pláže). Slnečníky 
a ležadlá sú zdarma, ponuka vodných športov za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, popoludní od 
15.00 - 17.00 hod. občerstvenie v bare na pláži (pizza, cestoviny, šaláty, domáce de-
zerty), ľahšie občerstvenie od 10.00 - 19:00 v bare pri bazéne. Po celý deň do 24.00 
hod. miestne alko a nealko nápoje. Raz za pobyt jedna BBQ večera (rezervácia vo-
pred je nutná). Fitnes, sauna, parný kúpeľ.

NOVINKA

CENA OD

998
EUR
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PRE DETI
Bazén so šmýkačkami, ihrisko, mini klub.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, 
slnečníky a ležadlá zdarma. Nemotorizované vodné športy (kajaky, surfy) za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza na piesočnatej pláži Analipsi s miernym vstupom do mora, 
cca 17 km od rušného mesta Kalamata. Vzdialenosť od letiska cca 12 km 
(cca 15 min autobusom).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex s  nádhernou záhradou, postavený pôvodne pre švédsku 
hotelovú spoločnosť, je v priestrannom, hravom a útulnom štýle, typickom pre 
škandinávske spoločnosti. Pozostáva z hlavnej budovy a  bungalovov. Má lobby 
s Wi-fi  zdarma, bar, reštauráciu, bar na pláži, plavecký bazén. Slnečníky a ležadlá 
zdarma, plážové osušky za poplatok. Športové aktivity zahŕňajú 5 tenisových 
kurtov, technogym posilňovňu.

UBYTOVANIE
Deluxe 2-lôžkové izby sú situované v hlavnej budove. Majú  27 – 29 m2 a sú 
vybavené dvojlôžkom (king size bed) a sedacou časťou s dvomi prístelkami. 
Majú LCD TV, telefón, rýchlovarnú kanvicu, kúpeľňu s WC a zariadený balkón 
alebo terasu s výhľadom na more alebo na pohorie. V ponuke sú aj suity a izby 
pre hendikepovaných na vyžiadanie. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

BUCA BEACH RESORT 

248  KALAMATA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere v hlavnej reštaurácii for-
mou bufetových stolov. Popoludňajšie občerstvenie v Buca cafe (čaj, káva, 
koláčiky, bisquit a  mini sendviče), nápoje (čapované pivo, víno, likéry, ne-
alkoholické nápoje, voda, výber alko a nealko koktailov, čaj, káva, zmrzlina 
v lobby bare) od 10.00 do 23.00.

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

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

898
EUR
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250  KALAMATA – MIKRA MANTINIA249  KALAMATA

POLOHA
Hotel postavený v  štýle antického amfi teátra s  fantastickým výhľadom na 
Messinian Bay a impozantné hory Taygetos,  sa nachádza v krásne upravenej 
záhrade, len niekoľko minút od prístavu a centra Kalamaty, s množstvom ob-
chodov, reštaurácií, barov, zábavných zariadení,  ale aj historických pamiatok. 
Od letiska je vzdialený 14 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a bungalovov  má vstupnú halu s  recep-
ciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, reštauráciu, a la carte reštauráciu, 
niekoľko barov, konferenčnú miestnosť,  bazén so slnečnou terasou, slnečníky 
a ležadlá (zdarma), vírivku. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou  prístelky majú klimatizáciu, kúpeľňu s WC, su-
šič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi zdarma, za poplatok minibar (v bungalovoch chlad-
ničku) a trezor. K dispozícii za doplatok sú aj izby s výhľadom na more a apart-
mány pozostávajúce z dvoch miestností.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. Večere za doplatok.

PRE DETI
Detská stolička, kútik

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri súkromnej kamienkovej pláži. Dostanete sa tam 
podchodom a výťahom. Slnečníky a ležadlá sú zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza na piesočnatej pláži s miernym vstupom do mora v mon-
dénnej plážovej časti rušného mesta Kalamata a  iba 4km od jeho centra. 
Vzdialenosť od letiska cca 9 km (cca 10 min autobusom).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hlavná hotelová budova má lobby s Wi-fi  pripojením, bar, gourmet fusion 
reštauráciu Ey Zhn, bar na pláži, bazén, slnečníky a ležadlá zdarma, detský 
bazén a nočný club.

UBYTOVANIE
57 moderných 2-lôžkových izieb je situovaných v  hlavnej budove, vrátane 
6 súit. 2 – lôžkové izby majú možnosť 1 prístelky. Majú LCD TV, telefón, trezor 
(za poplatok), mini bar, kúpeľňu s WC a zariadený balkón s výhľadom na more 
alebo na pohorie. Všetky izby majú WiFi zdarma.

STRAVOVANIE
Polpenzia. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, mini klub.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, slnečníky a ležadlá na pláži 
zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

1
DO 6 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI  

WIFI

ELITE CITY RESORT AKTI – TAYGETOS 
NOVINKA

CENA OD

798
EUR

NOVINKA

CENA OD

798
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

THE WESTIN RESORT 

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v novej prémiovej lokalite na polostrove Pelopo-
néz. Je vzdialený 5 km od Navarino Bay a 60 km od letiska v Kalamate. Svetozná-
ma pláž Voidokilia je vzdialená 10 km,  Nestorov Palác 13 km, Mykény 135 km 
a Olympia 145 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex sa rozprestiera v krásnej upravenej záhrade. Má recepciu, nie-
koľko reštaurácií, a  la carte reštauráciu, bary, salónik, konferenčné miestnosti, 
spoločenské miestnosti,  prístup na internet a Wi-Fi v priestoroch lobby zdarma, 
obchodíky so suvenírmi, zlatníctvo, dva vnútorné vyhrievané bazény, dve vírivky,  
tri vonkajšie bazény, vodopád, slnečníky, ležadlá a plážové osušky zdarma, parný 
kúpeľ, sauna, za poplatok služby wellness a SPA centra, masáže. Športové mož-
nosti: zdarma stolný tenis, basketbal, volejbal, fi ntes, minifutbal, plážový volejbal. 
Za poplatok: tenis, squash, bowling, požičovňa bicyklov, škola potápania. V blíz-
kosti sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko.

UBYTOVANIE:
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy,  indivi-
duálnu klimatizáciu, LCD SAT TV, rádio, za poplatok minibar, trezor, internet a Wi-
-Fi, balkón alebo terasu. K dispozícii sú aj izby pozostávajúce z dvoch oddelených 
miestností a izby s vlastným bazénom.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatého bufetu. Možnosť doobjednať večere za doplatok.   

PRE DETI
Detský klub Cocoon pre deti od 8 -18 mesiacov a od 18 mesiacov - 4 r., klub Sand 
Castle (od 4-12 r., hrad plný hračiek), bazén so šmýkačkami, opatrovanie detí za 
poplatok, postieľka.

PLÁŹ
Hotel sa rozprestiera priamo na 1 km dlhej piesočnatej pláži. Ležadlá a slnečníky 
sú zdarma. Možnosti vodných športov: šnorchlovanie a plážový volejbal, za popla-
tok: windsurfi ng, vodné bicykle, kanoe, chytanie rýb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

251  COSTA NAVARINO

1
DO 12 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI  

AQUAPARK
 

WIFI WELLNESS GOLF

NOVINKA

CENA OD

1 188
EUR
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Najväčší grécky ostrov je mimoriadne obľúbenou 
a vyhľadávanou turistickou destináciou. Kréta je 
v gréckej mytológii považovaná za rodisko otca 
bohov Dia. Nájdeme tu počiatky jednej z prvých 
európskych civilizácií – minojskej, s  typickou ar-
chitektúrou, ktorú je dodnes možné obdivovať na 
miestach, kde stáli labyrintové paláce – Knossos, 
Faistos či Zakros. Nie je náhoda, že sú oprade-
né množstvom bájnych eposov a mýtov, ktoré 
čerpajú námet z bohatej histórie ostrova a živo-
ta jeho hrdých a pohostinných obyvateľov. Let 
z Bratislavy a Košíc na letisko v Heraklione alebo 
Chanii trvá približne 2 hodiny 20 minút.

CHANIA
Jedno z najkrajších miest celého ostrova leží na 
severozápade Kréty. Turistov očaria typické be-
nátske a  turecké stavby, zákutia úzkych uličiek, 
ktoré vás prenesú do čias stredoveku. Nezabud-
nite sa zastaviť v starom benátskom prístave 
s kotviacimi lodičkami, s typickými kaviarničkami 
a reštauráciami ponúkajúcimi špeciality domácej 
kuchyne. Poseďte si pri pohári domáceho vína 
a vychutnajte si romantický západ slnka nad sta-
rým mestom.

AGHIA MARINA, PLATANIAS
Pôvodne malé rybárske dedinky, vzdialené 
12-18 km na západ od Chanie, patria medzi najob-
ľúbenejšie turistické strediská. Nájdete v nich všet-
ko, po čom zatúžite. Obkolesujú ich plantáže po-
marančovníkov a olív, siahajúce až k piesočnatým 
plážam, mierne sa zvažujúcim do mora. Oblasť 
Aghia Marina sa pýši aj medzinárodným ocenením 
– Modrou vlajkou, ktorú udeľuje Európska komi-
sia za čistotu mora a pláží. V oboch strediskách 
nechýbajú taverny, reštaurácie, bary, kaviarne 
a zábavné podniky. Príjemné more obmýva kilo-
metre piesočnatých i zmiešaných pláží. Miestnou 

KRÉTA

atrakciou pre deti i dospelých je turistický vláčik. 
Transfer z letiska Heraklion do strediska Aghia Ma-
rina trvá cca 30 min., do Platanias 40 min.

RETHYMNO
Tretie najväčšie mesto a jedno z najatraktívnej-
ších dovolenkových stredísk na ostrove Kréta. 
V starom centre môžete navštíviť benátsku pev-
nosť Fortezza s prístavom, Rimondiho fontánu, 
ktorá zásobuje už stáročia mesto pitnou vodou, 
radnicu prestavanú na mešitu a  množstvo úz-
kych uličiek so starými benátskymi a tureckými 
stavbami, obchodíkmi, kaviarňami a reštaurácia-
mi. Od prístavu sa pozdĺž dlhej a širokej piesoč-
natej pláže tiahne pobrežná promenáda, ponú-
kajúca bohaté možnosti zábavy a športu. Večer 
sa Rethymno stáva centrom zábavy a rušného 
nočného života, priťahujúce turistov z  blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia. V okolí mesta je množstvo 
priľahlých menších turistických stredísk, z ktorých 
je veľmi dobré autobusové spojenie do centra 
mesta. Transfer z letiska trvá cca 1 hod. 10 min.

ADELIANOS KAMPOS
Menšie plážové mestečko Adelianos Kampos 
tvorí spolu s ďalšími strediskami Platanias a Re-
thymno jedno z  najväčších turistických oblastí 
na Kréte. Dlhé piesčité pláže Adelianos Kampos 
s pozvoľným vstupom do mora vyhľadávajú naj-
mä milovníci pokojnej dovolenky. Plážová prome-
náda je lemovaná hotelmi, reštauráciami, barmi, 
diskotékami a  obchodmi. Transfer z  letiska trvá 
cca 1 hod. 30 min.

AGHIA PELAGHIA
Obľúbené turistické stredisko, ktoré sa rozpre-
stiera v  malebnom zálive približne 25 km od 
Heraklionu. Letovisko je ideálne pre tých, ktorí 

vyhľadávajú pokojnú dovolenku. Nájdete v ňom 
malé obchodíky a taverny s  miestnymi špeciali-
tami. Obklopená je niekoľkými plážami s množ-
stvom romantických zákutí, pod skalnatými útes-
mi môžu vyznávači šnorchlovania a potápania 
obdivovať aj podmorský svet. Transfer z letiska 
trvá cca 40 minút.

HERAKLION
Hlavné mesto Kréty leží na severnom pobreží. 
Je rušným kozmopolitným mestom, v ktorom sa 
miešajú domáci s turistami a kde nájdete všetko 
typické pre ostrovnú metropolu. V miestnom ar-
cheologickom múzeu si možno pozrieť zaujíma-
vo zdokumentované jednotlivé obdobia histórie 
mesta i celej krétskej kultúry.

KOKKINI HANI
Stredisko leží na severnom pobreží ostrova Kréta, 
v tesnej blízkosti rušnejšieho strediska Hersonis-
sos. Kokkini Hani je vhodné pre tých, ktorí vyhľa-
dávajú pokojnú dovolenku v  tichom prostredí. 
Pláže sú dlhé, piesočnaté s pozvoľným vstupom 
do mora. V stredisku nechýba množstvo obcho-
díkov, kaviarní, reštaurácií a  taverien. Transfer 
z letiska trvá cca 20 min.

GOUVES
Letovisko Gouves leží v krásnej scenérii v blíz-
kosti hlavného mesta Kréty Heraklionu a tesnej 
blízkosti letoviska Hersonissos. Je to pokojnej-
šie letovisko, ktoré má všetko, čo má mať – veľké 
množstvo obchodíkov, reštaurácií a kaviarní. Po-
brežie strediska tvorí prevažne dlhá piesočnatá 
pláž s výbornými podmienkami pre vodné špor-
ty, najmä surfovanie. Transfer z  letiska trvá cca 
25 min.
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SLNKOM ZALIATE PLÁŽE S PRIEZRAČNE ČISTOU VODOU, ROZDELENÉ ČLENITÝM POBREŽÍM NA MENŠIE ZÁLIVY A ZÁTOKY, TYPICKÁ STREDOMORSKÁ 
KLÍMA, VYSOKÝ HORSKÝ MASÍV TIAHNUCI SA OD ZÁPADU NA VÝCHOD, OLIVOVÉ HÁJE, CENNÉ PAMIATKY A MIESTA DÝCHAJÚCE HISTÓRIOU. K TOMU 
MALEBNÉ PLÁŽE, TYRKYSOVÉ MORE, VÝBORNE VYBAVENÉ LETOVISKÁ S KVALITNÝMI HOTELMI A SLUŽBAMI
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ANALIPSI
Malé, tiché stredisko na severnom pobreží, vý-
chodne od Heraklionu, s piesočnatými plážami, 
ponúka nerušenú dovolenku s prechádzkami po-
zdĺž pobrežia alebo do malebného centra stredis-
ka, kde nájdete niekoľko taverien, kaviarní, barov, 
obchodov so suvenírmi a potravinami. Transfer 
z letiska trvá cca 30 min.

HERSONISSOS
Pôvodne rybárska dedinka, vzdialená 26 km vý-
chodne od Heraklionu, sa stala jedným z  najvy-
hľadávanejších a najrušnejších turistických stre-
dísk. V prístave na miestnej promenáde nájdete 
bohatú ponuku obchodíkov, reštaurácií, taverien 
a nočných barov. Stredisko určite uspokojí aj 
klientov, ktorí hľadajú aktívny a rušný život, bo-
hatý na zábavu do neskorých večerných hodín. 
Pokojnejšie prostredie je na okraji letoviska v čas-
ti Analipsi, v kvalitných hotelových komplexoch, 
ktoré sú rozložené na skalnatom útese nad mo-
rom s čarovnými plážami a od centra strediska sú 
vzdialené približne 3 km. Transfer z  letiska trvá 
cca 40 min.

STALIDA
Obľúbené, z roka na rok sa rozrastajúce rušné 
turistické stredisko, sa nachádza 30 km východ-
ne od Heraklionu. Pláže v Stalide sú piesočnaté, 
s pozvoľným vstupom do mora a s atraktívnymi 
ponukami vodných športov. Pláž lemuje pobrež-
ná promenáda s tavernami, kaviarňami, barmi, 
obchodíkmi. Atmosféru gréckeho mestečka dopĺ-
ňa námestie s kostolíkom. Vodný park v Gouves je 
približne 15 min. Transfer z letiska Heraklion trvá 
cca 50 min.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX
VZDUCH 27 30 32 28
VODA 22 24 25 23

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

MALIA
Malia je pokračovaním Stalisu – stredisko sa môže 
pochváliť jednou z najkrajších piesočnatých pláží 
severného pobrežia a množstvom obchodíkov, 
taverien a reštaurácií. Milovníkov nočného života 
nadchne bohatá ponuka diskoték a barov. Nájde-
te tu tiež zvyšky paláca z  minojského obdobia. 
Transfer z letiska Heraklion trvá cca 1 hod.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Heraklion-Knossos: Po aténskej Akropole naj-
významnejšia pamiatka celého Grécka – najstar-
šie stredisko gréckej civilizácie a celej Európy. Do 
15 stor. pred Kristom minojská civilizácia zabez-
pečovala Kréte prvenstvo v porovnaní s ostatný-
mi gréckymi osídleniami. Sčasti zrekonštruovaný 
kráľovský palác vám pomôže vytvoriť si komplet-
nú predstavu o vyspelosti tejto výnimočnej kul-
túry, navštívite archeologické múzeum a hlavné 
mesto Kréty Heraklion.
Ostrov Elafonissi – Karibik Európy: Jedna z najkraj-
ších pláží, mys s jemným ružovým pieskom, roman-
tické zákutia, rozsiahle plytčiny a priezračne čistá 
voda Líbyjského mora. Zažijeme ojedinelé dob-
rodružstvo divokou cestou cez Biele hory a zasta-
víme sa v malebnom kláštore Chrisoskalitisa.
Ostrov Santorini: Celodenná plavba loďou z mesta 
Rethymno na nezabudnuteľný vulkanický ostrov 
Santorini: čierny piesok, blankytné more, strmé 
skaly, typické biele domy s  modrými strechami 
a k tomu prekrásny výhľad zo skalnatých útesov 
pri ochutnávke vynikajúceho vína vinsanto.
Ostrov Gramvousa: Odľahlý kút prírodnej rezer-
vácie Gramvousa, jej nedobytná pevnosť a divoký 
záliv Balos s nádhernou romantickou a tichomor-
skou plážou, ktorú si za miesto medových týž-
dňov vybrali aj princ Charles s Dianou.
Spinalonga – Ostrov „malomocných“: Návšte-
va benátskej pevnosti s vynikajúcim výkladom 

o histórii tejto pevnosti, výlet je spojený s kúpa-
ním v čarovnej zátoke. Popoludní návšteva mesta 
Agios Nikolaos s možnosťou oddychu pri káve 
alebo nákupoch.
Samarijská roklina: Celodenný výlet s návštevou 
najdlhšej rokliny Európy. Takmer 18 km dlhá tu-
ristická trasa vedie cez roklinu, obkolesenú str-
mými skaliskami, s chladným horským potôčikom 
a sviežou vnútrozemskou zeleňou. Na záver vás 
čaká osviežujúci kúpeľ v Líbyjskom mori.
Krétsky večer: Spoznáte výbornú národnú kuchy-
ňu, víno a pohostinnosť domácich, zažijete krét-
sky večer pri hudbe a rytmickom gréckom tanci.
Vodné a zábavné parky: Zábava pre deti i do-
spelých na rôznych vodných a  iných atrakciách 
v parkoch Limnoupolis pri Chanii, v Anopolis pri 
Gouves alebo v Aquasplash v Hersonissos (podľa 
miesta pobytu)



212

GRÉCKO  |  KRÉTA

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

253 AGHIA MARINA

APARTMÁNY ANNA 2 +

POLOHA
Apartmánový komplex, pozostávajúci z viacerých jednoposchodových 
budov, sa nachádza v obľúbenom turistickom stredisku Aghia Marina, 
s množstvom obchodíkov, barov, reštaurácií a taverien, ponúkajúcich miest-
ne i medzinárodné špeciality. Stredisko leží 12 km od Chanie, kam premáva 
pravidelná autobusová linka. Apartmány Anna sú kvalitnou klasikou a tešia 
sa mnohým stálym klientom. Niekoľko kilometrov od strediska je vodný park 
Limnoupolis s bohatými zábavnými atrakciami pre deti i pre dospelých.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, bazén v upravenej záhrade, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma.

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené priestranné apartmány pre 2-5 osôb majú kúpeľňu 
s WC, plne vybavený kuchynský kútik s chladničkou, TV, telefón, rádio, trezor 
(za poplatok), balkón alebo terasu. Apartmány sa skladajú z dvoch miestností, 
majú spálňu s dvoma lôžkami a obývaciu miestnosť s rozkladacím gaučom pre 
dve osoby. Klimatizácia za poplatok na mieste.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PRE DETI
Postieľka, bazén.

PLÁŽ
Nádherná pláž s jemným pieskom, na ktorú sa prechádza cez pobrežnú komu-
nikáciu, je vzdialená len 50 m od apartmánov. Ležadlá a slnečníky na pláži sú 
za poplatok. Bohatá ponuka vodných športov ako vodné bicykle, vodné lyže 
a mnoho ďalších.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

3
PRI PLÁŽI

2+3
  

3 DETI DO 
18 R. ZDARMA

CENA OD

448
EUR

252  

12-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

Ubytovanie: 11x v 3* hoteli s polpen-
ziou.

1. DEŇ: Odlet z Bratislavy do Chanie, 
transfer do hotela v oblasti Chania, 
ubytovanie, večera.

2. DEŇ: Raňajky, odchod na polostrov 
Akrotiri, kde si prehliadneme kláštor 
Aghia Triada, prestávka na kúpanie 
v Stavrose, zastávka pri hrobe krétske-
ho hrdinu menom Eleftherios Venize-
los. Nasleduje mesto Chania. Návrat 
do hotela, večera.

3. DEŇ: Raňajky, odchod do oblasti 
Sfakia, v ktorej sa nachádza roklina 
Imbros. Na pobreží Líbyjského mora 
si prehliadneme kaštieľ Fragokastel-
lo, pri ktorom sa odohrala bitka proti 
Turkom. Cestou do kláštora Preveli je 
možnosť obeda v mestečku Plakias. 
Prehliadka kláštora Preveli a  fotoza-
stávka nad palmovou plážou v Preveli. 
Na záver mestečko Spili. 

4. DEŇ: Raňajky, prechod 16 km rokli-
nou Samaria, možnosť obeda v Agia 
Roumeli. Loďou do mesta Sougia, ná-
vrat do hotela, večera. 

5. DEŇ: Raňajky, odchod na juhozá-
pad, kde navštívime jaskyňu Aghia So-
fi a. Cestou do kláštora Chrysoskalitissa 
prejdeme cez mestečko Elos, známe 
gaštanovými stromami a medom. Na-
koniec zamierime do oblasti Elafonissi, 
kde nás ružový piesok zláka na kúpa-
nie. Návrat do hotela, večera.

6. DEŇ: Raňajky, presun do zátoky So-
uda. Pokračujeme smerom na východ, 
navštívime jazero Kournas s krásnou 
okolitou prírodou. Ďalšou zastávkou 

bude kláštor Arkadi, ktorý hral dôleži-
tú úlohu v krétskych oslobodzovaných 
bojoch. Na záver dňa tretie najväčšie 
mesto na Kréte – Rethymno. Návrat do 
hotela, večera. 

7. DEŇ: Raňajky, návšteva antickej Po-
lirinie, jedného z najdôležitejších miest 
západnej Kréty, s  prekrásnym výhľa-
dom na krétske a lýbijské more a an-
tickej dedinky Falassami s tyrkysovou 
vodou s možnosťou kúpania. Dedinka 
Vouves, v ktorej   sa nachádza údajne 
najstarší olivový strom. Návrat do ho-
tela, večera. 

8. DEŇ: Raňajky, fakulatívny výlet lo-
ďou na ostrov Gramvousa (ľahký obed 
v cene), na vrchole ktorého Benátčania 
postavili pevnosť, aby chránila Krétu pred 
tureckými nájazdmi. Navštívime tiež tyr-
kysovomodrú lagúnu Balos s možnosťou 
kúpania. Návrat do hotela, večera.

9. DEŇ: Raňajky, odchod na severný 
svah Lefka Ori (Biele hory), kde po 
prejdení rokliny Theriso prídeme do 
dedinky s rovnakým názvom. Mesteč-
ko Lakki a jedno z dvoch sladkovod-
ných jazier Kréty Aghia. Dojmy z Kréty 
umocní grécky večer plný typickej 
hudby, tanca a jedla. Návrat do hotela.

10.-11. DEŇ: Raňajky, individuálne voľ-
no, večera.

12. DEŇ: Raňajky, odlet do Bratislavy.

TO NAJKRAJŠIE 
ZO ZÁPADNEJ KRÉTY

Agia Galini
Pláž Preveli

Agia Roumeli
Pláž Elafonissi

Ostrov
Gramvousa

Balos

Chania
SoudaKolimbari

Theriso Kréta

LETECKY   |   S POBYTOM PRI MORI   |   POLPENZIA V CENE

CENA OD

998
EUR
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LOUIS CRETA PRINCESS 

POLOHA
Hotel leží v pokojnej časti strediska Platanias, približne 6 km od živého centra 
s nákupnými a zábavnými možnosťami. Od mesta Chania je hotel vzdialený 
17 km, kam premáva zdarma hotelový autobus. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a bungalovov. Má vstupnú halu s recepciou, 
minimarket, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi (za poplatok), lobby bar, 
disco club, hlavnú reštauráciu, ázijskú reštauráciu, 2 vonkajšie bazény, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma, bar pri bazéne. Športové možnosti: aerobik, 
volejbal, futbal, basketbal, tenis, stolný tenis, biliard (za poplatok). V hoteli 
sa konajú počas dňa bohaté animačné programy a večer zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vla-
sy, telefón, trezor (za poplatok), SAT TV s hudobným kanálom, wi-fi  (za popla-
tok), chladničku, balkón alebo terasu. Centrálna klimatizácia (15/6-15/9) zdarma. 
K dispozícii sú izby s výhľadom na more a rodinné izby s dvomi prístelkami.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazény s tobogánmi, miniklub (od 4 r. do 12 r.), ihrisko, detské menu, animácie, 
postieľka, stolička, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Hotel leží priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá a slnečníky zdar-
ma, plážové uteráky za kauciu. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

254  PLATANIAS

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, neskoré raňajky, vybrané miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje (10.30-24.00), počas dňa teplé a  studené snacky, káva, čaj, koláče 
a sušienky.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFIDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 048
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ +
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI
  

WELLNESSDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 288
EUR

MINOA PALACE RESORT & SPA +
255  PLATANIAS

POLOHA
Luxusný hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy, bungalovov 
a nového komplexu Imperial na pláži, sa rozprestiera v prekrásnej subtropickej 
záhrade. Rušné centrum strediska Platanias s početnými zábavnými podnikmi, 
reštauráciami a barmi je vzdialené od hotela 500 m, mesto Chania cca 15 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, konferenčná miestnosť, minimarket, lobby bar, obchody, zlatníctvo, 
internetový kútik a Wi-Fi (zdarma), 4 reštaurácie, piano bar, TV miestnosť, 
telocvičňa, amfi teáter, 4 bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne sú zdarma, 
2 vonkajšie vírivky, bar na pláži a pri bazéne, krytý bazén, tenisový kurt, stolný 
tenis, fi tnes, volejbal. Wellness centrum (za poplatok): sauna, turecké kúpele, 
perličkový kúpeľ, masáže, kozmetický a kadernícky salón. Hotel organizuje zá-
bavné večery so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Klimatizované, elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
v hlavnej budove majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, rádio, 
trezor, minibar, internetové pripojenie zdarma, balkón alebo terasu. K dispo-
zícii sú aj bungalovy so súkromným bazénom a suity, pozostávajúce z dvoch 
miestností. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov. Možnosť do-
platiť plnú penziu – obedy formou bufetu.

PRE DETI
2 vonkajšie bazény, vnútorný bazén, ihrisko, miniklub (4 r. – 10 r)., postieľka, 
opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Most medzi oboma časťami hotelového komplexu zároveň priamo spája kom-
plex s piesočnatou plážou. Ležadlá, slnečníky a plážové uteráky sú zdarma. 
Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★
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POLOHA
Rodinný hotel s príjemnou atmosférou je situovaný priamo pri piesočnato-
-kamienkovej pláži v pokojnom letovisku Gerani, vzdialeného od rušného le-
toviska Platanias 2 km. Od historického mesta Chania je vzdialený cca 15 km. 
Pozostáva z niekoľkých poschodových blokov postavených v záhrade okolo 
bazéna. Slnenie na nádherných plážach možno kombinovať s prechádzkami 
v rušnom centre, ktoré je plné obchodov, reštaurácií, taverien a barov. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, minimarket, konferenčnú miest-
nosť, TV miestnosť, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi v priestoroch lobby 
(zdarma), bar, fi tnes, bazén s detskou časťou, bar pri bazéne, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma. Športové aktivity: mini futbal, volejbal, stolný tenis. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch prísteliek majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, chladničku, SAT TV, telefón, trezor (za poplatok), Wi-Fi 
za poplatok, kuchynku s mikrovlnnou rúrou, varnou kanvicou, balkón alebo 
terasu s výhľadom na bazén alebo do záhrady. K dispozícii sú i apartmány 
(2 oddelené miestnosti), vhodné pre 4 osoby.

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, detská postieľka a stolička.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred 
hotelom. Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. Plážové uteráky k dis-
pozícii za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

SILVER BEACH 
256  GERANI

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

257 AGHIA MARINA

SANTA MARINA BEACH 

POLOHA
Rozsiahly hotelový komplex sa nachádza približne 12 km západne od Chanie, 
kam pravidelne premáva miestny autobus. Skladá sa z dvoch častí: hlavnej 
budovy s recepciou a oproti cez pobrežnú komunikáciu sa nachádza archi-
tektonicky zaujímavo členená nová budova s bazénom. V blízkosti hotela je 
množstvo reštaurácií, taverien, obchodov a barov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu, reštauráciu, výťah, lobby bar, internetový kútik a Wi-Fi (za 
poplatok), trezor (za poplatok), fi tnes, bazén s barom v upravenej záhrade, 
slnečnú terasu, bar na pláži. Ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma.

UBYTOVANIE
Moderné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, rádio, SAT TV, minibar (za poplatok), 
trezor za poplatok, internetové pripojenie (za poplatok), balkón alebo terasu. 
Izby v novej budove majú výhľad na bazén a do záhrady, izby v hlavnej budo-
ve na pláži s výhľadom na more. K dispozícii sú aj mezonetové izby s dvoma 
prístelkami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, postieľka, stolička, ihrisko s preliezačkami, miniklub. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž, ktorá patrí k najkrajším na Kréte, ocenená Modrou vlajkou, je 
priamo pred hotelom (z novej hotelovej časti je k dispozícii podchod). Ležadlá 
a slnečníky na pláži za poplatok, plážové uteráky za kauciu. Bohatá ponuka 
vodných športov za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ +
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 81
%

ALL INCLUSIVE Raňajky (8.00-10.00), obedy (13.30-14.30) a veče-
re (19.30-21.00) formou bufetu. Vybrané miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10:00-21:00).

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, skoré raňaj-
ky, popoludní snack (sendviče, koláče, sušienky) a zmrzlina, vybrané miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch (10.00-23.00).

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFIDO 13 R.
ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

798
EUR

CENA OD

948
EUR
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258  AGHIA PELAGIA

CHC SEA SIDE RESORT 
AND SPA 

KNOSSOS BEACH BUNGALOWS 
AND SUITES 

POLOHA
Rozľahlý hotelový komplex je situovaný v pokojnom prostredí na skalnatom 
útese s nádherným panoramatickým výhľadom na more. Do centra strediska 
Aghia Pelagia sa možno dostať krátkou prechádzkou. Od hlavného mesta He-
raklion je hotel vzdialený približne 25 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, hlavnú reštauráciu s terasou, 2 á la carte 
reštaurácie, niekoľko barov, internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi v priesto-
roch lobby baru zdarma, minimarket, fi tnes, 2 bazény, ležadlá a slnečníky 
(zdarma), vírivky. Wellness centrum za poplatok ponúka: vnútorný bazén, sau-
nu, turecké kúpele, masáže, rôzne procedúry. Športové aktivity: tenis, stolný 
tenis, šípky, vodné pólo, aerobik, basketbal a volejbal, biliard (za poplatok).

UBYTOVANIE
Moderné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, rádio, trezor, telefón, minibar, terasu alebo balkón. 
Rodinné izby pozostávajú z dvoch spální, poskytujú ubytovanie pre 4 osoby. 
K dispozícii sú aj izby so zdieľaným alebo súkromným bazénom.

STRAVOVANIE
All inclusive.  

PRE DETI
Bazén, stolička, postieľka, miniklub (4 r. – 10 r.), ihrisko. Potreby pre bábätká 
za kauciu.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora. Na pláž sa ho-
teloví hostia dostanú pohodlne aj výťahom. Ležadlá, slnečníky za poplatok, 
plážové uteráky zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotelový komplex v štýle tradičnej krétskej dedinky je situovaný v udržiavanej 
záhrade. Je vzdialený cca 500 m od centra dedinky Kokini Hani a 12 km od  
hlavného mesta Kréty – Heraklionu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých bungalovov. Má vstupnú halu 
s recepciou, supermarket, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi v priestoroch 
lobby zdarma, 3 reštaurácie, hlavný bar, 2 vonkajšie bazény, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma. Športové možnosti: aerobik, vodné pólo, volejbal, minigolf, 
minifutbal, tenis, stolný tenis, boccia, fi tnes. V hoteli sa konajú počas dňa bo-
haté animačné programy, večer zábavné programy. Raz do týždňa živá hudba.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, trezor (za poplatok), SAT TV s hudobným kaná-
lom, chladničku, balkón. K dispozícii sú bungalovy s  priamym výhľadom na 
more, rodinné izby, priestranné a luxusné suity.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazén, miniklub (4 r. – 12 r.), animácie, minidisco, postieľka, stolička, opatrova-
nie detí za poplatok.

PLÁŽ
Hotel leží na súkromnej piesočnatej pláži. Ležadlá, slnečníky a plážové uteráky 
zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

259  KOKKINI HANI

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, skoré a neskoré kontinentálne raňajky, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch, teplé a studené snacky, káva, čaj, sušienky. 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, neskoré kontinentálne raňajky, vybrané miestne nealkoholické 
a alkoholické nápoje (10.30-24.00), vybrané importované alkoholické nápo-
je, teplé a studené snacky, zmrzlina, káva, čaj, koláče a sušienky.

1
ALL

INCLUSIVE
WIFI

  
WELLNESS BABY HOTEL

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFIDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

852
EUR

CENA OD

918
EUR
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260  GOUVES 261  ANALIPSI

GDM ISLAND HOTEL ATLANTICA SENSATORI 
PALACE 

POLOHA
Hotel leží v pokojnom stredisku Gouves. Od rušného strediska Hersonissos je 
vzdialený 8 km a od hlavného mesta Heraklion je vzdialený 19 km.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a poschodových budov. Má vstupnú halu 
s  recepciou, minimarket, konferenčnú miestnosť, internetový kútik, Wi-Fi 
(zdarma), lobby bar, hlavnú reštauráciu, tavernu, á la carte reštauráciu, bary, 
vonkajšie bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Športové možnosti: 
volejbal, basketbal, tenis, stolný tenis. Hotelové wellness centrum ponúka vnú-
torný bazén, vírivku, saunu, masáže, rôzne procedúry, fi tnes. Hotel organizuje 
počas dňa animačné programy, večer zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, trezor (zdarma), SAT TV, wi-fi , chladničku, balkón 
alebo terasu. Izby s výhľadom na more, luxusné izby pozostávajúce z dvoch 
miestností, izby so spoločným bazénom.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov. Nápoje za 
poplatok. 

PLÁŽ
Hotel delí od piesočnatej pláže len pobrežná komunikácia. Ležadlá a slnečníky 
zdarma, plážové uteráky zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v pokojnom prostredí tradičnej gréckej dedinky 
Analipsi. Do jej centra sa možno dostať príjemnou pešou prechádzkou. Hotel 
leží cca 4 km od rušného mestečka Hersonissos a 23 km od Heraklionu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel postavený v neoklasickom štýle leží uprostred upravenej záhrady, tvorí 
ho: vstupná hala s recepciou, reštaurácia, grécka taverna, á la carte reštau-
rácie, internetový kútik, lobby bar s Wi-Fi zdarma, minimarket, kaderníctvo, 
3 snack bary,  bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma. Wellness centrum po-
skytuje masáže, thalassoterapiu a iné. Športové možnosti: volejbal, tenis, luko-
streľba, basketbal. Hotel organizuje bohaté animácie počas dňa.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT LCD TV s hudobným kanálom, 
minibar (za poplatok), trezor, balkón alebo terasu. K dispozícii sú izby s výhľa-
dom na more, so zdieľaným alebo súkromným bazénom, rodinné izby a suity 
aj so zdieľaným bazénom vhodné pre 4-člennú rodinu a executive suity so 
súkromným bazénom.

STRAVOVANIE
Light all inclusive.

PRE DETI
Bazén so šmýkačkami, mini klub, stolička, postieľka, detské menu, ihrisko.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž sa nachádza priamo pred hotelom. Ležadlá 
a slnečníky na pláži sú za poplatok, plážové uteráky zdarma. Bohatá ponuka 
vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

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

LIGHT ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou boha-
tých bufetových stolov vrátane vína, piva a nealkoholických nápojov miest-
nej výroby počas hlavného jedla.

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI BEZ DETÍ
  

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

LIGHT ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS BABY HOTELDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

998
EUR

NOVINKA

CENA OD

864
EUR
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GTS. For the WORKING WORLD.

Riešenia šité na mieru
Značka GTS reprezentuje dlhodobé skúsenosti, znalosti, spoľahlivosť a širokú ponuku špičkových telekomunikačných 
a IT riešení pre fi remných klientov v celom regióne strednej a východnej Európy. Naša ponuka zahŕňa individuálne 
navrhované riešenia hlasových a dátových sietí, cloudové riešenia, pripojenie do internetu, ale aj služby moderného
dátového centra.  Cieľom nášho snaženia je uľahčiť vám každodenný pracovný život, podporiť vás vo vašom podnikaní, 
a to všetko pri úspore vašich fi nančných nákladov.

210x297_gts_inzerat_europa_orange.indd   1 16.10.2013   10:08
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LYTTOS BEACH 

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v krásnej udržiavanej záhrade, v pokojnej časti  
živého letoviska Hersonissos. Nachádza sa 20 km od hlavného mesta Herak-
lion a asi 5 km od 18-jamkového golfového ihriska. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a viacerých poschodových budov. Má vstup-
nú halu s recepciou, minimarket, klenotníctvo, Wi-Fi v priestoroch lobby (zdar-
ma), hlavnú reštauráciu, tavernu, hlavný bar, wellness bar, 3 bazény, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma, bar pri bazéne, amfi teáter. Bohaté športové 
aktivity: tenis, minifutbal, minigolf, volejbal, basketbal, aerobik, stolný tenis, 
biliard,  fi tnes, saunu, masáže. Denný a večerný animačný program.

UBYTOVANIE
Komfortne vybavené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, chladničku, trezor (zdar-
ma), balkón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné izby s možnosťou 2 prísteliek 
pozostávajúce z 1 miestnosti a rodinné izby superior s posuvnými dverami. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén s tobogánmi, ihrisko, postieľka , stolička, miniklub (4 r. – 12 r.).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred hotelom. Le-
žadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma. Bohatá ponuka vodných športov 
za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

262  HERSONISSOS

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, neskoré raňajky, ľahké občerstvenie počas dňa, káva, čaj, koláčiky, zmrzli-
na, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10.00-24.00),

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

AQUAPARK WIFIDO 14 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

748
EUR
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263  HERSONISSOS - ANALIPSI 264  HERSONISSOS-ANALYPSI

STELLA VILLAGE STELLA PALACE 

POLOHA
Hotel sa rozkladá v peknej udržiavanej záhrade. Je vzdialený cca 700 m od 
centra tradičnej krétskej dedinky Analipsi, 4 km od rušného stediska Hersonis-
sos  a 20 km od  hlavného mesta Kréty – Heraklionu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a  niekoľkých poschodových budov. Má 
vstupnú halu s recepciou, TV miestnosť, supermarket, obchod so suvenírmi, 
internetový kútik za poplatok, Wi-Fi v priestoroch lobby (za poplatok), hlavnú 
reštauráciu, á la carte reštauráciu, bary pri bazéne, amfi teáter, vonkajší bazén, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Športové možnosti: vodné pólo, volej-
bal, basketbal, minifutbal, tenis, aerobik, stolný tenis, šípky. V hoteli sa konajú 
počas dňa bohaté animačné programy, večer zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky majú kúpeľňu s  WC, 
sušič na vlasy, telefón, trezor (za poplatok), SAT TV, rádio, chladničku, bal-
kón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné izby (jedna miestnosť) s možnosťou 
dvoch prísteliek. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazény so šmýkačkami, miniklub (4 r. – 12 r.), ihrisko, animácie, postieľka, sto-
lička, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Hotel od súkromnej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora delí len 
pobrežná komunikácia. Ležadlá a slnečníky na súkromnej hotelovej pláži zdar-
ma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok na verejnej piesočnatej pláži.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa rozkladá v peknej udržiavanej záhrade, neďaleko od centra tradičnej 
krétskej dedinky Analipsi, 4 km od rušného strediska Hersonissos  a 20 km od  
hlavného mesta Kréty – Heraklionu. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých poschodových budov. Má vstup-
nú halu s recepciou, minimarket, internetový kútik (za poplatok), dve reštaurá-
cie, piano bar, 2 vonkajšie bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, amfi te-
áter. Športové možnosti: plážový volejbal, minigolf, minifutbal, tenis, basketbal, 
aerobik,  stolný tenis, biliard (za poplatok). Masáže za poplatok. V hoteli sa ko-
najú počas dňa bohaté animačné programy, večer zábavné programy.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s  WC, 
sušič na vlasy, telefón, trezor (za poplatok), SAT TV s  hudobným kanálom, 
chladničku, balkón. K dispozícii sú izby so súkromným bazénom, rodinné izby 
a suity s vírivkou.  

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazény so šmýkačkami, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.), stolička, postieľka. 

PLÁŽ
Hotel od súkromnej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora delí len 
pobrežná komunikácia. Ležadlá, slnečníky na súkromnej hotelovej pláži zdar-
ma, plážové uteráky za kauciu. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok 
na verejnej piesočnatej pláži vzdialenej cca 150 m.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, skoré ra-
ňajky, neskoré raňajky, studené a teplé snacky, zmrzlina, káva, čaj, sušienky, 
koláče, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00-23.00). Raz za 
pobyt večera v reštaurácii Elia (rezervácia vopred).

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, vybrané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00-23.00), teplé 
a studené snacky, zmrzlina, káva, čaj, koláče a sušienky.

1
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFIDO 13 R.

ZDARMA

1
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIEDO 13 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

888
EUR

NOVINKA

CENA OD

638
EUR
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CRETA MARIS BEACH RESORT 

POLOHA 
Hotelový komplex sa nachádza v subtropickej záhrade v pokojnom prostredí 
mestečka Hersonissos. Rušnejšie centrum s množstvom obchodíkov a reštau-
rácií je vzdialené cca 5-min. pešou prechádzkou pozdĺž pláže.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Komplex pozostáva z dvoch hlavných budov a jednoposchodových bungalovov. 
Má vstupnú halu s recepciou, obchodnú pasáž, kaderníctvo, internetový kútik, 
Wi-Fi zdarma, 2 hlavné reštaurácie, 4 reštaurácie, 6 barov, 6 vonkajších bazénov, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. Športové aktivity: tenis, minigolf, stolný 
tenis, minifutbal, plážový volejbal, biliard (za poplatok). Hotel má vlastné well-
ness centrum. Počas dňa hotel pripravuje bohaté animačné programy, večer 
zábavné programy.

UBYTOVANIE 
Luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV s hudobným kanálom, chlad-
ničku, trezor, balkón alebo terasu. Izby s výhľadom na more za doplatok. Možnosť 
ubytovania v rodinných izbách a bungalovoch s dvoma prístelkami a v suitách.

STRAVOVANIE 
All inclusive.

PRE DETI 
7 bazénov (1 bazén so šmýkačkami), ihrisko, miniklub (4 r. – 11 r.), stolička, po-
stieľka, animácie, minidisco, tenisová škola (za poplatok).

PLÁŽ 
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Ležadlá a slnečníky na pláži zdarma, plážové uteráky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

265  HERSONISSOS

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov, skoré a neskoré raňajky (na vyžiadanie), miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10.30-1.00), niektoré importované nápoje, studené 
a teplé snacky, polnočný snack, zmrzlina, káva, čaj.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFIDO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

798
EUR
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ALDEMAR KNOSSOS ROYAL 

POLOHA
Komfortný hotelový komplex je situovaný v krásnej udržiavanej záhrade na 
okraji rušného letoviska Hersonissos. Hotel poskytuje pokoj a nerušenú dovolen-
ku, vybavením a ponukou nahrádza mestečko – so všetkým, čo hostia potrebujú. 
Heraklion je vzdialený 25 km, 18-jamkové golfové ihrisko približne 7 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a spleti poschodových viliek. Má vstupnú 
halu s recepciou, lobby bar, obchodíky (zlatníctvo, obchod so suvenírmi, mi-
nimarket), kaderníctvo, hlavnú a niekoľko ďalších reštaurácií, pizzeriu, tavernu 
s gréckymi špecialitami, niekoľko barov, nočný klub, amfi teáter, spoločenskú 
miestnosť s TV a DVD, herňu, konferenčnú miestnosť, internetový kútik za 
poplatok, Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma, vnútorný bazén, saunu. 
Možnosť využiť Thalasso Spa centrum v susednom hoteli Aldemar Royal Mare. 
Hostia majú k dispozícii 4 bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma. Športové 
aktivity: tenis, stolný tenis, mini futbal, fi tnes, vodné pólo, plážový volejbal, 
minigolf, squash a biliard (za poplatok). V hoteli sa konajú počas dňa bohaté 
animačné, večer zábavné programy, hodiny gréckeho tanca, hodiny varenia.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, SAT TV s hudobným kanálom, chladničku, trezor, internetové 
pripojenie, balkón alebo terasu. Izby s výhľadom na more za doplatok. K dis-
pozícii sú rodinné izby (2 miestnosti) vhodné pre 4 osoby.

STRAVOVANIE
Polpenzia: Raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov. Možnosť do-
platiť si all inclusive.

PRE DETI
Bazény, 45 m dlhá vodná šmykľavka, mini klub (4 r. – 12 r.), mini bufet v mini 
klube ALDY, ihrisko, postieľka, stolička, mini disco.

PLÁŽ
Nádherná piesočnato-kamienková pláž priamo pred hotelom. Ležadlá a slneč-
níky na pláži zdarma, plážové uteráky za kauciu. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

266  HERSONISSOS

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WELLNESS BABY HOTEL

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

998
EUR
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ZEPHIROS BEACH 

POLOHA
Obľúbený menší rodinný hotel Zephiros Beach je situovaný v upravenej zá-
hrade priamo na dlhej piesočnatej pláži strediska Stalida. Štvorposchodová 
hlavná budova s niekoľkými krídlami má výbornú polohu smerom k pláži ako aj 
k centru strediska. Hneď za areálom sa nachádzajú obchodíky, bary, reštaurá-
cie. Od letiska Heraklion je vzdialený 30 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, internetový kútik za poplatok, minimarket, 
výťah. Príjemnú menšiu reštauráciu s vnútorným sedením i otvorenou terasou 
možno vymeniť za tavernu na pláži, ktorá ponúka grécke špeciality. Na oddych 
i zábavu slúži veľký bazén so sladkou vodou s ležadlami a slnečníkmi zadarmo.

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prí-
steliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, chladničku, SAT TV, rádio, telefón. 
Trezor na izbe za poplatok. Každá izba má balkón alebo terasu s letným sede-
ním, orientované sú na more alebo do záhrady.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Samostatný bazén, ihrisko v záhrade, postieľka a stolička. 

PLÁŽ
Udržiavaná piesočnatá plážs pozvoľným vstupom do mora (vhodná pre deti) 
je priamo pred hotelom. Ležadlá a slnečníky sú za poplatok. Vodné športy za 
poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 79
%

267  STALIDA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu. Pre deti 
detské menu. Ľahké občerstvenie počas dňa – snacky, sendviče, zmrzlina. 
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v hlavnom bare alebo v bare pri 
bazéne (10.15-22.45), káva, čaj. Raz týždenne živá hudba, barbeque.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR
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KATRIN 

POLOHA
Hotel v príjemnom prostredí s priateľskou atmosférou leží v stredisku Stalida, 
len 200 m od centra letoviska s obchodmi, barmi a reštauráciami. Vzdialenosť 
od letiska v Heraklione je 30 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z dvojpodlažných blokov. K dispozícii je vstupná hala s re-
cepciou, lobby bar, internetový kútik (za poplatok), Wi-Fi v priestoroch lobby 
(za poplatok), SAT TV, reštaurácia, 2 vonkajšie bazény, bar pri bazéne, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma. Športové vyžitie ponúka: telocvičňa, stolný 
tenis, šípky, vodné pólo, aqua aerobik, volejbal, za poplatok: sauna,    jacuzzi, 
biliard.  Počas dňa hotel pripravuje ľahké animácie.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, chladničku, SAT TV, trezor (za poplatok). balkón 
alebo terasu. K dispozícii sú rodinné izby pozostávajúce z dvoch spální.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazény, ihrisko, mini klub (15.6. – 15.9.), postieľka, stolička, opatrovanie detí na 
vyžiadanie a za poplatok.

PLÁŽ
Krásna piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je iba 200 m od hotela. 
Ležadlá a slnečníky na pláži za poplatok. Zapožičanie plážových uterákov za 
poplatok. Na pláži je bohatá ponuka vodných športov za poplatok.  

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

268  STALIDA

ALL INCLUSIVE Raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere formou 
bufetu, počas dňa snacky, čaj, káva, koláče, zmrzlina pre deti vybrané miest-
ne a alkoholické a nealkoholické nápoje (10:00-23:00).

1
ALL

INCLUSIVE
WIFI

  
DO 14 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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CENA OD

968
EUR

269  MALIA 270  MALIA

IKAROS BEACH RESORT 
AND SPA 

HOTEL SIRENS BEACH 

POLOHA
Rozľahlá hotelová dedinka leží na útese obmývanom krištáľovo čistým morom. 
Obľúbený komplex vyrástol len niekoľko minút pešej chôdze od centra letovis-
ka Malia. Od letiska Heraklion je vzdialený asi 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex sa skladá z hlavnej budovy a viacerých pavilónov. Má vstupnú halu 
s recepciou, internetový kútik a Wi-Fi v priestoroch lobby baru zdarma, hlavnú 
reštauráciu, á la carte reštauráciu, ázijskú reštauráciu, snack bar, nákupnú pa-
sáž, konferenčnú miestnosť, 4 bazény, ležadlá a slnečníky pri bazénoch zdar-
ma, bary pri bazéne, 2 tenisové kurty, volejbalové ihrisko, stolný tenis a biliard 
za poplatok. Hotelové wellness centrum ponúka: saunu, telocvičňu a vírivku 
zdarma, turecké kúpele, masáže, aromaterapiu, kozmetické a liečebné pro-
cedúry za poplatok. Hotel organizuje animačné programy a zábavné večery. 
Neďaleký vodný park a na 18-jamkové golfové ihrisko je dostupné hotelovým 
autobusom zdarma.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, LCD TV, trezor, telefón, Wi-Fi, minibar (za popla-
tok), balkón alebo terasu. Možné tiež ubytovanie v bungalovoch so spoločným 
alebo súkromným bazénom, v rodinných izbách a suitách.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu. Možnosť doplatku za all inclusive, 
ktorý zahŕňa: Raňajky, obedy a večere formou bufetu, vybrané miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje, ľahké občerstvenie počas dňa.

PRE DETI
Bazény so šmýkačkami, ihrisko, miniklub, postieľka, stolička, opatrovanie detí 
za poplatok.

PLÁŽ
Hotel leží priamo pri peknej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, 
kde sa organizujú špeciálne plážové zábavy. Ležadlá, slnečníky a plážové ute-
ráky sú zdarma. Za poplatok vodné športy a potápanie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotelový komplex leží v udržiavanej subtropickej záhrade, asi 400 m od centra 
Malie. Nájdete tu množstvo obchodíkov, taverien, reštaurácií a barov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotel pozostávajúci z hlavnej budovy a pavilónov má vstupnú halu 
s recepciou, lobby bar, internetový kútik a Wi-fi  (za poplatok), TV miestnosť, 
reštauráciu, minimarket, snack bar, 3 bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma. Športové vyžitie ponúka: telocvičňa, tenisové kurty, volejbal, futbal, 
vodné pólo, minigolf a boccia. Počas dňa sa v hoteli konajú bohaté animačné 
a večer zábavné programy.

UBYTOVANIE
Vkusne zariadené, klimatizované (jún-september) dvojlôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV 
s hudobným kanálom, trezor (za poplatok), chladničku, balkón alebo terasu. 
K dispozícii sú rodinné izby vhodné pre 4-členné rodiny.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko s preliezačkami, miniklub (4 r. – 12 r.), postieľka, stolička.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ktorá sa nachádza priamo pri 
hoteli, patrí k jednej z najkrajších pláží v oblasti Heraklionu. Ležadlá, slnečníky 
a uteráky na pláži sú zdarma. Bohatá ponuka vodných športov ako windsur-
fi ng, kanoe, vodné bicykle, lyže a mnoho ďalších za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

ALL INCLUSIVE Raňajky (8.00-10.00), obedy (13.30-14.30) a ve-
čere (19.30-21.00) formou bufetových stolov, vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10.00-21.00) v bare pri bazéne a na pláži.

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

GOLF BABY HOTEL

2+2 1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

888
EUR
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Napriek neveľkej rozlohe (okolo 80 km2) je San-
torini bohatou klenotnicou. Východné pobrežie sa 
pýši dlhými plážami – kilometre čierneho piesku sú 
v Perisse a Perivolose, zrnitejšia tmavá pláž v Ka-
mari, červená pláž pri Akrotiri alebo o kúsok ďalej 
biela pláž, ktorá je dostupná len člnom. Osobitú 
atmosféru má pláž Monolithos s jemným pieskom 
či Vlichada chránená unikátnymi vápencovými 
skalami. Západná strana – kaldera – je dielom prí-
rody a ľudskej fantázie. Výhľad na more dopĺňajú 
protiľahlé ostrovčeky Nea Kameni, Palea Kameni 
a Thirassia. 

Vnútrozemie Santorini pôsobí na prvý pohľad ne-
hostinne, opak je však pravdou. Tvoria ho úrodné 
polia s pistáciami, olivami, vyhľadávanými kapara-
mi, paradajkami a viničom. Na Santorini sa hrozno 
nepestuje tradičným spôsobom ako inde vo svete, 
ale vinič sa točí pri zemi do kruhu či akejsi pyramí-
dy. Ťažké sladké víno Vinsanto získané z hrozna vy-
pestovaného v úrodnej lávovej pôde pod horúcim 
slnkom patrí medzi svetoznáme. Pre vyznávačov 
adrenalínu je tu možnosť zahrať si paintball alebo 
vyskúšať motokros a otestovať ostré serpentíny. 
Ostrov má mimoriadne očarujúcu atmosféru. V sú-
boji o  najromantickejšie miesto planéty skončil 
tento grécky klenot na druhom mieste (r. 2009). 
Nie je výnimočné, ak počas potuliek stretnete sva-
dobný pár či svadobčanov s fotografom – Santo-
rini je miesto ako stvorené na svadbu či svadobnú 
cestu. Priamy let z  Viedne na Santorini trvá asi 
2 hodiny 15 minút.  

SANTORINI

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX
VZDUCH 24 27 30 32 28
VODA 20 22 24 25 23

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

GRÉCKY OSTROV S PRÍVLASTKOM ČIERNA PERLA EGEJSKÉHO MORA JE TURISTICKÝM MAGNETOM VĎAKA SVOJEJ JEDINEČNOSTI. PITORESKNÉ SNE-
HOBIELE DOMČEKY NAD STRMÝMI SKALNATÝMI ZRÁZMI AKOBY POPIERALI VŠETKY PRÍRODNÉ ZÁKONY A NAĎALEJ ODOLÁVALI VULKANICKEJ SILE, 
KTORÁ Z PÔVODNE OKRÚHLEJ THÉRY, AKO SA OSTROV NAZÝVAL V STAROVEKU, VYTVORILA PRSTENEC OSTROVČEKOV OKOLO ČAROVNEJ LAGÚNY. 

KAMARI 
Väčšie a rušnejšie letovisko s 5 km dlhou čiernou 
štrkovo-kamienkovou plážou, premiešanou s hru-
bozrnným pieskom, s možnosťami vodných špor-
tov. V minulosti bývalo prístavom hlavného mes-
ta ostrova. Promenáda lemujúca pláž je cez deň 
pokojnejšia, večer však ožíva stovkami turistov, 
ktorí večerajú v niektorej z vychýrených taverien. 
Obchodíky so suvenírmi, oblečením, početné bary 
a kluby dotvárajú atmosféru rušného letoviska.

FIRA / FIROSTEFANI / IMEROVIGLI / OIA 
Prechádzky kamennými úzkymi chodníkmi týchto 
miest sú naozaj nezabudnuteľné – potrebujete len 
fotoaparát a  pohodlnú obuv. Labyrint chodníkov 
vás povedie pomedzi biele i pastelové domy vte-
sané do skál. Každú chvíľu budete fotiť – purpu-
rovú bugamvíliu, modré vrátka, hlinené amfory, 
či mačku vyhrievajúcu sa na horúcom slnku, pod-
chvíľou zablúdite do dvora nejakého domu, alebo 
sa budete kochať luxusom hotelových bazénov 
a služieb.  Z malého prístavu pod Oiou vedú scho-
dy až na vrchol ostrova. Vyšplháte sa sem na oslí-
kovi alebo rýchlejšie kabínkovou lanovkou (nie je 
v prevádzke celé leto). 

PONUKA FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV: 
Okružná plavba so západom slnka Nezabudnu-
teľný romantický večer na lodi so západom slnka. 
Za sprievodu gréckej hudby, s výborným jedlom 
a vínom. Príjemný spôsob ako stráviť večer.

Výlet loďou na okolité ostrovčeky so západom sln-
ka v dedine Oia
Návšteva aktívnej sopky na Nea Kamini – ostrov-
ček oproti Santorini, plavba a  návšteva ostrova 
Thirassia. Po návšteve ostrova Thirassia dorazíte 
do prístavu Armeni odkiaľ sa môžete dostať až do 
nádhernej známej fotogenickej dediny Oia, a to na 
oslíkovi alebo po vlastných. V Oii budete mať čas 
na nákupy suvenírov a vychutnáte si slávny západ 
slnka.
Tradičné dedinky a západ slnka v Oia Návšteva 
najmalebnejších dediniek na ostrove, plná histórie 
a fotogenických miest. Výlet končí v dedinke Oia – 
kde si vychutnáte západ slnka i nákupy príjemných 
maličkostí.

Kamari

Fira
Monolithos

Firostefani
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272  FIROSTEFANI271  KAMARI

EFTERPI VILLAS TRADITIONAL 
HOUSES 

LA MER DELUXE HOTEL 
SPA RESORT 

POLOHA
Drobné vilky v tradičnej santorinskej architektúre sa rozprestierajú na útesoch 
s nádherným výhľadom na more s jedným z najkrajších západov slnka. Vzdiale-
nosť od hlavného mesta ostrova Fira, je cca 800 km. Širšie centrum Firostefani 
cca 60 m, od letiska cca 7 km, na najbližšiu pláž cca 4 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vilky majú recepciu , Wi-Fi v priestoroch lobby (zdarma), raňajkovú miestnosť, 
hlavný bar,  1 bazén s hydromasážnymi tryskami, ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma.

UBYTOVANIE
Pozostáva zo štúdií pre  2-4 osoby, štúdio superior (s malou obývacou časťou) 
a apartmánov pre 2-5 osôb s  oddelenou spálňou a  obývacou miestnosťou. 
Sú vybavené klimatizáciou, kuchynským kútom s chladničkou, SAT TV, Wi-Fi, 
sušičom vlasov a kúpeľne s WC. Každá izba má veľkú súkromnú terasu s úch-
vatným výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetového stola.

PLÁŽ
Tmavá vulkanická, zaručuje intenzívne opálenie. Ležadlá a  slnečníky za po-
platok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Novopostavený hotel je vzdialený iba 50 m od najkozmopolitnejšej pláže 
Santorini – Kamari Beach. Vzdialenosť od hlavného mesta ostrova Fira je cca 
9 km, od letiska asi 6 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel disponuje recepciou, gourmet reštauráciou, 2 bazénmi (slnečníky a le-
žadlá zdarma), 1 detským bazénom, barom pri bazéne, obchodíkmi, Wi-Fi. Pre 
športovcov je k dispozícii fi tnes centrum, stolný tenis, mini golf. Spa centrum 
za poplatok má k dispozícii vnútorný bazén, vírivku, saunu a parnú saunu.

UBYTOVANIE
Klimatizované 2-lôžkové izby s  možnosťou 1 prístelky sú vybavené LCD TV, 
mini barom, Wi-Fi (high speed) za poplatok, každá izba má kúpeľňu s  WC 
a hydromasážnou vaňou alebo sprchou, sušič vlasov.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetového stola. Za doplatok možnosť večerí v  gourmet 
reštaurácii Atmosphere v Kamari.

PLÁŽ
Tmavá vulkanická, zaručuje intenzívne opálenie. Ležadlá a  slnečníky za po-
platok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

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

WIFI WELLNESS

1
WIFIDO 12 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

868
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 078
EUR
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Faliraki

Koskinou

Lindos
Lardos

Kiotari

Lachania

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY VI VII VIII IX X

VZDUCH 30 30 33 29 23

VODA 24 25 26 23 20

 „Mesto v meste“, úzke uličky a námestia lemované 
stredovekými hradbami sú plné turistov a najmä 
pri večernom osvetlení znásobenou nádherou do-
slova vyrážajú dych. Vzhľadom na neveľkú rozlohu 
ostrova možno počas dovolenky navštíviť väčšinu 
jeho očarujúcich zákutí, ku ktorým nepochybne 
patrí akropola v Lindose, kamenný hrad – križiac-
ka pevnosť v meste Rodos a urobiť si výlet loďou 
na niektorý z neďalekých ostrovov alebo do blíz-
keho Turecka, ktorého brehy sú na dohľad. Let 
z Bratislavy alebo z Košíc na Rodos trvá približne 
2 hod 20 min.

RODOS
Jedno z najkrajších stredovekých miest na svete je 
chránené monumentálnym opevnením. Jeho hrad-
by patria k jedným z najzachovalejších pevnost-
ných celkov na svete. Skrýva vzácne architekto-
nické pamiatky – starý prístav alebo pevnosť Fort 
Nikólaos z 15. storočia s majákom. Aj moderná časť 
mesta s mnohými tavernami, barmi, kaviarňami, 
diskotékami a obchodíkmi má svoj pôvab a neza-
budnuteľnú atmosféru.

KOSKINOU 
Letovisko Koskinou sa nachádza na východnom 
pobreží ostrova cca 6 km od hlavného mesta Ro-
dos. Dedinka Reni Koskinou je navyše posadená 
do krásnej idylickej krajiny posiatej mnohými kve-
tinami. Pravidelne sa tu 17. júla koná festival. Je sú-
časťou oblasti Kalithea. Pre letoviská sú charakte-
ristické pestrofarebné fasády plné kvetov. Transfer 
z letiska trvá cca 20 min.

FALIRAKI
Z pôvodnej rybárskej dedinky sa v posledných 
rokoch stalo najobľúbenejšie turistické stredisko 
Rodosu. Leží pri niekoľko kilometrov dlhej piesoč-
natej pláži cca 15 km od mesta Rodos. Pomerne 
rozľahlé stredisko je pomyselne rozdelené na ak-
tívnu časť s barmi, reštauráciami, obchodíkmi a na 
hotelovú časť, v ktorej sa o zábavu starajú animač-
né tímy rodinných a iných hotelov. Faliraki ponúka 
hosťom najrôznejšie formy rozptýlenia, športové-

ho vyžitia a zábavy. Patrí k nemu okrem iného aj 
vodný park. Transfer z letiska trvá cca 20 min.

KOLYMBIA
Pokojnejšie turistické stredisko ocenené Modrou 
vlajkou za čistotu mora a pláže, sa každým rokom 
rozrastá. Leží na polceste medzi hlavným mestom 
Rodos a Lindosom vo vzdialenosti 25 km. Euka-
lyptová alej, ktorá je vstupnou bránou do letovis-
ka, je akýmsi poznávacím znamením. Pláže v stre-
disku sú zmiešané z piesku a hladkých okrúhlych 
kamienkov. Stredisko ponúka množstvo vodných 
športov, zábavu a kvalitné služby v moderných 
hoteloch, obchodíky, bary a reštaurácie. Transfer 
z letiska  trvá cca 40 min.

LINDOS / LARDOS
Je mekkou južnej časti ostrova, plný historických 
pamiatok a tradičného gréckeho štýlu, v kontras-
te s krásnou plážou priamo pod hradbami. Lin-
dos je tretím najstarším mestom Rodosu a spolu 
s hlavným mestom skutočným klenotom ostrova. 
Očarí vás antickou akropolou, bielymi domcami, 
vápencovými skaliskami i piesočnatými plážami. 
Hotelová zóna je od starobylého Lindosu zopár ki-
lometrov – časť Lardos, možno sa sem však dostať 
niekoľkokrát za deň miestnym autobusom. Trans-
fer z letiska trvá cca 1,5 hod.

KIOTARI
Menšie a pokojné turistické stredisko leží cca 
2 km od rovnomennej dedinky, 15 km od Lindosu 
a 60 km južne od hlavného mesta Rodos. Turis-
tov láka dlhými piesočnato-kamienkovými plážami 
s pozvoľným vstupom do mora. Medzi miestne 
zaujímavosti patrí kláštor Metamorfossis, v ktorom 
sa nachádzajú zvyšky antického kostola. Nájdete 
tu aj niekoľko reštaurácií, obchodov a tiež široké 
možnosti vodných športov. Transfer z letiska trvá 
cca 1,5 hod.

LACHANIA
Nádherná dedinka v starom gréckom štýle, ktorá 
nie je ešte zasiahnutá turistickým ruchom. Lacha-

nia vás osloví pôvodnou dedinskou bielo-modrou 
architektúrou a vyžarujúcou pokojnou atmosférou. 
Je situovaná približne 18 km od najjužnejšej čas-
ti ostrova – pláže Prasonisi, miesta kde sa stretá 
Egejské a Stredozemné more. Transfer z letiska 
trvá cca 1 hod 50 min.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Prehliadka mesta Rodos – poldenná prehliadka 
zahŕňa akropolu s Apolónovým chrámom, divad-
lom a štadiónom a množstvo iných pamiatok stre-
dovekého mesta.
Lindos a Údolie motýľov – autobusový výlet do 
Lindosu, jedného z troch starobylých miest na 
ostrove. Pod mohutnou pevnosťou so zvyškami 
antického chrámu čupia belostné domčeky tra-
dičnej gréckej dedinky. Údolie motýľov je prírodná 
rezervácia, kde môžete v letných mesiacoch obdi-
vovať tisíce motýľov.
Návšteva ostrova SIMI loďou – celodenný výlet 
loďou na jeden z najkrajších ostrovov Egejského 
mora, návšteva prístavu Simi a kláštora Panormitis. 
Výlet loďou do Turecka – celodenný výlet rýchlo-
loďou do tureckého Marmarisu s možnosťou vý-
hodných nákupov, vyhliadka nad mestom. 
Plavba loďou po východnom pobreží – celoden-
ný výlet loďou so zastávkami v zátoke Anthonyho 
Quina a na plážach Tsambika a Stegna, spojený 
s kúpaním a slnením. 
Vodný park vo Faliraki – návšteva aquaparku vo 
Faliraki je zábavou s množstvom zážitkov na rôz-
nych vodných atrakciách.

RODOS

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

MALEBNÝ GRÉCKY OSTROV RODOS PATRÍ K JEDNÉMU Z NAJVYHĽADÁVANEJŠÍCH DOVOLENKOVÝCH CIEĽOV A ZA SVOJE „MIESTO NA SLNKU“ VĎAČÍ 
NIELEN VIACERÝM DRUHOM NÁDHERNÝCH PLÁŽÍ, DVOM MORIAM S PRIEZRAČNOU VODOU, ZAUJÍMAVEJ VEGETÁCII, ALE AJ JEDINEČNÝM HISTORIC-
KÝM A KULTÚRNYM PAMIATKAM, POČÍNAJÚC STAROVEKÝMI GRÉCKYMI STAVBAMI A KONČIAC STREDOVEKÝM KOMPLEXOM RODOSKÉHO HRADU.
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92�%

PRINCESS ANDRIANA RESORT AND SPA 
273  KIOTARI

POLOHA
Luxusný hotelový komplex otvorený v lete 2012 leží v pokojnom prostredí le-
toviska Kiotari, v ktorom nájdete obchodíky reštaurácie a bary. Nachádza sa 
15 km od historického mestečka Lindos a 54 km od hlavného mesta Rodos. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a viacerých bungalovov. Má vstupnú halu 
s recepciou, internetový kútik a Wi-Fi v priestoroch lobby (za poplatok), 
2 reštaurácie, bary, bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, amfi teáter. Bo-
haté športové aktivity: tenis, minifutbal, vodné pólo, plážový volejbal, minigolf, 
aerobik, boccia, stolný tenis, šípky. Wellness centrum: vnútorný bazén, sauna, 
telocvičňa, vírivka, turecké kúpele a za poplatok masáže. Denný a večerný ani-
mačný program. Raz za týždeň grécky večer so živou hudbou a tancom.

UBYTOVANIE
Komfortne vybavené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prí-
stelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar, Wi-Fi (za 
poplatok), trezor, balkón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné izby s dvoma 
prístelkami (oddelené posuvnými dverami) s  terasou alebo so zdieľaným ba-
zénom, izby so súkromným bazénom a suity.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, postieľka, stolička, miniklub (4 r. – 12 r.)

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pri ho-
teli. Ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESSDO 13 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE  Raňajky, obedy a večere formou bufetu, skoré 
a neskoré kontinentálne raňajky, káva, čaj, snacky, bufet s bohatým výberom 
v reštaurácii na pláži, nealko a alko nápoje miestnej výroby (10.00-24.00). 
Dvakrát do týždňa tematické večere. Á la carte reštaurácia raz za pobyt.

CENA OD

798
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA 
Elegantný hotel s rodinnou atmosférou leží v krásnom prostredí letoviska Kio-
tari. Stredisko má množstvo obchodíkov, taverien, reštaurácií a barov. Nachá-
dza sa 15 km od historického mestečka Lindos a 54 km od hlavného mesta 
Rodos. Hotel je vhodný pre náročných klientov, ktorí hľadajú pokojnú a jedi-
nečnú dovolenku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a viacerých poschodových budov. Má vstup-
nú halu s recepciou, minimarket, klenotníctvo, konferenčnú miestnosť, interne-
tový kútik (za poplatok), Wi-Fi v priestoroch lobby (zdarma), hlavnú reštaurá-
ciu, á la carte reštauráciu, bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, bar pri 
bazéne, bar na pláži, tenisový kurt (osvetlenie za poplatok). Wellness centrum: 
vnútorný bazén, fi tnes, sauna, vírivka, turecké kúpele, joga, za poplatok masá-
že, rôzne procedúry, kaderníctvo, manikúra, pedikúra.

UBYTOVANIE
Komfortne vybavené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar (za poplatok), 
Wi-Fi, trezor, balkón alebo terasu, výhľad na more. K dispozícii sú suity so 
súkromným bazénom pre 2-4 osoby.

STRAVOVANIE
Raňajky – americké raňajky formou bufetu. Možnosť doplatku za polpenziu 
– obedy a večere à la carte (výber z menu). Nápoje počas jedál za poplatok.

PLÁŽ
Hotel od súkromnej piesočnatej pláže delí len pobrežná komunikácia. Ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

274  KIOTARI

PRI PLÁŽI WIFI WELLNESS
  

BEZ DETÍ

BOUTIQUE 5 
NOVINKA

CENA OD

912
EUR
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POLOHA
Hotel je situovaný v krásnej udržiavanej záhrade v pokojnom stredisku Kiota-
ri, vzdialený 3,5 km od dedinky Lardos, 8 km od historického mesta Lindos, 
50 km od hlavného mesta Rodos.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, 4 reštaurácie, bary, Wi-Fi a internetový kútik (za 
poplatok), 3 vonkajšie bazény, slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma, amfi teáter. 
Wellness centrum: vnútorný bazén, saunu, turecké kúpele, fi tnes, masáže a rôzne 
procedúry. Športové aktivity: tenis, basketbal, minifutbal, plážový volejbal, aerobik, 
šípky, stolný tenis, biliard. Hotel organizuje denný a večerný animačný program. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, SAT TV, telefón, chladničku, trezor, balkón alebo terasu. K dispozícii sú izby 
s výhľadom na more. Rodinné izby s možnosťou dvoch prísteliek (oddelené posuv-
nými dverami) a superior rodinné izby (dve miestnosti) pre 5 osôb. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
2 bazény, detský aquapark, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.), animácie, postieľka, 
stolička, opatrovanie detí za poplatok. 

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora priamo pri hoteli. 
Ležadlá a slnečníky zdarma, plážové uteráky za kauciu. Bohatá ponuka vod-
ných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

LINDOS IMPERIAL 
275  KIOTARI

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, skoré ra-
ňajky, večera v talianskej alebo gréckej reštaurácii (rezervácia vopred), ľah-
ké občerstvenie počas dňa, káva, čaj, koláče zmrzlina, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10.00-24:00).

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WELLNESSDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

988
EUR
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Leťte s Austrian Airlines do Ázie a užite si našu 
pohostinnosť a služby na najvyššej úrovni.

Ázia – s úsmevom 
na dosah.

Zbierajte míle s Miles & More.
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93
%

276  LARDOS

POLOHA
Hotel sa nachádza neďaleko dedinky Lardos, cca 7 km od historického mesta 
Lindos, od hlavného mesta Rodos je vzdialený cca 55 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný a bezbariérový komplex tvorí hlavná budova a niekoľko dvojpod-
lažných budov. Má vstupnú halu s recepciou, internetový kútik, Wi-Fi (za po-
platok), 3 reštaurácie, bary, amfi teáter, 3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá 
zdarma). Wellness centrum: veľký vnútorný bazén, fi tnes, sauna, vírivka, turec-
ký kúpeľ, za poplatok masáže. Športové možnosti: tenis, minigolf, basketbal, 
futbal, stolný tenis, boccia, vodné pólo, plážový volejbal, aerobik, animácie po-
čas celého dňa i večer (show, kabarety). Raz za týždeň grécky večer so živou 
hudbou. V mesiacoch júl a august pôsobí v hoteli aj náš slovenský animátor.

UBYTOVANIE
Moderné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, minibar, SAT TV, trezor (za poplatok), balkón alebo 
terasu. Rodinné izby pre 4-5 osôb (2 miestností oddelené posuvnými dverami). 
K dispozícii sú rodinné suity (2 miestnosti) a luxusné executive suity s vírivkou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Dva bazény so šmýkačkami, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.), postieľka, stolička, 
detský kočík a opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Areál je na piesočnato-kamienkovej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Sl-
nečníky, ležadlá a plážové uteráky zdarma. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

LINDOS PRINCESS 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré kon-
tinentálne raňajky, teplé a studené snacky. Káva, čaj, nealko a vybrané miest-
ne alko nápoje (7:30 – 24:00), minibar na izbe (pivo, minerálna voda, nealko), 
á la carte reštaurácia raz za pobyt. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR   

WIFI

2+3
2-3 DETI 14 R.

ZDARMA

CENA OD

798
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89
%

POLOHA
Hotel leží priamo na pláži v rozľahlej záhrade, v pokojnejšej časti strediska Fa-
liraki. Od rušnejšieho centra letoviska je vzdialený len 3 km, od vodného parku 
len niekoľko minút pešej chôdze. Niekoľko kilometrov od hotela sa nachádza 
18-jamkové golfové ihrisko. Do nádherného stredovekého mesta Rodos, ktoré 
je vzdialené iba 8 km, sa dostanete miestnou autobusovou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotel má vstupnú halu s recepciou, minimarket, 2 reštaurácie, Mythos 
bar, Oasis bar pri bazéne a Poseidon bar na pláži, internetový kútik a Wi-Fi 
v priestoroch lobby za poplatok, konferenčné miestnosti, množstvo obcho-
díkov, kaderníctvo, rozľahlý bazén v záhrade. Wellness centrum: krytý bazén 
s vírivkou, fi tnes, sauna, parné kúpele, masáže. Športové aktivity: tenis, bas-
ketbal, volejbal, minigolf, stolný tenis, vodné pólo. Slnečníky, ležadlá a uteráky 
pri bazéne sú zdarma. V hoteli sa pravidelne konajú denné a nočné zábavné 
programy aj so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Klimatizované, luxusne zariadené izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, chladničku, trezor, balkón alebo terasu. 
Izby s výhľadom na more na vyžiadanie. K dispozícii sú rodinné izby s bočným 
a  priamym výhľadom na more a rôzne suity.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetových stolov, večere – možnosť výberu 
z menu. Možnosť zmeny večere na obed priamo na mieste.

PRE DETI
Bazén, miniklub, animácie, ihrisko, videohry, špeciálne menu pre deti, stolička, 
postieľka, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Široká a nádherná piesočnato – kamienková pláž ocenená Modrou vlajkou 
s pozvoľným vstupom do mora. Uteráky, slnečníky a ležadlá na pláži sú zdar-
ma. Nájdete tu bohatú ponuku vodných športov, plážový volejbal a iné.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

277  FALIRAKI

RODOS PALLADIUM 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESS GOLFDO 7 R.
ZDARMA

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

POLOHA
Moderný hotel s príjemnou atmosférou sa rozprestiera v centre pokojného le-
toviska Kolymbia. Od hlavného mesta Rodos ako aj od historického mestečka 
Lindos je vzdialený 25 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a priľahlých bungalovov. Má vstupnú halu 
s recepciou, hlavnú reštauráciu, á la carte reštauráciu, lobby bar, snack bar, 
bar pri bazéne, pasáž s obchodíkmi, konferenčnú miestnosť, Wi-Fi, internetový 
kútik (za poplatok), 2 bazény, slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma. Wellness 
centrum ponúka: vnútorný bazén, vírivku, saunu, solárium, turecké kúpele, fi t-
nes, masáže, hydromasáže, salón krásy, kaderníctvo. Športové aktivity: tenis, 
minigolf, minifutbal, plážový volejbal, aerobik, stolný tenis, biliard. Hotel orga-
nizuje počas dňa a večer zábavné programy. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, LCD SAT-TV, Wi-Fi (zdarma), trezor, telefón, chladničku, 
balkón alebo terasu. K dispozícii sú izby s výhľadom na more a priamym výhľa-
dom na more, suity s výhľadom na more alebo so súkromným bazénom a suity 
vhodné pre 4 osoby. 

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky (7.00-10.00) a večere (19.00-21.00) formou bufetu. Mož-
nosť doplatku za plnú penziu. Nápoje počas jedál za poplatok.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora ocenená modrou 
vlajkou je  priamo pred hotelom. Ležadlá, slnečníky a plážové uteráky. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

278  KOLYMBIA

PORT ROYAL VILLAS AND SPA 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI WELLNESS
  

BEZ DETÍ

CENA OD

798
EUR

NOVINKA

CENA OD

882
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86
%

279  KOLYMBIA

POLOHA
Klubový rodinný hotelový komplex s udržiavanou záhradou tvorí hlavná bu-
dova a niekoľko dvojposchodových pavilónov. Najnovšia časť vyrástla hneď pri 
pláži. V centre strediska Kolymbia, vzdialeného od hotela 500 m, sa nachádza-
jú obchodíky, taverny a reštaurácie.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, lobby bar, hlavná reštaurácia, taverna, minimarket, internetový kútik 
a Wi-Fi na recepcii za poplatok, bary, 5 vonkajších bazénov, ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma, amfi teáter. Športové vyžitie: tenisový kurt, basketbalové 
a futbalové ihrisko, telocvičňa, fi tnes, volejbal, boccia, stolný tenis, biliard. Ho-
tel organizuje animačné programy, večer barbeque a zábavné programy.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené, klimatizované (15.6 – 15.9) dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV s hudobným kanálom, 
chladničku, balkón alebo terasu. Trezor za poplatok. V rodinných izbách je spálňa 
s dvoma lôžkami oddelená od priestoru s dvoma prístelkami drevenou stenou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
2 bazény so šmýkačkami (i pre batoľatá), aquapark, ihrisko, miniklub (4 r. – 13 r.), 
detské menu, postieľka, animácie, stolička.

PLÁŽ
Hotel od širokej pieskovo-kamienkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora 
delí len pobrežná komunikácia. Uteráky, ležadlá a slnečníky na pláži sú k dispo-
zícii za poplatok. Bohatá ponuka vodných športov (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

MIKRI POLI +

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, studené 
a teplé snacky. Káva, čaj, čokoláda a koláčiky, zmrzlina pre deti, vybrané miest-
ne nealko a alko nápoje v bare pri bazéne, v hlavnom bare. Dvakrát do týždňa 
sú organizované tematické večere. Vstup do hotelového aquaparku.

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
AQUAPARK BABY HOTEL

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

698
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, vybrané miestne alko a nealko nápoje (10.00-23.00), káva, zmrzlina pre 
deti, koláče a snacky.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87
%

POLOHA
Klubový hotel je situovaný priamo na pláži v pokojnom prostredí strediska 
Kolymbia, neďaleko známej eukalyptovej aleje. Len kúsok od hotela je centrum 
strediska s obchodíkmi, tavernami a reštauráciami. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizované spoločenské priestory, recepcia, minimarket, bary, internet 
a Wi-Fi v lobby (za poplatok), reštaurácia, vírivka, veľký bazén so šmýkačkou 
a barom. Ležadlá a slnečníky pri bazéne a v záhrade sú zdarma. Športové akti-
vity: tenis, stolný tenis, záhradné šachy, šípky, volejbal, basketbal, futbal, telo-
cvičňa. Za poplatok minigolf, biliard, sauna a masáže. Hotel organizuje bohaté 
animačné programy počas celého dňa, raz do týždňa grécky večer.

UBYTOVANIE
Klimatizované (1.6. – 15.9.) dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek (po-
schodová posteľ) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, TV, chladničku 
a balkón. Trezor a Wi-Fi za poplatok. K dispozícii sú izby s výhľadom na more 
a priestrannejšie rodinné izby (jedna miestnosť) s možnosťou dvoch prísteliek.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko a miniklub (4 r. – 12 r.), mini ZOO, opatrovanie detí za poplatok, 
postieľka a stolička.

PLÁŽ
Široká piesočnato-kamienková pláž je len kúsok od hotela, hostia sa na ňu dostanú 
cez areál a záhradu. Uteráky, ležadlá a slnečníky sú na pláži za poplatok. Na pláži je 
bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

280  KOLYMBIA

IRENE PALACE 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v pokojnom prostredí letoviska Kolymbia 
v upravenej záhrade. Od hlavného mesta Rodos a strediska Lindos je vzdialený 
cca 25 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z  hlavnej budovy a  niekoľkých poschodových budov. Má 
vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, bar s terasou, TV miestnosť, Wi-Fi a in-
ternetový kútik (za poplatok), minimarket, 2 bazény s časťou pre deti, ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma, bar pri bazéne. Trezor na recepcii za poplatok. 
Športové možnosti: biliard a tenis (za poplatok), minigolf, volejbal, basketbal, 
stolný tenis, šípky. Hotel organizuje denné a večerné animačné programy.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek majú 
kúpeľňu s WC, telefón, chladničku, rádio, SAT TV, sušič na vlasy a balkón alebo 
terasu. Klimatizácia (15.6 – 15.9) zdarma. Rodinné izby s  možnosťou dvoch 
prísteliek (oddelené posuvnými dverami). 

STRAVOVANIE
All Inclusive

PRE DETI
Bazén, aquapark, miniklub (4-12 r.), herňa, animácie, ihrisko, postieľka a sto-
lička.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž je vzdialená cca 350 m od hotela, kam sa dá do-
stať po málo frekventovanej ceste. Slnečníky, ležadlá a plážové uteráky sú za 
poplatok. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

281  KOLYMBIA

KOLYMBIA STAR 

ALL INCLUSIVE Raňajky (7.00-9:30),  obedy (12.00-16.00) a veče-
re (19.00-21.00) formou bufetových stolov, káva, čaj, ľahké občerstvenie počas 
dňa, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby.

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
AQUAPARK WIFIDO 14 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

598
EUR
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283  FALIRAKI282  KOLYMBIA

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 82
%

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 79
%

POLOHA
Obľúbený hotelový komplex, pozostávajúci z dvoch budov, sa rozprestiera 
priamo na pláži v udržiavanej záhrade, v pokojnejšej časti strediska Faliraki. 
Hlavné mesto Rodos, vzdialené len 14 km, je dostupné miestnou autobusovou 
linkou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, internet a Wi-Fi za poplatok, spoločenskú 
miestnosť s TV, reštauráciu, hlavný bar, snack bar, konferenčnú miestnosť, ka-
derníctvo, malú nákupnú pasáž, saunu, masáže (za poplatok), veľký olympijský 
bazén s barom, terasu na slnenie s ležadlami a slnečníkmi (zdarma), tenisové 
kurty, stolný tenis. Kvalitné wellness centrum a fi tnes vo vedľajšom hoteli Apol-
lo Blue Palace, dostupnom cez hotelovú záhradu. Hotel pravidelne organizuje 
zábavné večery, raz do týždňa sa koná grécky večer so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené klimatizované (15.6. – 30.9.) dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, rádio, trezor (za 
poplatok), chladničku a balkón. Všetky izby majú balkón s bočným výhľadom 
na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere podávané formou bohatého bufetu. Možnosť pri-
platiť si all inclusive, ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov. Nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej výroby, studené a teplé 
snacky.

PRE DETI
Bazén, postieľka, stolička, ihrisko s preliezačkami, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, ležadlá a slnečníky za 
poplatok, plážové uteráky zdarma. Na pláži je bohatá ponuka vodných športov 
ako vodné skútre, lyže, parasailing, banán.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Menší rodinný hotel sa skladá z dvojposchodových budov, situovaný je 
v peknej záhrade v tichšej časti strediska, len niekoľko metrov od centra Ko-
lymbie. Hotel je známy svojimi službami a pohostinnosťou, kvôli ktorým sa sem 
hostia radi vracajú.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Príjemný hotelový komplex, ktorý prešiel čiastočnou rekonštrukciou, má re-
cepciu, spoločenské priestory, TV miestnosť, reštauráciu, trezor (za poplatok), 
internet (za poplatok), snack bar, bazén so slnečnou terasou. Ležadlá a slneč-
níky pri bazéne sú zdarma. Na relax slúži biliard a stolný tenis.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch príste-
liek (poschodová posteľ) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, 
chladničku, balkón alebo terasu. Izby majú výhľad na bazén alebo do záhrady. 
Centrálna klimatizácia (1.7. – 31.8.) zdarma.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka, stolička, bazén, detské ihrisko s preliezačkami.

PLÁŽ
Hoteloví hostia majú na výber tri blízke pláže: najbližšia kamienkovo-piesočnatá 
pláž je len 50 m, ďalšie vyhľadávané piesočnato-kamienkové pláže s pozvoľným 
vstupom do mora sú vzdialené len 200-250 m. Ležadlá a slnečníky na plážach 
za poplatok. Nechýbajú široké možnosti vodných športov (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

RELAX APOLLO BEACH +

ALL INCLUSIVE Raňajky (6.30-10.30), obedy (12.30-14.30) a večere 
(19.00-21.00) formou bufetových stolov, vybrané miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje (10.30-23.30), popoludňajšia káva, čaj a koláče (15.00-18.00), 
zmrzlina pre deti (15.00-18.00), raz do týždňa grécky večer, stolný tenis.

2
ALL

INCLUSIVE

2+2
  

DO 18 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

WELLNESS

CENA OD

728
EUR

CENA OD

548
EUR



239

GRÉCKO  |  RODOS

384  FALIRAKI

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

POLOHA
Príjemný hotel sa nachádza priamo na krásnej pláži, približne 2 km od rušného 
strediska Faliraki. Letovisko Faliraki ponúka mnoho barov, reštaurácií, taverien, 
zábavný park a vodný park. Hotel je vzdialený 12 km od hlavného mesta Ro-
dos, kam pravidelne premáva autobusová linka.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, hlavná reštaurácia, á la carte reštaurácia, konferenčná 
miestnosť, internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok), hlavný bar, snack bar, bar pri 
bazéne, vonkajší bazén s tobogánom, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma. 
Športové aktivity: telocvičňa, tenisový kurt, volejbalové a basketbalové ihrisko, 
šípky, stolný tenis, minigolf a biliard, sauna (zdarma), masáže (za poplatok). Ani-
mácie počas celého dňa i večer. Živá hudba niekoľkokrát do týždňa.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kú-
peľňu s WC, SAT TV, trezor (zdarma), telefón, rádio, chladničku, sušič na vlasy, 
balkón a centrálnu klimatizáciu (jún - september). Izby s výhľadom na more 
na vyžiadanie.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka, stolička, bazén s tobogánom, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.).

PLÁŽ
Hotel leží priamo na širokej piesočnato-kamienkovej pláži. Slnečníky, ležadlá 
a plážové uteráky zdarma. Za poplatok možnosť výberu rozličných vodných 
športov ako vodné bicykle, windsurfi ng kanoe a ďalšie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

CALYPSO BEACH 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu. Vybrané miest-
ne nealko a alko nápoje, káva, čaj v hlavnej reštaurácii a baroch, teplé a studené 
snacky, sendviče, zmrzlina a koláče. Raz za pobyt večera v á la carte reštaurácii 
(rezervácia vopred). Tematické večere (grécka, talianska, rybia).

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIEDO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

934
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

POLOHA
Rodinný hotel sa nachádza v pokojnom prostredí strediska Faliraki cca 3 km 
od centra. Faliraki ponúka mnoho barov, reštaurácií, taverien, diskoték a zá-
bavný park. Neďaleko hotela sa nachádza jeden z najväčších vodných parkov 
v Európe. Od hlavného mesta Rodos je 13 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Areál pozostáva z hlavnej a dvoch vedľajších budov, ktoré obkolesujú upravenú 
záhradu. Hotel má recepciu, trezor za poplatok, reštauráciu, bary, internetový kútik 
a Wi-Fi v lobby bare za poplatok, saunu, masáže, 2 bazény s ležadlami a slnečníkmi 
zdarma. Pre športovcov: tenisové kurty, minifutbal, volejbal, minigolf, stolný tenis, 
aerobik, vodné pólo, vodná gymnastika, biliard (za poplatok). V hoteli je počas dňa 
a večer bohatý animačný program, raz za týždeň grécky večer so živou hudbou.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú centrálnu klimatizáciu zdarma (1.6. – 
30.9.), kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, chladničku, balkón alebo tera-
su. K dispozícii sú izby s výhľadom na more a rodinné izby s 2 prístelkami (poscho-
dová posteľ), rodinné izby majú priestor pre deti oddelený posuvnými dverami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazény so šmýkačkami a toboganom, jeden s lezeckou stenou, ihrisko, lunapark, 
postieľka, stolička, miniklub (3 r. – 12 r.), kino, popcorn (v určenom čase).

PLÁŽ
Široká kamienková pláž ocenená Modrou vlajkou za čistotu je priamo pred ho-
telom. Ležadlá a slnečníky na pláži zdarma. Plážové uteráky nie sú k dispozícii. 
Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

285  FALIRAKI

ESPERIDES BEACH 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere podávané formou bufetu, 
neskoré kontinentálne raňajky, káva, čaj, pečivo, zmrzlina, vybrané miestne ne-
alko a alko nápoje, studené a teplé snacky.

2
DO 14 R.
ZDARMA

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK BABY HOTEL

2+2

CENA OD

716
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94 %

POLOHA
Luxusný hotel, otvorený v roku 2009, pozostáva z hlavnej budovy a viacerých 
pavilónov. Nachádza sa v oblasti tradičnej gréckej dedinky Lachania, 18 km od 
Prasonisi, miesta, kde sa stretajú Stredozemné a Egejské more. Vzdialenosť od 
letiska je približne 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, konferenčné miestnosti, kaderníctvo, mi-
nimarket, zlatníctvo, hlavnú reštauráciu, niekoľko á la carte reštaurácií, Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru zdarma, hlavný bar, bar na pláži, veľký vonkajší ba-
zén, pokojový bazén s ostrovčekom s kaplnkou určenou na svadobné obrady, 
terasu s ležadlami a slnečníkmi zdarma, bar pri bazéne. Pre športovcov: bas-
ketbal, volejbal, stolný tenis, tenis, mini golf, telocvičňa, šípky, biliard (za po-
platok). Súčasťou komplexu je Thalasso spa centrum Ananeosis, ktoré ponúka 
za poplatok: vnútorný bazén, saunu, hammam, jacuzzi, hydroterapiu, aroma-
terapiu., masáže a rôzne procedúry. Hotel organizuje bohaté denné a večerné 
animácie a grécky večer.

UBYTOVANIE
Elegantne a štýlovo zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky 
majú individuálnu klimatizáciu, kúpeľňu s WC, vírivkovú vaňu, sušič na vlasy, 
SAT TV s hudobným kanálom, minibar (za poplatok), trezor, telefón, Wi-Fi, 
balkón alebo terasu. Izby s výhľadom na more a so súkromným bazénom sú 
za doplatok. K dispozícii sú i rôzne druhy suít a bungalovov pre 2-4 osoby 
a vilky pre 2-6 osôb.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu. Možnosť doplatiť si polpenziu alebo plnú penziu.

PRE DETI
Bazén, postieľka, stolička, ihrisko, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Hotel je priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá a slnečníky na pláži 
zdarma, plážové uteráky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

286  LACHANIA

ATRIUM PRESTIGE 

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE WIFI
  

WELLNESS

CENA OD

757
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Príjemný hotel priamo na pláži v pokojnom prostredí s výbornou polohou. Je situ-
ovaný medzi letoviskom Kalithea a Koskinou, cca 4 km od hlavného mesta Rodos. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex tvorí hlavná budova a priľahlé bungalovy. Má vstupnú halu 
s recepciou, minimarket, lobby bar, internetový kútik a Wi-Fi (za poplatok), TV 
miestnosť, 3 reštaurácie, bary, 3 vonkajšie bazény so slanou vodou (slnečníky 
a ležadlá zdarma), amfi teáter, fi tnes, masáže. Športové aktivity: tenis, minigolf, 
basketbal, minifutbal, plážový volejbal, aerobik, hodiny tanca, yoga, biliard, šíp-
ky stolný tenis. Hotel organizuje počas dňa animácie, večer zábavné programy.

UBYTOVANIE
Moderné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vla-
sy, telefón, chladničku, SAT TV, trezor (za poplatok), balkón alebo terasu. Klima-
tizácia (15.6 – 30.9) zdarma. K dispozícii sú izby s výhľadom na more, bungalovy, 
suity, suity so zdieľaným bazénom s možnosťou dvoch prísteliek. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, šmykľavky, ihrisko, miniklub (4 r. – 12 r.), postieľka, stolička, opatrovanie 
detí za poplatok. 

PLÁŽ
Areál stojí priamo na  súkromnej štrkovo – piesočnatej pláži s pozvoľným vstu-
pom do mora. Slnečníky a ležadlá na pláži za poplatok, plážové uteráky za 
kauciu. Za poplatok možnosť výberu rozličných vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky (7.00-10.00), obedy (12.30-14.00) a večere 
(19.00- 21.30) formou bufetu, teplé a studené snacky (11.00- 18.30), káva, čaj, 
sušienky, zmrzlina, miestne nealkoholické a  alkoholické nápoje (11:00-23:30), 
vybrané športové aktivity. Raz za pobyt možnosť využiť á la carte reštauráciu.

287  KOSKINOU

EDEN ROC +

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

748
EUR



243

GRÉCKO  |  RODOS

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88
%

PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 74
%

POLOHA
Hotel s vynikajúcou polohou – len niekoľko krokov od severného cípu ostrova, 
v ktorom sa spájajú Stredozemné a Egejské more. Leží priamo na pláži, od 
ktorej je oddelený promenádou. Od stredovekého centra mesta je hotel vzdia-
lený niekoľkominútovou prechádzkou. V okolí je mnoho obchodíkov, taverien, 
reštaurácií a barov. Z hotela je výhľad na Turecko, ktorého brehy sú na dohľad.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Veľká recepcia, elegantne zariadené spoločenské miestnosti, trezor za popla-
tok, konferenčná a TV miestnosť, piano bar, v lobby bare Wi-Fi (za poplatok), 
reštaurácia a bar s terasou s výhľadom na more, menší bazén. Ležadlá a sl-
nečníky pri bazéne zdarma. V blízkosti hotela sa nachádzajú tenisové kurty, 
jachtový klub a kasíno.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, rádio, minibar, SAT TV, káblové in-
ternetové pripojenie za poplatok, balkón alebo terasu. K dispozícii sú aj junior 
suity a izby s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky podávané formou bohatých bufetových stolov, večere ser-
vírované s možnosťou výberu z bohatého menu, šaláty formou bufetových 
stolov. Možnosť priplatiť si obedy.

PRE DETI
Postieľka (za poplatok na mieste), stolička.

PLÁŽ
Štrkovo–piesočnatá pláž, na ktorú sa prechádza podchodom. Ležadlá a slneč-
níky na pláži za poplatok, vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel s výnimočnou atmosférou je situovaný v samotnom centre mesta Rodos, 
v blízkosti tých najväčších zaujímavostí mesta. Hotel je vzdialený len 400 m 
od historickej časti mesta, prístavu Mandraki Marina a 200 m od miestneho 
kasína. V blízkosti hotela nájdete mnoho reštaurácií, barov, obchodov a zá-
bavných podnikov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, konferenčné miestnosti, spoločenskú 
miestnosť, TV miestnosť, minimarket, Wi-Fi v priestoroch lobby baru (zdar-
ma), terasu na streche s výhľadom na mesto Rodos, bar pri bazéne, piano 
bar, bazén, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, vonkajšiu vírivku, saunu 
a masáže (za poplatok).

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú individuálnu 
klimatizáciu, kúpeľňu s WC, sušič a vlasy, SAT TV, chladničku, trezor (za popla-
tok), telefón, Wi-Fi (zdarma) a balkón.K dispozícii junior suita pozostávajúca 
z dvoch oddelených miestností a izby s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky (07.00-10.00) a večere (19.00-22.30) podávané formou 
bohatých bufetových stolov.

PRE DETI
Postieľka, stolička, detské menu na požiadanie, opatrovanie detí za poplatok.

PLÁŽ
Štrkovo-piesočnatá pláž je vzdialená 300 m od hotela. Ležadlá a slnečníky za 
poplatok. Na pláži vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

289  RODOS288  RODOS

BEST WESTERN PLAZA MEDITERRANEAN 

1
WIFIDO 10 R.

ZDARMA
PRIAMO 
NA PLÁŽI

WIFI

 

CENA OD

638
EUR

 

CENA OD

698
EUR
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CYPRUS 

Návštevníkov očaria miesta s bohatou históriou, 
prírodné i archeologické krásy pohoria Troodos 
s monumentálnym kláštorom Kykko, s množ-
stvom kostolov a chrámov, ktoré sú roztrúsené 
po celom ostrove. Svojimi nádhernými plážami 
s jemným svetlým pieskom, členitým pobre-
žím, krásnou prírodou a množstvom kvalitných 
hotelov s komfortnými službami a jedinečnou 
atmosférou je ostrov pre návštevníkov mimo-
riadne zaujímavý a atraktívny. Cyprus tvorí kri-
žovatku medzi Áziou, Európou a Afrikou, vďaka 
nej sa môže pochváliť dlhým a teplým letom, až 
330-mi slnečnými dňami v roku. Let z Bratislavy 
alebo z Viedne trvá 3 hodiny. Transfer do Larna-
cy je približne 20 minút a do strediska Ayia Napa 
a Protaras 45 minút.

AYIA NAPA
Najobľúbenejšie turistické stredisko vzdialené 
asi 40 km východne od Larnacy, v ktorom náj-
dete jednu z najkrajších pláží ostrova, Nissi. Na 
východe Ayia Napa sa nachádzajú najväčšie 
a najzaujímavejšie skalné útvary a jaskyne na 
Cypre. Je tu množstvo taverien, reštaurácií, dis-
koték a barov. Malebnému starému centru Ayia 
Napa dominuje kláštor s rovnomenným názvom. 
Na okraji strediska je delfi nárium a vodný park, 
ktoré sú lákadlami najmä pre rodiny s deťmi.

PROTARAS
Moderné letovisko, leží približne 10 km smerom 
na východ od známejšieho letoviska Ayia Napa, 
ideálneho miesta pre milovníkov nočného živo-
ta. Letovisko ponúka pre turistov najkrajšie plá-
že s jemným pieskom (najznámejšia je Fig Tree 
Bay) s priezračnou vodou tyrkysovo sfarbeného 
mora, veterné mlyny, rybníky, ovocné záhrady 
a nespočetné množstvo ostrovčekov. Lákať vás 
bude i nespočetné množstvo barov a obchodí-
kov so suvenírmi. Protaras vyhľadávajú aj vyzná-
vači cykloturizmu a vodných športov – surfi ngu, 
jachtingu a potápania.

LARNAKA
Jedno z najvýznamnejších miest na Cypre, 
ktoré leží na južnom pobreží. Súčasná Larna-
ka je postavená ne mieste starovekého Kitionu 
a medzi jeho historickými pamiatkami dominuje 
Chrám sv. Lazara z 9. storočia, kde sú uložené 
jeho relikvie. Neďaleko mesta sa nachádza soľné 
jazero, kde je svetoznáma mešita – tretie naj-
významnejšie pútnické miesto moslimov. Lar-
naka má krásne piesočnaté pláže s pozvoľným 
vstupom do mora a známu palmovú promenádu 
Phinikoudes. More Larnaky sa pýši čistou prie-
zračnou vodou.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Nicosia – Valk the line – výlet do hlavného mesta 
Nicosia. Pozriete si pamätihodnosti ako Ayias Sofi  
a Church a Market Square a zavŕšenie výletu bude 
prekročenie známej zelenej línie, ktorá je kontrolo-
vaná UN a delí sever a juh Cypru. 
Nicosia – Vip – výlet do hlavného mesta Nicosia. 
Uvidíte srdce mesta obohatené benátskymi múrmi 
zo 16 stor., s vyblednutými uličkami z pieskovca, 
Arcibiskupský palác, katedrálu sv. Jána a známu 
zelenú líniu. Po obede strávenom na krásnom 
predmestí Laiki Yitonia príjemnou prechádzkou 
prejdete cez Old Market.
Kykkos Vip – návšteva najznámejšieho kláštora na 
ostrove, ktorý sa datuje už od roku 1100 a stojí vysoko 
v horách v pohorí Troodos. Zažijete fantasticky stráve-
ný výlet plný príbehov a povestí miestnej krajiny, kúsok 
po kúsku a spoznáte Cyprus v jeho najlepšom šate. 
Cyprus – uncorked – tento výlet je zameraný hlav-
ne na prehliadku pamätihodností. Uvidíte tri naj-
zaujímavejšie miesta na Cypre. Prvou zastávkou je 
múzeum vína „ Erimi Wine Museum“. Potom na-
vštívite Koloseum Castle, ktorý vyzerá ako Titanic 
v piesku. Uvidíte staroveké mestečko Curium, sku-
točný historický poklad, sadnete si do 2000 ro-
kov starého amfi teátra. Zastavíte sa v dedinskom 
domčeku na tradičný obed mezedes.

CYPRUS
OSTROV SLNKA A BOHYNE LÁSKY AFRODITY, PATRÍ SVOJOU ROZLOHOU K TROM NAJVÄČŠÍM OSTROVOM VYNÁRAJÚCIM SA NAD MODRÚ HLADINU 
STREDOZEMNÉHO MORA. PRESLÁVIL SA 9 TIS. HISTÓRIOU A SLÁVNYMI ANTICKÝMI LEGENDAMI, NAJZNÁMEJŠIA JE O BOHYNI LÁSKY AFRODITE, KTO-
RÁ SA ZRODILA Z MORSKEJ PENY PRI SKALÁCH NA JUŽNOM POBREŽÍ.

Ayia Napa
Protaras

Paphos

Nicosia

Limassol

Larnaca

Famagusta

Bafra
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CYPRUS

ODLETY Z BRATISLAVY, KOŠÍC A VIEDNE

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X

VZDUCH 30 32 33 33 31 28

VODA 23 25 28 28 25 25

SEVERNÝ CYPRUS
Severný Cyprus je druhá časť ostrova, ktorá je pod 
kontrolou Tureckej republiky.  Kilometre panen-
ských pláží s jemným zlatistým pieskom lemujú po-
brežia pokojných zátok ako napríklad Famagusta 
Bay alebo výbežok Karpas a stredisko Bafra, ktoré 
je známe výstavbou luxusných hotelov a kasín na 
jednej z najkrajších plážach ostrova.

FAMAGUSTA
Letovisko Famagusta sa nachádza na juhovýchod-
nom pobreží ostrova Cyprus, približne 50km od le-
tiska Ercam,  v blízkosti tzv. Mesta duchov, štvrte Va-
rosha – kedysi prezývaným aj novým Monte Carlom. 
Varosha patrila medzi najpopulárnejšie destinácie 
na svete, bola v adresári známych fi lmových hviezd, 
dnes je územím nikoho, je opustená, s presne vyme-
dzenými a kontrolovanými hranicami. Staré centrum 
Famagusty ukrýva aj stredoveký hrad, ktorý je po-
menovaný Othello, ktorý je pôvodným miestom deja 
známej Shakespearovej hry, alebo nádhernú gotickú 
katedrálu Sv. Mikuláša, prestavanú na mešitu.
Je ideálnym miestom pre oddych a rodinnú dovolenku.

NIKÓZIA
Hlavným mestom je Nikózia, grécky názov je Lef-
kósia. Leží v strede ostrova a je rozdelené zelenou 
zónou medzi Grékov a Turkov. Ide o jediné územne 

i nábožensky rozdelené hlavné mesto Európy. 
Mesto bolo rozdelené v roku 1974. Krátko na to 
sa väčšina obyvateľov centra mesta vysťahovala. 
Okolo celého mesta s tromi nádhernými bránami 
Paff o, Famagusta a Cirina,  vedú hradby. Centrum 
mesta má takmer kruhový pôdorys. V tureckej časti 
Nikózie je architektonický unikát – gotická katedrá-
la,  prestavaná na mešitu zo 16. storočia z obdobia 
osmanskej nadvlády. Južná časť mesta je typickým 
stredomorským mestom s úzkymi uličkami a ruš-
ným nočným životom. V severnej tureckej časti pul-
zuje nočný život do neskorých nočných hodín. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Kyrenia – návšteva prímorského mestečka, jeho 
byzantského hradu Sv. Hilarion, premonštránskeho 
kláštora Bellapais.
Nikózia – návšteva hl. mesta, obklopeného benát-
skymi hradbami, prezidentského paláca, zelenej 
línie paláca Ledra, hranice medzi dvoma krajinami, 
gotickej katedrály Sv. Sofi e.
Karpaz – návšteva Kláštora sv. Andreja, ktorý je po-
važovaný za prvého Ježišovho apoštola, nádhernej 
pláže s hniezdiskami korytnačiek careta – careta.
Famagusta – návšteva archeologického múzea, 
Kostola sv. Barnabáša, starovekého mesta Salamis, 
gotickej katedrály sv. Mikuláša, hradu a mešili Lala 
Mustafa Pasha.

PRE VSTUP NA ÚZEMIE JUŽNÉHO CYPRU, KTORÝ 
JE SÚČASŤOU EÚ, JE POTREBNÝ PLATNÝ OBČIAN-
SKY PREUKAZ. PRI CESTE DO SEVEROCYPERSKEJ 
TURECKEJ REPUBLIKY JE POTREBNÝ CESTOVNÝ 
DOKLAD – PAS, S PLATNOSŤOU MINIMÁLNE 6 ME-
SIACOV PO NÁVRATE.
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CYPRUS BÁJNE HRADY, ANTICKÉ 

PAMIATKY A OTHELO

4-DŇOVÝ RESP. 
8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet z Viedne resp. Bratislavy a Košíc, 
transfer do hotela, ubytovanie, individu-
álne voľno, večera v prístave v Kyrénii.

2. DEŇ
Raňajky, odchod smerom k  starobylé-
mu cyperskému mestu duchov – Fama-
gusta. Jednou z  najkrajších gotických 
stavieb je Mešita Lala Mustafa Paša (pô-
vodná Katedrála Svätého Mikuláša, pre-
stavaná na mešitu) z roku 1281, kde boli 
korunovaní cyperskí králi. Prvý cyperský 
kráľ bol Guy de Lusignan. Jeho rod vlá-
dol Cypru až do roku 1498, keď ostrov 
predali Benátskej republike. Benátčania 
tu okrem prístavu a stredovekého opev-
nenia, zanechali aj takzvanú Othelovu 
vežu – Citadelu, ktorá je spomínaná aj 
v známej dráme Wiliama Shakespeara. 
Kláštor Svätého Barnabáša je múzeum 
pravoslávnych ikon a v kaplnke odpočí-
vajú relikvie patróna Cypru. Po obede 
nás čakajú antické ruiny mesta Salamis, 
s agorou, rímskymi kúpeľmi a divadlom. 
Po obede sa vyberieme preskúmať 
hlavné a najväčšie mesto Cypru – Ni-
kóziu. Mesto rozdelené na dve časti, 
tureckú a grécku. Po prehliadke Mešity 
Selimiye (Svätej Sofi e) ktorá bola ďal-
šou z katedrál, je na pláne The Great Inn 
- karavansaray zo 16. storočia, neskôr 
využívaný Britmi ako väznica a kostol 
Bedesten. Severnou bránou mesta (ako 
občania EÚ) sa môžeme dostať pešou 
zónou na grécku časť a kde bude dosta-
tok voľna na osobné nákupy. Návrat do 
hotela, večera.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme preskúmať 
okolie hotela a mesta Kyrénia (Gyrne). 
Prvou zástavkou bude majestátny hrad 
Sv. Hilarióna – jeden z 3 strážnych hra-
dov ostrova. Zvládnuť 600 schodov 
určite stojí za námahu, pretože výhľad, 
ako aj ruiny sú jedinečné. Následný od-
dych spolu s  obedom strávime v  go-
tickom opátstve Bellapais, s  nádher-
ným výhľadom a typickým cyperským 
mezé. Po obede zamierime do centra 
Kyrénie, kde si prezrieme prístavný 
hrad a malebný prístav s majákom, kde 
odporúčame lahodnú cyperskú kávu. 
Poobede návrat do hotela, večera.

4. DEŇ
Po raňajkách, transfer z hotela na letisko, 
odlet do Viedne, transfer do Bratislavy.

V  prípade 8-dňového zájazdu - 4 deň: 
Po raňajkách presun do plážového ho-
tela v  letovisku Bafra. Cestou preskú-
mame polostrov Karpáz s  jeho jedineč-
nými  zlatistými plážami a  kláštorom 
Sv. Andreasa.Tento kláštor možno označiť 
za „Lurdy východu“, nakoľko voda, ktorá 
vyteká z prameňa pri kláštore, má údajne 
zázračné liečivá. Za fotku určite stoja milé 
a  zvedavé nájazdy divokých somárov, 
obývajúce tento posledný panenský kút 
Stredomoria. Ubytovanie, večera.

5. - 7. DEŇ
Pobyt pri mori v hoteli 5* s light all in-
clusive. Severný Cyprus je typický svojí-
mi nádhernými a širokými plážami. Po-
núka tiež až 330 slnečných dni v roku.

8. DEŇ
Odlet na Slovensko.

Famagusta
Ercan

Bellapais Cyprus
Kyrenia

Larnaca

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

POLOHA 
Moderný art hotel je situovaný v  centre letoviska Protaras, kde sa v  bez-
prostrednej blízkosti nachádza množstvo obchodov, reštaurácií, barov a banka 
s bankomatom. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Hosťom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, 2 reštaurácie, lobby bar, Wi-Fi 
v priestoroch lobby zdarma, konferenčná miestnosť, minimarket, kadernícky 
salón, 2 bazény – jeden pre dospelých (v zime vyhrievaný) a druhý s jacuzzi 
a časťou pre deti, terasa na slnenie s ležadlami, osuškami a slnečníkmi zdarma. 
Súčasťou hotela je aj spa centrum (za poplatok a len pre dospelých), ktoré 
poskytuje: sauny, hydroterapiu, jacuzzi, turecké kúpele, fi tnes, vnútorný bazén, 
rôzne druhy masáží a zábalov. Športové vyžitie ponúkajú tenisové kurty (zapo-
žičanie rakiet za poplatok), stolný tenis, biliard, ihriská na volejbal, badminton. 
Hotel usporadúva denne animačné programy.  

UBYTOVANIE 
Moderne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby a izby superior s možnos-
ťou jednej prístelky sú klimatizované, majú  SAT TV, kúpeľňu s vaňou a tryska-
mi, WC, sušič na vlasy, Wi-Fi za poplatok, telefón, minibar, trezor, set na prípra-
vu kávy a čaju, balkón alebo terasu. 
Hotel ponúka aj štvorlôžkové izby a suity pre 5 osôb s jacuzzi.

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. Možnosť doplatenia 
obedov.

PRE DETI 
Bazén, ihrisko, postieľka – na vyžiadanie zdarma, stolička, detský klub (4-12 r.), 
animácie, detské menu, opatrovanie detí na vyžiadanie (za poplatok).

PLÁŽ 
Hotel je situovaný pri peknej piesočnatej pláži „Fig Tree“, ocenenej modrou 
vlajkou. Hotel oddeľuje od pláže len malá pešia promenáda.
Bohatá ponuka vodných športov za poplatok a potápačské centrum. Ležadlá 
a slnečníky sú za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

291  PROTARAS

CAPO BAY +
NOVINKA

CENA OD

998
EUR

NOVINKA

CENA OD

928
EUR

NOVINKA   |  S POBYTOM PRI MORI   |  AJ Z KOŠÍC 2
PRI PLÁŽI ANIMÁCIE

  
WIFI WELLNESS

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

290



247

CYPRUS  |  JUH

POLOHA 
Komplex v štýle cyperskej dediny sa nachádza v pokojnom prostredí, 4 km od 
centra Ayia Napy, ktoré je dostupné miestnou dopravou – autobusová zastávka 
priamo pred hotelom alebo prechádzkou popri mori po upravenom chodníku.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Komplex pozostávajúci z hlavnej budovy a bungalovov umiestnených v nád-
hernej stredomorskej zeleni s kvetmi a palmami. Hosťom je k dispozícii: vstup-
ná hala s  recepciou, reštaurácia, 2 bary, minimarket, konferenčná miestnosť, 
obchod so suvenírmi, sauna, bazén, terasa na slnenie s ležadlami a slnečník-
mi zdarma. Športové vyžitie ponúka: 5 tenisových kurtov, plážový volejbal, 
basketbal, lukostreľba, stolný tenis, fi tnes, minigolf, požičovňa bicyklov. Hotel 
organizuje zábavné a športové programy, tématické večery so živou hudbou.  

UBYTOVANIE 
Moderne zariadené priestranné štúdiá pre 2-3 osoby pozostávajúce z  jed-
nej miestnosti alebo apartmány pre 2–4 osoby (vrátane detí)  pozostávajúce 
z dvoch miestností sú klimatizované, majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, vybave-
ný kuchynský kút, SAT TV, trezor za depozit, telefón, Wi-Fi za poplatok a terasu. 

STRAVOVANIE 
All inclusive.

PRE DETI 
Detský klub (4-12 r.), detské menu, ihrisko, bazén, postieľka (na vyžiadanie), 
opatrovanie detí – na vyžiadanie za poplatok. 

PLÁŽ
Komplex je priamo pri peknej pieskovej pláži, ocenenej modrou vlajkou. Le-
žadlá a slnečníky sú zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

POLOHA 
Komplex je umiestnený v  nádhernej záhrade. Centrum letoviska Protaras je 
vzdialené 7 km od hotela. Letisko Larnaca je vzdialené 60 km.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Hotelový komplex pozostávajúci z dvojposchodových viliek má recepciu, interne-
tový kútik, trezor za poplatok, dve reštaurácie, bar pri bazéne, snack bar, konfe-
renčnú miestnosť, vnútorný bazén, jacuzzi, minimarket. Na priestrannej slnečnej 
terase sú 2 bazény s tryskami, ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne sú zdarma. 
Športové využite: tenisové kurty, fi tnes, squash, šípky, lukostreľba, stolný tenis, 
plážový volejbal. Denne sa organizujú rôzne športové aktivity a súťaže, animačné 
a zábavné programy pre všetky vekové skupiny.   

UBYTOVANIE 
Priestranné hotelové suity pre 2-4 osoby majú dvojlôžkovú spálňu a obývaciu 
miestnosť s rozťahovacím gaučom pre 2 osoby, kúpeľňu s WC a sprchovacím 
kútom. Suita pre 4-6 osôb má 2 dvojlôžkové spálne a 2 kúpeľne. Suity sú klima-
tizované a majú vybavený kuchynský kút, chladničku, SAT TV, sušič na vlasy, 
stropný ventilátor, trezor za poplatok, Wi-Fi za poplatok a balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE 
All inclusive.

PRE DETI 
Malamino detský klub (4-12 r.), bazén, detské menu, ihrisko, detské menu, 
opatrovanie detí za poplatok, postieľka na vyžiadanie zdarma.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž (v mori s kamienkami) v menšom zálive je priamo pri komplexe. 
K dispozícii sú ležadlá a slnečníky za poplatok. Vodné športy za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

293  AYIA NAPA292  PROTARAS

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov. Zmrzlina pre deti do 12 r. v čase od 10.00 do 18.00, káva a koláče v čase 
16.00 – 18.00, miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje v  čase od 10.00 do 
24.00. Squash, tenisové kurty, stolný tenis (rakety za poplatok), volejbal a fi tnes. 

MALAMA HOLIDAY 
VILLAGE 

KERMIA BEACH 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, počas dňa 
snacky (10.00 – 23.00), zmrzlina (10.00 – 18.00), káva a koláče (16.00 – 18.00), 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje od 10.00 do 23.30, fi tnes, sauna, 
plážový volejbal, tenisové kurty vrátane rakiet a loptičiek, stolný tenis.

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

2
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 16 R.
ZDARMA

1
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

908
EUR

NOVINKA

CENA OD

818
EUR



248

CYPRUS  |  JUH

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

295  AIYA NAPA

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

294  AYIA NAPA

POLOHA
Hotel leží nad „zlatou“ plážou v zátoke Makronissos, ktorá bola ocenená modrou 
vlajkou za čistotu, v pokojnejšej časti strediska Ayia Napa. Nachádza sa v pešej 
dostupnosti obchodov, reštaurácií a možnosti večerného života a zábavy.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má recepciu so vstupnou halou a Wi- Fi zdarma, zmenáreň, po-
žičovňu áut a bicyklov, lobby, obchodík so suvenírmi. Hoteloví hostia majú k dis-
pozícii: 2 reštaurácie (počas hlavnej sezóny hotel organizuje BBQ noc a Cyperskú 
noc), bar, 2 vonkajšie bazény pre deti aj dospelých s ležadlami a slnečníkmi zdarma, 
plážovými uterákmi za kauciu. Bohaté športové vyžitie ponúkajú: stolný tenis, vo-
lejbal, aerobik, fi tnes, biliard a tenis za poplatok. Možnosť využitia služieb wellness 
centra za poplatok: vnútorný bazén, jacuzzi, sauna, parný kúpeľ a masáž, animácie.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, rodinné izby – 2 prí-
stelky (poschodová posteľ), majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, chladničku, 
SAT TV, trezor (za poplatok), Wi-Fi zdarma, telefón, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Polpenzia - raňajky a večere formou bufetu. Možnosť doplatiť si all inclusive, 
ktorý zahŕňa: raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových stolov, po-
čas dňa rôzne snacky od 10.00 do 17.30 (sendviče, hamburgery, špagety, pizza, 
hot dogy a šaláty), neskorý snack v čase od 22.00 do 23.00 (sendviče, pečivo, 
dezerty), čaj so sušienkami v čase od 16.30. do 17.30., teplé nápoje (čaj, káva, 
čokoláda) od 07.00 do 24.00, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
v čase od 10.00 do 24.00 hod.

PRE DETI
Bazén, ihrisko, detské menu, miniklub (3 - 12 r.), opatrovanie detí v nočných 
hodinách (za poplatok), postieľka (zdarma).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora priamo pri hoteli, k dispozícii 
sú ležadlá a slnečníky za poplatok, osušky na kauciu. Ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel s dobrou polohou leží pri jednej z najkrajších pláží v Ayia Nape, Grecian 
Bay. Centrum Aiya Napy s množstvom obchodíkov, reštaurácií a taverien je 
vzdialené 500 m a dostupné je krátkou prechádzkou alebo miestnou dopravou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má recepciu, reštaurácie, bary, vnútorný a vonkajší bazén 
so sladkou vodou, ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne zdarma, slnečnú te-
rasu, minimarket. Klientom je k dispozícii: fi tnes, internetový kútik (za popla-
tok), Wi-Fi pripojenie v spoločných priestoroch (za poplatok), sauna, tenisový 
kurt, požičovňa bicyklov, plážový volejbal, stolný tenis, minigolf, biliard (za po-
platok), jacuzzi a masáže (za poplatok). Bohatý animačný program pre deti 
a dospelých.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek 
(rozkladacie lôžko) a rodinné izby majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
minibar (za poplatok), trezor (za poplatok) a balkón.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka, stolička, bazén, ihrisko, miniklub pre deti 4 - 12 rokov, animácie.

PLÁŽ
Dlhá pláž s jemným pieskom sa nachádza priamo pred hotelovým komplexom. 
Ležadlá a slnečníky na pláži sú za poplatok. Na pláži je široká ponuka vodných 
športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ASTERIAS BEACH + MELISSI BEACH 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov, počas dňa rôzne snacky v časoch 11.00 – 12,30 a 15.00 – 17.00, ľahký studený 
snack v čase 18.00 – 23.00, zmrzlina v čase 10.00 – 18.00, miestne alkoholické a neal-
koholické nápoje v čase 10.00 – 24.00. Fitnes, tenisové kurty, sauna, zabávné aktivity.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WELLNESS BABY HOTELDO 14 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE

2+2
  

DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

908
EUR

CENA OD

798
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, zmrzlina 
pre deti v čase od 11.00 do 12.00 a od 15.30 do 17.00 v pool bare, čaj, káva 
a koláče v čase od 16.00 do 17.30 v pool bare, snacky počas dňa, vybrané 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v čase od 10.30 - 23.00, tenisový 
kurt (osvetlenie za poplatok), stolný tenis, biliard.

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

POLOHA 
Menší hotel s priateľskou atmosférou sa nachádza na okraji strediska Ayia Napa, 
ktoré je dostupné miestnou dopravou. V okolí hotela sa nachádza niekoľko ob-
chodov, barov a reštaurácií. Letisko Larnaca je vzdialené 50 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Hotel pozostávajúci z dvoch trojposchodových budov má recepciu, minimarket, 
3 reštaurácie, 2 bary, Wi-Fi v priestoroch loby zdarma, trezor za poplatok, von-
kajší bazén s vírivkou, vnútorný bazén s vírivkou a saunou, fi tnes, tenisový kurt 
(osvetlenie za poplatok), biliard, ihrisko na plážový volejbal, stolný tenis. Hotel 
usporadúva zábavné programy a večery s tradičnou cyperskou hudbou.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky sú vybavené 
individuálne nastaviteľnou klimatizáciou, kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy, tele-
fónom, SAT TV, minibarom za poplatok a balkónom. Na vyžiadanie sú možné aj 
prepojené izby.    

STRAVOVANIE 
All inclusive. 

PRE DETI
Bazén, ihrisko, stolička, postieľka (na vyžiadanie). 

PLÁŽ 
Hotel je vzdialený 150 m od piesočnatej pláže Nissi Beach – najznámejšej pláže 
na Cypre. Medzi plážou a hotelom sa nachádza miestna komunikácia. Ležadlá 
a slnečníky, ako i bohatá ponuka vodných športov je za poplatok.   

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA 
Hotelový rezort s  exkluzívnou polohou sa nachádza na okraji obľúbeného 
strediska Ayia Napa. Je umiestený v nádhernej subtropickej záhrade. Centrum 
Ayia Napy, ktoré je dostupné miestnou dopravou je vzdialené 3 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rezort pozostáva z hlavnej budovy a bungalovov. Má recepciu, lobby bar 
s Wi-Fi pripojením zdarma, salónik, bary, reštauráciu, bar pri bazéne s výhľa-
dom na Nissi Beach, konferenčnú miestnosť, minimarket, vyhrievaný krytý ba-
zén, vonkajší bazén s ležadlami, slnečníkmi a osuškami zdarma, tenisové kurty, 
multifunkčné ihrisko, plážový volejbal, stolný tenis, vodný aerobik. Za poplatok 
služby beauty centra: sauny, masáže, kaderníctvo, fi tnes a krášliace procedúry. 
Denné a večerné programy pre deti a dospelých zabezpečuje medzinárodný 
animačný tím. 

UBYTOVANIE 
Priestranné elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 
jednej prístelky majú kúpeľňu s WC, telefón, minibar, SAT TV, Wi-Fi za poplatok, 
sušič na vlasy, trezor, balkón alebo terasu s výhľadom do záhrady alebo na more. 

STRAVOVANIE 
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov. Organizujú sa rôzne 
tématické večere, počas ktorých môžete ochutnať cyperskú, taliansku, mexic-
kú a čínsku kuchyňu. Možnosť doplatenia all inclusive, ktorý zahŕňa: raňajky, 
obedy, večere formou bufetových stolov, počas dňa rôzne snacky od 10.00 
do 17.00 hod., miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v čase od 9.00 do 
01.00 hod.

PRE DETI 
Detský klub (4-12 r.), detské menu, bazén, 2 ihriská, hry, stolička, postieľka na 
vyžiadanie zdarma,  opatrovanie detí na vyžiadanie za poplatok.

PLÁŽ 
Unikátna piesočnatá pláž Nissi Beach, jedna z najkrajších pláží na Cypre Nissi 
Beach je priamo pri hoteli. Ležadlá a slnečníky sú k dispozícii za poplatok. 
Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

NISSI BEACH 
297  AYIA NAPA296  AYIA NAPA

CHRISTOFINIA 

1
ALL

INCLUSIVE
WIFI

  
DO 12 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ANIMÁCIE
  

WIFI WELLNESSDO 13 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

908
EUR

NOVINKA

CENA OD

798
EUR
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PRINCESS BEACH +

POLOHA
Hotel je situovaný priamo na pláži Larnaca-Dhekelia, iba 7 km od centra tu-
ristického strediska Larnaca. Najbližšia nákupná zóna je od hotela vzdialená 
asi 100m. Medzinárodné letisko Larnaca sa nachádza vo vzdialenosti 10 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrekonštruovaný hotel, pozostáva zo vstupnej haly s recepciou s internetovým kú-
tikom (za poplatok). K dispozícii požičovňa bicyklov a áut, ďalej konferenčné miest-
nosti (pre 100 osôb), TV miestnosť a lobby, 2 reštaurácie (počas hlavnej sezóny hotel 
organizuje BBQ noc a Cyperskú noc), bar, 2 vonkajšie bazény s ležadlami, slnečníkmi 
a plážovými uterákmi zdarma. Bohaté športové vyžitie: stolný tenis, volejbal, ae-
robik, biliard a tenis (za poplatok). Wellness centrum: jacuzzi, sauna, parný kúpeľ 
a masáž (za poplatok). O voľno časové aktivity sa stará hotelový animačný tím.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, superior izby s mož-
nosťou až 2 prísteliek, majú kúpeľňu s WC, chladničku, SAT TV, telefón balkón 
alebo terasu. Sušič na vlasy a trezor za poplatok.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Bazén, ihrisko, detské bufetové menu, skoré večere, miniklub (od 4 r. do 12 r.), 
opatrovanie detí (za poplatok).

PLÁŽ
Kamienkovo-piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, k dispozícii sú ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma. Bohatá ponuka vodných športov (windsurfi ng, kanoe, 
kajak, atď.).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

298  LARNAKA

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetov, od 10.30 do 
17.00 (sendviče, hamburgery, špagety, pizza, hod dogy a šaláty). Zmrzlina v čase 
11.00 – 12.00 a 16.00 - 17.00. Čaj, káva, koláče, pečivo (16.00 - 17.00), miestne alko 
a nealko nápoje (13.30 – 24.00). Aerobik, stolný tenis, volejbal, šípky.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

728
EUR
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POLOHA 
Rodinne vedený hotel, obklopený záhradami je situovaný len 1,5 km od centra 
rušného letoviska Protaras. V okolí hotela sa nachádza veľa obchodov, barov 
a reštaurácií. Letisko Larnaca je vzdialené 45 km.       

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Hosťom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bar, kaviareň, kon-
ferenčná miestnosť, trezor za poplatok, Wi-Fi a internetový kútik v priestoroch 
loby za poplatok, bazén so sladkou vodou, terasa a záhrada na opaľovanie so 
slnečníkmi a ležadlami zdarma. Športové aktivity: tenisové kurty, stolný tenis, 
basketbal, plážový volejbal, biliard, aerobic, vodná gymnastika, šípky, petang. 
V hoteli sa organizujú denné a večerné animačné, zábavné programy a karaoke. 

UBYTOVANIE
Priestranné klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prísteliek (niektoré 
s poschodovou posteľou) a rodinné izby pozostávajú z jednej miestnosti so štyr-
mi pevnými lôžkami, sú klimatizované a vybavené kúpeľňou s WC, sušičom na 
vlasy,  telefónom, SAT TV, minibarom, Wi-Fi a trezorom za poplatok a balkónom.   

STRAVOVANIE 
All inclusive. 

PRE DETI
Detský klub (4-12 r.), detské menu, ihrisko, bazén, stolička, postieľka zdarma na 
vyžiadanie, opatrovanie detí na vyžiadanie za poplatok. 

PLÁŽ 
Hotel sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži. Ležadlá a slnečníky, a vodné 
športy za poplatok. Známa „Fig Tree“ pláž je dostupná 25 min. prechádzkou.   

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

CAVO MARIS 
299  PROTARAS

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, zmrzli-
na (11.00 – 23.00) v Coral bare, rôzne snacky počas dňa, čaj, káva a koláče 
(15.00 – 18.30) v Coral bare, vybrané miestne alko a nealko nápoje 09.30 – 
24.00 v Coral bare a 10.00 – 18.30 v Sirena bare, tenisové kurty (osvetlenie za 
poplatok), stolný tenis, denné a večerné zábavné programy.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

818
EUR
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2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

2+2
ZDARMA

EXKLUZÍVNE

len s
CK SATUR

STRAVOVANIE
Light All inclusive.

PRE DETI
Aquapark, detský bazén, miniklub (4 r. – 12 r.), teenage klub (13 r. – 18 r.), ihris-
ko, stolička, postieľka.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je rozdelená na štyri 
časti podľa ubytovania. Drevené mólo s ležadlami s priamym vstupom do hl-
bokej vody (vhodné na šnorchlovanie). Slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazé-
noch sú zdarma, plážové osušky za depozit, kabíny za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v severovýchodnej časti Cypru. Od starobylého centra Fa-
magusta je vzdialený asi 42 km (za poplatok premáva hotelový autobus), od 
letiska Ercan v Nikózii približne 72 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a záhradných paviló-
nov. Má recepciu, Wi-Fi pripojenie v hlavnej budove vo vyhradených priesto-
roch zdarma (v ostatných častiach areálu za poplatok), reštauráciu, 2 á la carte 
reštaurácie (za poplatok), bary, cukráreň, diskotéku, profesionálne javisko, ka-
síno (od 25 rokov), TV miestnosť, herňu, obchodíky, kaderníctvo, hlavný bazén, 
detský bazén, klubový bazén, tenisové kurty (rakety a osvetlenie za poplatok), 
basketbal, minigolf, stolný tenis, fi tnes, vnútorný bazén, turecké kúpele, saunu. 
Biliard, masáže, wellness centrum za poplatok.

UBYTOVANIE
V záhradných pavilónoch sú klimatizované izby s dvomi posteľami (manžel-
skou queen size – vhodnou pre dvoch dospelých a king size – vhodnou pre 
dve deti). V hlavnej budove sú dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou 
1 prístelky len pre dospelých (rozťahovacie lôžko). Izby sú s výhľadom na more 
alebo do záhrady, všetky majú balkón alebo terasu. K vybaveniu patrí LCD TV, 
kúpeľňa s WC (v hlavnej budove vaňa a sprchový kút s masážnou sprchou), su-
šič na vlasy, telefón, minibar (za poplatok), trezor. Vysokorýchlostné pripojenie 
na internet (káblové aj Wi-Fi) za poplatok.

NOAH´S ARK  

300  FAMAGUSTA

CENA OD

728
EUR

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bufetových sto-
lov, vrátane nápojov v hotelovej reštaurácii. Káva, čaj, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje podávané pri klubovom bazéne v časti village (10.00 
– 24.00). Ležadlá, slnečníky na pláži a pri bazéne (zdarma), tenisové kurty, 
bazén, aquapark (v bare aquaparku voda), animačný program.
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EXKLUZÍVNE

len s
CK SATUR

PRE DETI
PLANET FUN – celodenné animačné zábavné aktivity so slovenskými animá-
tormi. Aquapark, detský bazén, miniklub (1 r. – 12 r.), teenage klub (13 r. – 18 r.), 
ihrisko, stolička, postieľka.

PLÁŽ
Široká pláž so zlatistým pieskom, pozvoľný vstup do mora. Slnečníky a ležadlá 
na pláži a pri bazénoch zdarma. Plážové osušky za depozit.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza priamo pri krásnej rozsiahlej pláži s jemným pieskom (po-
zvoľný vstup do mora) na severnom pobreží Cypru. Od centra starobylej Fa-
magusty je vzdialený cca 40km (hotelový shuttle bus za poplatok) a od letiska 
Ercan približne 72km (transfer cca 1 hodina).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy v štýle antického paláca a zá-
hradných pavilónov. Má recepciu, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), reštauráciu, 
bary, diskotéku na pláži, profesionálne javisko, kasíno (od 25 rokov), TV miest-
nosť, herňu, obchodíky, kaderníctvo, hlavný bazén, detský bazén, novo otvo-
rený aquapark, fi tnes, vnútorný bazén, turecké kúpele, saunu. Biliard, masáže, 
wellness centrum za poplatok.

UBYTOVANIE
V záhradných pavilónoch sú klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 
dvoch prísteliek, v hlavnej budove sú klimatizované dvojlôžkové izby s mož-
nosťou jednej prístelky (rozťahovacia), Všetky s balkónom alebo terasou 
s výhľadom na more alebo do záhrad. Majú TV, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
telefón, minibar (za poplatok), trezor. Vysokorýchlostné pripojenie na internet 
(káblové aj Wi-Fi) za poplatok.

STRAVOVANIE
All inclusive.

KAYA ARTEMIS 
301  FAMAGUSTA

CENA OD

688
EUR

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTEL

2+3
ZDARMA

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

ALL INCLUSIVE Plná penzia formou bufetu vrátane miestnych 
nápojov: raňajky 07.00 – 10.30 hod, obed 12.30 - 14.30. hod, večera 19.00 
– 21.30 hod. Na pláži (prípadne aj v pool bare podľa výšky sezóny)  v čase 
10.00 – 24.00 hod podávané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje. 
Ležadlá a slnečníky na pláži a pri bazéne, vodný park, fi tnes, šípky, večerný 
animačný program.
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Antalya
Kemer

Alanya

Ankara

LaraBelek
Side

Turecká pohostinnosť aj kuchyňa sú povestné, bu-
dete mať skôr problém vybrať si z bohatej ponuky 
reštaurácií a barov. Určite si nenechajte ujsť príleži-
tosť vychutnať si gurmánske špeciality, ku ktorým 
patria domáce vína, likéry či pohár raki. Milovníci 
a milovníčky nakupovania si prídu na svoje v buti-
koch a obchodíkoch plných exotického tovaru od 
zlata, odevov, kožuchov, látok, kožených výrobkov 
od výmyslu sveta až po drobné suveníry. Na náv-
števu je potrebný cestovný pas s platnosťou mini-
málne 3 mesiace po návrate.

TURECKÁ RIVIÉRA
Turecká riviéra je najznámejšou turistickou oblas-
ťou v Turecku. Pýši sa malebnými piesočnatými 
či kamienkovými plážami, ktoré sa tiahnu pozdĺž 
3000 metrov vysokého pohoria Taurus v dĺžke asi 
300 km. Oblasť je vyhľadávaná klientmi z celej Eu-
rópy – ponúka kombináciu vynikajúcej dovolenky so 
spoznávaním nefalšovaných chutí Orientu, výhod-
ných nákupov a návštevu množstva antických pamia-
tok. Let do Antalye trvá približne 2 hodiny a 30 minút.

KEMER
Letovisko známe najmä vďaka peknej prírodnej 
scenérii – s  množstvom romantických zátok, dl-

hými kamienkovými plážami obmývanými krištá-
ľovo čistou vodou Stredozemného mora, v pozadí 
pohorie Taurus so stále zelenými píniovými hájmi. 
V mestečku Kemer nájdete množstvo obchodíkov, 
reštaurácií a barov, za návštevu stojí určite miestny 
prístav. Transfer z letiska trvá približne 60 minút.

ANTALYA / LARA
Centrum tureckého turizmu, ako ho mnohí ozna-
čujú, je ideálnym letoviskom s príjemnou atmo-
sférou vďaka unikátnej kombinácii krás stredo-
morského pobrežia s  bohatstvom historických 
pamiatok. Medzi živým, dynamickým centrom 
a prístavom možno obdivovať Kaleici, staré mesto 
z čias gréckeho osídlenia so stopami byzantských, 
rímskych i seldžuckých vplyvov. Transfer z letiska 
trvá približne 30 minút.

BELEK
Toto najmladšie prázdninové stredisko sa teší 
neutíchajúcej pozornosti a záujmu najmä vďaka 
priestranným plážam, pestrej ponuke hotelových 
komplexov, lemovaných píniovými a eukalyptový-
mi hájikmi a – kvalitným golfovým ihriskám, kto-
ré priam magneticky priťahujú milovníkov tohto 
športu. Tých, ktorí dávajú prednosť histórii, očarí 

rímske divadlo v Aspendose. Transfer z letiska trvá 
približne 45 minút.

SIDE
Kedysi sa nazývalo Pamphilia, t.j. granátové jablko. 
Zaujímavé staroveké mesto je situované na úzkom 
polostrove s ruinami antických chrámov. Priamo 
v  ich susedstve dnes pulzuje život rušného mes-
tečka s typickými uličkami a množstvom reštaurá-
cií s pestrou ponukou. Novú časť tvoria moderné 
hotelové komplexy včlenené do okolitej krajiny. 
Tunajšie pláže patria k najkvalitnejším piesoč-
natým plážam na Tureckej riviére. Najmä rodiny 
s deťmi ocenia mierny sklon a  pozvoľný vstup 
do mora. Transfer z letiska trvá približne 1 hodinu 
a 15 minút.

ALANYA
Obľúbené turistické stredisko na pobreží Stredo-
zemného mora, známe najmä svojou piesočna-
tou plážou Kleopatra Beach. Dominantou Alanye 
je starobylá pevnosť, vypínajúca sa do mora na 
vyčnievajúcom brale. Vyjsť na vrch sa oplatí: od-
menou je nezabudnuteľný výhľad na mesto, záliv 
s prístavom, Kleopatrinu pláž i parkové promená-
dy. Nielen milovníci histórie si vychutnajú mnoho 

TURECKO
DO KRAJINY, V KTOREJ SA NENAPODOBITEĽNE SPÁJA EURÓPSKA KULTÚRA S ORIENTOM, KAŽDOROČNE SMERUJE ČORAZ VÄČŠÍ POČET TURISTOV 
Z CELÉHO SVETA. TURECKO LÁKA NÁDHERNÝMI PIESOČNATÝMI PLÁŽAMI POZDĹŽ VIAC AKO 8000 KM DLHÉHO POBREŽIA S PESTRÝMI CITRUSOVÝMI 
A BAVLNÍKOVÝMI PLANTÁŽAMI, KTORÉ OBMÝVA TYRKYSOVÉ I KRIŠTÁĽOVO ČISTÉ MORE. 
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X

VZDUCH 25 29 33 35 32 26

VODA 21 23 25 27 26 23

ODLETY 
Z BRATISLAVY, KOŠÍC, POPRADU A SLIAČA

čarovných a  romantických zákutí vo vnútri 6 km 
dlhých hradieb s  cennými pamiatkami z čias rím-
skeho, byzantského, seldžuckého a osmanského 
panovania. Živé a dynamické centrum ponúka veľké 
množstvo príležitostí na nákupy v orientálnych ob-
chodíkoch, možnosť vychutnať si špeciality v niek-
torej z mnohých reštaurácií či posedenie v prístav-
nej taverne s výhľadom na Červenú vežu a starú 
lodenicu. Mnohí ocenia bohatú ponuku večerných 
a nočných diskoték v prístavnej zóne. Transfer z le-
tiska trvá približne 2 hodiny a 30 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Pamukkale – nezabudnuteľný výlet s návštevou te-
rasových vápencových jazierok – termálnych pra-
meňov. Návšteva fabriky na výrobu známych kober-
cov a antického mesta Hierapolisu. 

Perge – Aspendos – Side – výlet určený milovní-
kom histórie, počas ktorého uvidia antické pozo-
statky troch miest. Z Perge, založeného okolo roku 
1500 pred Kristom, sa pokračuje do Aspendosu 
s najzachovalejším antickým amfi teátrom v Anatólii. 
V Side možno obdivovať zvyšky Apolónovho chrá-
mu. Voľný čas je príjemné stráviť nákupmi.

Plavba loďou – celodenný výlet poskytuje pôžitok 
zo slnečných lúčov a  príjemného vánku na palu-
be lode. Návšteva najkrajších piesočnatých pláží 
v okolí Alanye so zastávkami na kúpanie.

Zelený kaňon – celodenný výlet do národného par-
ku. Plavba loďou po umelo vybudovanej priehrade, 
so zastávkami na kúpanie a obed v prekrásnej prí-
rode.

Rafting – ponúka krásnu prírodnú scenériu, jedineč-
né zážitky, adrenalín a zábavu  pri splavovaní rieky. 

Večerné Side –  návšteva mešity, plavba loďou 
s večerou, nákupy zlata a kože v špecializovaných 
obchodoch..

Večerná Alanya – jaskyňa Damlataš, prestávka na 
fotenie na hradnom kopci, večera, návšteva zlatníc-
tva, možnosť prejsť sa uličkami Alanye.

Delfi nárium – 45 min vystúpenie delfínov. Za dopla-
tok možnosť plávania s delfínom.

Rieka Manavgat s vodopádom – plavba po rieke 
Manavgat a návšteva manavgatských vodopádov. 
Prestávka na kúpanie, návšteva trhov.

Demre – Myra – výlet do pútnického mesta Demre 
s návštevou múzea St. Nicholas a antického mesta 
Myra.  Nasledovať bude plavba loďou s možnosťou 
kúpania.

Safari – výlet na štvorkolkách, kúpanie v horskej 
rieke.

Jeep safari – jazda na jeepe po horských cestách 
pohoria Taurus.

Turecké kúpele Hamam – návšteva veľkých turec-
kých kúpeľov, turecký kúpeľ, sauna, peeling, penová 
masáž, olejová masáž, bahenný kúpeľ.

Potápanie – potápanie pri útesoch a plážach Ala-
nye.
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Antalya

Termessos

Kemer

Demre-Myra

Alanya

Anamur

Antalya
Sanliurfa

Nemrut
Diyarbakir

Jazero Van

303  302  

TURECKO – 
DOBRODRUŽNÁ RIVIÉRA

TURECKO – TAJOMSTVÁ 
DIVOKÉHO KURDISTANU

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Antalye, presun na ho-
tel v  Kemeri alebo v okolí, voľný 
program a oddych po ceste.

2. DEŇ
V  dopoludňajších hodinách si po-
zrieme mesto Kemer, nádherné prí-
morské letovisko, mešitu, navštívime 
miestny bazár, ktorý nás vtiahne do 
víru nákupov. Lanovkou sa vyvezie-
me na pohorie Tahtali, kde sa nám 
naskytnú nádherné výhľady na oko-
litú krajinu. Čaká nás dobrodružná 
večera v prírode – Kaskády.

3. DEŇ
Demre – Myra – rodisko Sv. Mikulá-
ša, múzeum, kostol. Lodný výlet na 
ostrov Kekova (pláň tymiánu), neo-
bývaný ostrov, v  ktorého okolí ležia 
trosky starovekého zatopeného mes-
ta Siména. Ak budeme mať šťastie, 
budeme môcť priamo z lode cez pre-
sklenné dno sledovať ruiny tohto za-
topeného mesta, zvyšky domov, am-
fory. Ruiny antického mesta Olympos 
sa týčia na strmom útese nad nád-
hernou prírodnou plážou, na ktorú 
sa dostaneme cez známu komunitnú 
oblasť hippies. Peknou prechádzkou 
po pláži sa dostaneme na Chiméru, 
oblasť plnú legiend a mýtov, kde tle-
jú večné plamienky zo zeme, spôso-
bené unikaním plynov. Oblasť bola 
pomenovaná podľa mýtickej príšery 
chrliacej oheň.

4. DEŇ
Navštívime staré antické mestá 
s množstvom pamiatok Perge a As-
pendos, kde sa nachádza nádherné 

divadlo. Presunieme sa do Side – an-
tického prímorského letoviska a okú-
peme na nádherných pieskových plá-
žach. Podvečer sa necháme vtiahnuť 
do nákupného víru tohto mestečka. 
Alanya.

5. DEŇ
Prehliadka mesta Alanya, navštívi-
me hrad, červenú vežu, pozrieme si 
známu Kleopatrinu pláž (možnosť 
kúpania). Presun do kaňonu Sapa-
dere, kde nás očarí nedotknutá prí-
roda a nádherné scenérie. Pozrieme 
si jaskyňu Dim a možno sa osviežime 
aj v miestnych bystrinách studených 
ako ľad.

6. DEŇ
Čaká nás staré antické mesto Ana-
mur, situované priamo na pláži, kde 
sa do dnešných čias zachovali rozpo-
znateľné ruiny celého mesta. Pozrie-
me si aj križiacku stredovekú pevnosť 
Mamur s nádhernými hradbami. Bo-
nusom po únavnom dni bude návšte-
va oblasti Gazipasa, okúpeme sa na 
nádherných pieskových prírodných 
plážach, ktoré sú nedotknuté turiz-
mom. 

7. DEŇ
Prehliadka mesta Antalya – prístav, 
mešita, vežové hodiny, Trajanova brá-
na. Termessos, miesto nazývané aj 
Orlím hniezdom a známe ako mesto, 
ktoré nevedel dobyť Alexander Veľ-
ký, nakoľko sa nachádzalo ukryté 
v  horách. Najzaujímavejšia bude asi 
návšteva divadla postaveného nad 
strmou skalnou stenou. 

8. DEŇ
Voľný program do odletu, transfer na 
letisko, odlet z Antalye.

8-DŇOVÝ LETECKÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odlet do Antalye, presun na hotel, 
voľný program a oddych po ceste.

2. DEŇ
V  ranných hodinách sa presunie-
me na letisko k miestnemu preletu 
k  jazeru Van, ktoré je slaným bez-
odtokovým jazerom vo východnom 
Turecku. Pôvod jazernej kotliny je 
tektonický, ale kotlina bola uzavre-
tá prúdmi lávy z  okolitých sopiek. 
Podľa voľného času navštívime 
chovnú stanicu bielych vanských 
mačiek, známych aj odlišným sfar-
bením očí. 

3. DEŇ
Raňajky pri jazere Van. Po raňajkách 
navštívime hrad z doby Urartskej ci-
vilizácie a  pozostatky mesta zniče-
ného v  roku 1915. Presunieme sa do 
mesta Gevas, kde nás čaká plavba lo-
ďou na ostrov Akdamar a prehliadka 
známeho kostola z  10. storočia. Kú-
panie v  jazere. Cez mesto Tatvan sa 
dostaneme do starého historického 
mesta Ahlat.

4. DEŇ
V Turecku je len niekoľko takých pa-
miatok, ako je tajuplný starý historic-
ký cintorín v  meste Ahlat. Uchvátia 
nás neuveriteľne šikmé náhrobky ako 
i  monumentálne mauzóleum turec-
kých hodnostárov. Miesto, kde je cin-
torín situovaný je magické, z  jednej 
strany sopečné kuželi vrchov poho-
ria Nemrút, zo strany druhej hladina 
jazera Van. Pozrieme si mesto a pre-
sunieme sa do pohoria Nemrút, kde 
navštívime jazerá v sopečnom kráte-

ry a budeme mať možnosť okúpať sa 
v termálnej vode. Diyarbakir.

5. DEŇ
Turecké mesto Diyarbakir ležiace v se-
vernej Mezopotámií bolo kedysi nazý-
vané „Parížom Východu“. Celé mesto 
obklopujú mohutné hradby, ktorých 
dĺžka dosahuje až 5,5 km. Pozrieme si 
Veľkú mešitu (mešitu prorokových spo-
ločníkov), han (tržnica) Hasana pašu, 
sýrsky a  arménsky kostol. V  meste 
Mardin si pozrieme hrad s nádhernou 
panorámou, remeselnícku štvrť s bazá-
rom, Veľkú mešitu a medresu Hatunije 
s  odtlačkom Mohamedovho chodidla. 
Vo večerných hodinách sa presunieme 
do mesta Şanliurfa.

6. DEŇ
Şanliurfa– mesto tisícich prorokov. 
Mesto s tisícročnou tradíciou, je jed-
ným z  najnavštevovanejších miest 
Stredného Východu a  zároveň vý-
znamným pútnickým miestom mosli-
mov. Na každom rohu tu zhliadneme 
pútnikov, ctihodných moslimských 
mužov doprevádzaných zahalený-
mi ženami. Čaká nás Abrahámova 
jaskyňa, veľká mešita, bazár, Jóbo-
va jaskyňa. Popoludní navštívime 
najstaršiu obývanú osadu na svete 
– Harran s  typickými hlinenými prí-
bytkami, pripomínajúcimi obrátené 
včelie úle. Po prašnej cestičke sa 
prejdeme dedinou kde sem-tam za-
hliadneme  miestnych ľudí žiť bežný 
život ďaleko od civilizácie a všetkých 
vymožeností dnešného sveta.

7.-8. DEŇ
Transfer na letisko v Şanliurfe, odlet 
do Antalye. Večerná prehliadka mes-
ta. Posledný deň transfer na letisko, 
odlet z Antalye.

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

NOVINKA

CENA OD

848
EUR

NOVINKA

CENA OD

1 198
EUR
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304  KEMER

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

POLOHA
Hotel sa nachádza len 8 km od mesta Kemer, v časti Kiris. Spojenie zabezpečujú 
miestne minibusy alebo taxíky. Od letiska v Antalyi je vzdialený 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy a niekoľkých menších budov, 
má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, internetovú 
kaviareň (za poplatok), reštauráciu, 6 á la carte reštaurácií (niektoré za poplatok), 
bary, disco, kino, saunu, parný kúpeľ, turecké kúpele, jacuzzi, vnútorný bazén (zdar-
ma), služby SPA centra, masáže, wellness, biliard a bowling (za poplatok). V areáli 
komplexu sú 4 bazény, aquapark, tenisové kurty, fi tnes, basketbal, plážový volejbal, 
aerobik. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek majú centrálnu klimatizáciu, kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, trezor, mini bar (denne dopĺňaný vodou, mine-
rálnou vodou, nealkoholickými nápojmi a pivom). Možnosť doplatiť si izbu s výhľa-
dom na more. K dispozícii sú aj rodinné izby, pozostávajúce z dvoch miestností.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), juniorklub (12 r. – 16 r.), bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá, matrace, slneč-
níky a osušky sú zdarma. Na pláži je možné využiť bohatú ponuku vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bufetu, 
neskoré raňajky, počas dňa snack, popoludní káva, čaj, koláče, zmrzlina, pol-
nočný snack a polievka, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie 
a niektoré importované nápoje v čase od 10.00 – 24.00, v niektorom z barov 
24 hodín. Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Športové aktivity: tenis, fi tnes, bas-
ketbal, plážový volejbal, aerobik, sauna, turecké kúpele, parný kúpeľ. 

LIMAK LIMRA  

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

633
EUR
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305  KEMER-BELDIBI

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

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v blízkosti mestečka Beldibi, asi 10 km od zná-
meho rekreačného strediska Kemer. Centrum Antalye je vzdialené 25 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý hotelový komplex pozostáva zo 7 budov. Hosťom je k dispozícii vstupná 
hala s recepciou, 3 reštaurácie, 9 á la carte reštaurácií (niektoré sú za poplatok), 
18 barov, obchodíky, disco, vnútorný bazén, sauna, turecké kúpele, relaxačné cen-
trum, za poplatok masáže, wellnes a SPA centrum. Na športové vyžitie hotel ponú-
ka tenis, minigolf, badminton, lukostreľbu, basketbal, futbal, hodiny tanca, zumbu, 
fi tnes, jogu. Za poplatok bowling, biliard, počítačové hry. V záhrade sú bazény, aqu-
apark s 11 šmýkačkami a toboganmi. 

UBYTOVANIE
Moderne vybavené dvojlôžkové izby s možnosťou 2 prísteliek majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, centrálne riadenú klimatizáciu, SAT TV, telefón, minibar, 
trezor, balkón. K dispozícii sú aj izby s výhľadom na more, rodinné izby, rôzne 
suity a luxusné izby pre náročných klientov. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub (0 r. – 13 r.), bazén so šmýkačkami, ihrisko, menu, , minidisco.

PLÁŽ
Hotelový komplex sa rozprestiera priamo pri 1 km dlhej piesočnatej pláži. Sl-
nečníky, ležadlá a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

RIXOS SUNGATE 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov, neskoré raňajky,  počas dňa i večer snacky, popoludní káva, čaj, 
koláče, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje a niektoré importované 
nápoje (10.00 – 24.00), v niektorom z barov 24 hodín. Športové možnosti: 
tenis, minigolf, stolný tenis, fi tnes, futbal, boccia, lukostreľba, plážový volej-
bal, sauna, turecké kúpele.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTELDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

898
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88�%

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v turistickom centre Kemer - Çamyuva. Cen-
trum strediska Kemer je vzdialené asi 7 km, spojenie zabezpečujú miestne 
mikrobusy (dolmuše) a taxíky. Vzdialenosť od letiska v Antalyi je 70 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelové zariadenie pozostáva z hlavnej budovy a bungalovov. K dispozícii je 
vstupná hala s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, reštaurácia, 
3 a lá carte reštaurácie, bary, disco. Športové vyžite a relax: turecké kúpele, sauna, 
tenisové kurty, stolný tenis, fi tnes, minigolf, volejbal, basketbal, šípky, boccia (zdar-
ma), masáže (za poplatok) V záhrade sa nachádzajú 3 bazény, z toho jeden so 
šmýkačkami.  

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vla-
sy, individuálnu klimatizáciu, telefón, trezor (za poplatok), SAT TV, minibar 
a balkón. K dispozícii sú aj rodinné izby a luxusné vily.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), ihrisko na pláži, kočík (za poplatok), disco.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na širokej piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

306  KEMER-ÇAMYUVA

SIMENA SUN CLUB 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, neskoré raňajky, popoludňajšie snacky (pizza, šaláty, ovocie,  káva, čaj, ko-
láče a zmrzlina), polnočný snack, miestne a niektoré importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje. Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Športové aktivity: 
tenis, stolný tenis, šípky, boccia, basketbal, minigolf, plážový volejbal, surfovanie 
(s licenciou), kanoe, sauna a turecké kúpele.

1
ULTRA ALL
INCLUSIVE

ANIMÁCIE
  

WIFIDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

624
EUR



262

TURECKO  |  TURECKÁ RIVIÉRA

LIBERTY LARA 

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

POLOHA
Hotelový komplex sa rozprestiera uprostred letoviska Lara - Kundu, je vzdialený 
12 km od letiska a 17 km od centra Antalye s možnosťami nákupov a zábavy.  

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel s príjemnou atmosférou má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, 3 a lá carte 
reštaurácie, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, internetový kútik (za poplatok), 
bary, obchodíky, vnútorný bazén. Hostia majú zdarma k dispozícii fi tnes, saunu, 
turecké kúpele, tenis, biliard, šípky, stolný tenis, lukostreľbu.  Za poplatok: masáže, 
počítačové hry, tenisové kurzy. V záhrade sa nachádzajú bazény so šmýkačkami.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú kúpeľňu s WC,  sušič na vlasy, klima-
tizáciu, minibar (denne dopĺňaný vodou), trezor (za poplatok), SAT TV a balkón. 
Možné je aj ubytovanie v rodinných izbách a mezonetoch.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub, bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Kamienkovo-piesočnatá pláž  sa nachádza priamo pri hoteli. Ležadlá, slnečníky, 
a plážové osušky sú zdarma. Plážový volejbal a nemotorizované vodné športy 
zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

307  LARA KUNDU

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, počas dňa snacky, popoludní koláče a zmrzlina, polnočný snack,  po 
celý deň (10.00 – 24.00) alkoholické a nealkoholické nápoje miestnej produk-
cie (v disco bare nápoje za poplatok). Raz za pobyt jedna večera v tureckej 
alebo talianskej a lá carte reštaurácii zdarma. Športové aktivity: tenis, biliard, 
šípky, basketbal, volejbal, plážový volejbal, fi tnes, sauna, turecké kúpele. 

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

788
EUR
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DELPHIN IMPERIAL 
308  ANTALYA – LARA

POLOHA
Luxusný hotel otvorený v sezóne 2012 sa nachádza v oblasti Lara. Od centra 
Antalye je hotel vzdialený približne 15 km a je dostupný miestnymi minibusmi 
alebo taxíkmi. Letisko v Antalyi sa nachádza približne 10 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z  jednej 9 poschodovej budovy, má vstupnú halu s  recepciou, 
hlavnú reštauráciu, 7 á la carte reštaurácií, bary, internetovú kaviareň, Wi-Fi (v lob-
by zdarma), obchody, bowlingovú halu, SPA centrum, divadlo a disco. Za poplatok 
sú k dispozícii masáže a procedúry v SPA centre, nákupné centrum, tenisová škola. 
V areáli hotela sa nachádza niekoľko bazénov, detské bazény, aquapark. Zo špor-
tových aktivít hotel ponúka tenisové kurty, stolný tenis, stolný futbal, fi tnes, šípky, 
boccia, plážový volejbal, aquapark, turecké kúpele, saunu a jacuzzi.

UBYTOVANIE
Luxusné klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prísteliek majú kúpeľňu 
a WC, sušič na vlasy, LCD SAT TV, telefón, Wi-Fi pripojenie, trezor, minibar a balkón. 
K dispozícii sú aj rodinné izby a priestrannejšie suity.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), bazény, aquapark, lunapark,  ihrisko.

PLÁŽ
Hotel je situovaný priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora 
a mólom. Slnečníky, ležadlá a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. Na pláži 
je možné využiť rôzne nemotorizované vodné športy (zdarma).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, ne-
skoré raňajky, polnočný snack, počas dňa snacky, vo vyhradenom čase káva, koláče, 
zmrzlina, miestne a niektoré importované alkoholické a nealkoholické nápoje. Tenis, 
stolný tenis, šípky, plážový volejbal, fi tnes, turecké kúpele a sauna, jacuzi.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
DO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 063
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Luxusný hotelový komplex umiestnený v rozsiahlej palmovej záhrade sa nachá-
dza v  turistickom stredisku Lara, ktoré je od letiska vzdialené približne 12 km. 
Centrum Antalye sa nachádza 15 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V  hoteli je klientom k  dispozícii vstupná hala s  recepciou, Wi-Fi pripojenie 
(v priestoroch lobby a na izbách zdarma), hlavná reštaurácia, 7 á la carte reštaurácií, 
bary, 2 vonkajšie bazény, relaxačný bazén, detský bazén, aquapark, lunapark, tu-
recké kúpele, sauna a jacuzzi, kino, disco a amfi teáter. Za poplatok: herňa, bowling, 
obchodné centrum, internetová kaviareň, masáže a procedúry v SPA centre. Špor-
tové aktivity: tenisové kurty, stolný tenis, stolný futbal, fi tnes, šípky, boccia, plážový 
volejbal.

UBYTOVANIE
Komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú centrálne riadenú kli-
matizáciu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, minibar (denne 
dopĺňaný nealkoholickými nápojmi), kávový a čajový set a balkón. K dispozícii sú 
aj priestrannejšie rodinné izby s oddelenou spálňou.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), bazén, reštaurácia, ihrisko, kino, kočík (za depozit).

PLÁŽ
Pri hoteli je piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do mora. Slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. Na pláži je široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

309  ANTALYA – LARA

DELPHIN PALACE 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
neskoré raňajky, polnočný snack, počas dňa snacky, vo vyhradenom čase káva, 
koláče, zmrzlina, miestne a niektoré importované alkoholické a nealkoholické ná-
poje, á la carte reštaurácie. Športové aktivity: tenis, stolný tenis, šípky, plážový 
volejbal, fi tnes, turecké kúpele a sauna, jacuzzi.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
DO 10 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

898
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA�

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v turistickom stredisku Lara. Od centra Antalye 
sa nachádza približne 15 km a je ľahko dostupné miestnymi minibusmi alebo 
taxíkmi. Od letiska je hotel vzdialený cca 12 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotel klientom ponúka vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi pripojenie (v lob-
by a na izbách zdarma), hlavnú reštauráciu, 5 á la carte reštaurácií, bary, 2 vonkaj-
šie bazény s toboganmi, vnútorný bazén, detský bazén, ležadlá, slnečníky, matrace 
a osušky zadarmo, turecké kúpele, sauna a jacuzi, kino, lunapark, disco a amfi teá-
ter. Za poplatok: herňa, obchodíky, masáže a procedúry v SPA centre, kaderníctvo, 
bowling, škola tenisu a potápania. Športové aktivity: tenisové kurty, stolný tenis, 
stolný futbal, fi tnes, šípky, boccia, plážový volejbal a biliard (za poplatok).

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú: centrálne 
riadenú klimatizáciu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, mi-
nibar (dopĺňaný denne nealkoholickými nápojmi) a balkón. K dispozícii sú aj 
priestrannejšie rodinné izby s oddelenou spálňou a rôzne iné suity.

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), Junior klub (13 r. – 16 r.), bazén, lunapark, reštaurácia, ihrisko, kino.

PLÁŽ
Pri hoteli je piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Slnečníky, ležadlá a plá-
žové uteráky sú k dispozícii zdarma. Na pláži je široká ponuka vodných športov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

310  ANTALYA – LARA

DELPHIN DIVA PREMIER DELUXE RESORT 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré ra-
ňajky, polnočný snack, počas dňa snacky, vo vyhradenom čase káva, koláče, 
zmrzlina, miestne a  niektoré importované alkoholické a  nealkoholické nápoje, 
á la carte reštaurácie (s rezerváciou deň vopred). Športové aktivity: tenis, stolný 
tenis, plážový volejbal, fi tnes, basketbal, turecké kúpele a sauna, jacuzi, kino.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 10 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

848
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

POLOHA
Hotel sa nachádza 18 km východne od centra Antalye. Letisko je vzdialené 10 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrenovovaný hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch 
hotela (okrem izieb) zdarma, internetovú kaviareň (za poplatok), reštauráciu, 
4 á la carte reštaurácie, disco, bary, obchody. Športové aktivity zdarma: tenisové 
kurty, stolný tenis, šípky, fi tnes, basketbal, saunu, turecké a parné kúpele. Za popla-
tok: služby SPA centra, masáže, peeling, jacuzzi, biliard, bowling, elektronické hry. 
V záhrade sa nachádzajú 3 bazény a aquapark so 6 šmýkačkami. 

UBYTOVANIE
Moderné dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú centrálne riadenú klimati-
záciu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, trezor, SAT TV, minibar (denne dopĺ-
ňaný vodou, nealko nápojmi a pivom) a balkón. Ubytovanie je možné aj v junior 
suitách (jedna väčšia miestnosť predelená stenou s možnosťou až dvoch príste-
liek) a v rodinných izbách (dve miestnosti oddelené dverami).

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (5 r. -13 r. ), junior klub (13 r. – 17 r. ), bazén, ihrisko, bufet v hlavnej  
reštaurácii.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži. Slnečníky, ležadlá, matrace 
a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

311  ANTALYA-LARA

SHERWOOD BREEZES RESORT 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
neskoré raňajky, počas dňa snack, popoludní káva, čaj, koláče zmrzlina a polnočný 
snack. Miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, niektoré importované alkoho-
lické nápoje v čase 10.00 - 24.00, jeden z barov 24 hod. denne. Á la carte reštau-
rácia raz za pobyt. Tenis, stolný tenis, šípky, lukostreľba, fi tnes, mini golf, basketbal, 
boccia, plážový volejbal, sauna, parný kúpeľ, turecké kúpele.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFIDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

835
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97�%

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v časti Lara 15 km od letiska. Od centra Antalye 
je vzdialený asi 18 km. Menšie obchodné centrum je aj v blízkosti hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Moderný hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, lobby bar, hlavnú 
reštauráciu, 6 á la carte reštaurácií, bary, Wi-Fi v rámci hotela zdarma, interne-
tovú kaviareň (za poplatok), vnútorný bazén s tobogánom, fi tnes, saunu, jacuzzi 
a turecké kúpele (zdarma). Za poplatok: masáže, služby wellness centra, squash, 
biliard, minigolf a bowling. V záhrade sú 3 bazény, aquapark s niekoľkými šmý-
kačkami, amfi teáter a tenisové kurty.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené klimatizované izby s možnosťou prísteliek majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, trezor, minibar (denne dopĺňaný vodou, pivom a nealko 
nápojmi), TV, telefón a balkón. K dispozícii sú aj rodinné izby (obývacia miestnosť 
a spálňa oddelená posuvnými dverami), pre náročných klientov suity s jacuzzi.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. - 12 r.), Junior klub (13r. – 16 r.), bazény, šmýkačky, ihrisko, detské menu.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri  piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. Ponuka 
nemotorizovaných vodných športov zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

312  ANTALYA-LARA

LIMAK LARA 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, neskoré raňajky, popoludní snacky, káva, čaj, koláče, 
zmrzlina, polnočné snacky, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
a niektoré importované nápoje. Športové aktivity: tenisové kurty, fi tnes, 
sauna, turecké kúpele, stolný tenis, boccia, šípky, kanoe a surfovanie.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
ZDARMA

CENA OD

925
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99�%

POLOHA
Luxusný hotel je situovaný približne 2 km od strediska Belek. Od letiska je 
vzdialený 35 km a od centra Antalye 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má k dispozícii recepciu, Wi-Fi na recepcii a internetový kútik zdarma, obcho-
dy, reštauráciu, 6 á la carte reštaurácií (za poplatok), bary, nočný klub, disco, fi tnes, 
saunu, turecké kúpele. Za poplatok: služby wellness centra a masáže. V rozľahlej zá-
hrade je olympijský bazén, bazén so šmýkačkami. Športové aktivity: tenisové kurty, 
volejbal, basketbal, minifutbal, stolný tenis. Za poplatok:  bowling, biliard a squash.

UBYTOVANIE
Centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (rozklada-
cie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, trezor, minibar (dopĺňaný neal-
koholickými nápojmi a pivom), SAT TV, telefón, pripojenie na internet (zdar-
ma), balkón alebo terasu. Ubytovanie je možné aj v rôznych rodinných izbách 
a suitách. Pre najnáročnejších klientov sú k dispozícii aj vilky s vlastným ba-
zénom.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI 
Miniklub (4 r. - .8 r.), midiklub  (8 r. - 13 r.), junior klub (13 r. – 16 r.), bazén, šmý-
kačka, mini amfi teáter, ihrisko, stoličky v reštaurácii.

PLÁŽ 
Pri hoteli je piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá, slnečníky, 
matrace a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. Vodný bicykel zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

313  BELEK

SUSESI LUXURY RESORT 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufe-
tových stolov, neskoré kontinentálne raňajky, neskorá večera, snacky, polnoč-
ný snack, miestne a niektoré importované alkoholické a nealkoholické nápoje 
24 hodín denne, sauna, turecké kúpele, tenisové kurty, fi tnes, stolný tenis, basket-
bal, plážový volejbal, vybrané nemotorizované vodné športy na pláži.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

BABY HOTEL AQUAPARK

2+2
ZDARMA

CENA OD

998
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 99�%

314  BELEK

POLOHA
Hotel je situovaný v stredisku Belek, od centra je vzdialený asi 2 km a od letiska 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotel pozostáva z hlavnej budovy a viliek so spoločným bazénom, má 
priestrannú vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v areáli hotela zdarma, internetovú 
kaviareň za poplatok, obchody, reštauráciu, 7 á la carte reštaurácií, bary, vnútorný 
bazén, saunu, turecké kúpele, fi tnes, biliard. Za poplatok: bowling, masáže, koz-
metický salón, SPA centrum. V rozľahlej záhrade je bazén, aquapark s 5 šmýkač-
kami, tenisové kurty, stolný tenis, ihrisko na minifutbal, boccia a minigolf.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené, centrálne klimatizované štandardné alebo mezonetové dvoj-
lôžkové izby s možnosťou prísteliek (pevné lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
trezor, minibar (dopĺňaný nealkoholickými nápojmi, vodou, mliekom a pivom), LCD 
SAT TV, telefón, pripojenie na internet (zdarma), balkón alebo terasu. Dvojlôžkové 
suity s prístelkou (pevné lôžko) majú k dispozícii jacuzzi. Vo vilkách so spoločným 
bazénom sú dvojlôžkové izby s prístelkou a priamym vstupom do bazéna. 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Baby klub (1 r. – 4 r.), mini klub (4 r. -   8 r.), junior klub  (8 r. - 12 r.), ihrisko, 
bazén, detské menu, kino.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je pri hoteli. Ležadlá,  slnečníky, 
matrace a plážové osušky sú zdarma. Nemotorizované vodné športy zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ELA QUALITY & SPA 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, ne-
skoré kontinentálne raňajky, popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj a koláče), nealko-
holické a alkoholické nápoje miestnej produkcie 24 hodín denne pri jednom z barov. 
Športové aktivity: tenis, stolný tenis, plážový volejbal, mini futbal, minigolf, biliard, 
sauna, turecké kúpele, fi tnes, nemotorizované vodné športy na pláži.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK BABY HOTELDO 7 R.
ZDARMA

CENA OD

953
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotel sa nachádza približne 1 km od centra Belek a 35 km od letiska Antalya. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý luxusný hotelový komplex má hlavnú budovu, vilky, aquapark s tobogánmi 
a detský bazén so šmýkačkami, 5 vonkajších bazénov, 18 jamkové golfové ihrisko. Ho-
tel má k dispozícii recepciu, Wi-Fi pripojenie (zdarma), internetový kútik, herňu, Play 
Station, knižnicu, obchody, kinosály, reštauráciu, 5 á la carte reštaurácii za poplatok, 
bary, disco, turecké kúpele, parnú saunu, vnútorný bazén a za poplatok služby SPA 
centra. Športové aktivity: bowling, biliard, stolný tenis, basketbal, aerobic, joga, pila-
tes, paintball, fi tnes, tenisové kurty, plážový volejbal, futbal, skupinové lekcie golfu, 
tanečné kurzy. Za poplatok: privátne lekcie tenisu, futbal na profesionálnom ihrisku. 
V hoteli sú nočné párty a predstavenia známych skupín z rôznych krajín sveta.

UBYTOVANIE
Hotel ponúka ubytovanie v množstve typov dizajnovo prepracovaných klima-
tizovaných izieb, ktoré majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, LCD SAT TV, DVD 
prehrávač, telefón, Wi-Fi pripojenie, trezor, kávový a čajový set, minibar (den-
ne dopĺňaný nealko, alko nápojmi a pochutinami), košík s ovocím na privítanie.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Reštaurácia, ihrisko, bazén so šmýkačkami, dino park, tínedžerský klub (13 r. – 17 r.). 
Maxxi Land obsahujúci: jasle (1 r. – 3 r.), mini klub (4 r. – 8 r.), junior klub (9 r. – 12 r.).

PLÁŽ
Priamo pri hoteli sa nachádza piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Slnečníky s ležadlami sú k dispozícii zadarmo a altánky na móle za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

315  BELEK

MAXX ROYAL 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, ne-
skoré raňajky; počas dňa káva, čaj, koláčiky, snack, pizza, pide, grilované mäso; á la 
carte bistro (22.00 – 19.00), miestne a importované nealko a alko nápoje 24 hodín 
denne v baroch podľa rozpisu, turecké kúpele, sauna, aquapark, bowling, biliard, 
kino, tenis, fi tnes, stolný tenis, futbal, basketbal, plážový volejbal, joga, aerobic.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK GOLFDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 362
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Zrekonštruovaný hotel leží v tichšej časti Beleku, v oblasti Boğazkent. Do cen-
tra Belek je to asi 10 km. Od letiska je hotel vzdialený 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z viacerých budov má k dispozícii vstupnú halu s recep-
ciou, reštauráciu, 5 á la carte reštaurácií, bary, internetovú kaviareň (za popla-
tok), Wi-Fi (v areáli hotela zdarma), fi tnes, saunu a turecké kúpele. Za popla-
tok: procedúry v SPA centre, herňa, bowling a počítačové hry. V areáli hotela 
je niekoľko bazénov, z toho jeden so šmýkačkami.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, klimatizáciu (centrálne riadenú), telefón, trezor, 
minibar (denne dopĺňaný zadarmo), kávový a čajový set, Wi-Fi pripojenie a bal-
kón. Pre rodiny s deťmi sú k dispozícii na vyžiadanie rodinné izby pozostávajúce 
z dvoch miestností prepojených dverami a jednou kúpeľňou.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive.

PRE DETI
Miniclub (4 r. – 12 r.), detská spálňa, herňa, reštaurácia, 2 bazény, šmýkačky, 
vnútorný bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Priamo pri hoteli je piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora aj 
s mólom. Slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky sú k dispozícii zadarmo.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

316  BELEK

ALVA DONNA 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou 
bufetu, neskoré raňajky, 3 á la carte reštaurácie, počas dňa rôzne snacky 
v niekoľkých snack baroch, vo vyhradenom čase káva, čaj a koláče, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje. Športové aktivity: fi tnes, plážový volej-
bal, aerobic, boccia, tenis, stolný tenis, biliard, šípky, minigolf, turecké kúpele 
a sauna.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 9 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

738
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotelový rezort určený len pre dospelú klientelu sa nachádza v oblasti Boğaz-
kent asi 10 km od centra Belek. Od letiska v Antalyi je hotel vzdialený 40 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel je tvorený hlavnou budovou, niekoľkými jazernými vilkami a bungalovmi. 
Klientom je k dispozícii vstupná hala s recepciou, reštaurácia, 2 á la carte reštau-
rácie, bary, obchody, internetová kaviareň (za poplatok), Wi-Fi (v lobby zdarma), 
fi tnes, sauna a turecké kúpele. Za poplatok sú k dispozícii procedúry v SPA centre, 
a Wi-Fi na izbách. V areáli hotela sa nachádza rozsiahly hlavný bazén, vnútorný 
bazén, ležadlá, slnečníky, matrace a osušky sú v okolí bazéna a na pláži zdarma. 
Hotel ponúka počas dňa ľahké animácie a večer živú hudbu.

UBYTOVANIE
Hotel poskytuje ubytovanie v izbách a suitách, ktoré sú umiestnené v hlavnej 
budove. Izby sú vkusne zariadené, ponúkajúce kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
LCD SAT TV, klimatizáciu (centrálne riadenú), telefón, trezor, minibar (den-
ne dopĺňaný nealkoholickými nápojmi a pivom zadarmo), kávový a čajový set 
a balkón. Hotel ponúka na vyžiadanie a za príplatok aj niekoľko jazerných viliek 
a bungalovov s priamym vstupom do bazénu.

STRAVOVANIE
Ultra All Inclusive.

PLÁŽ
Široká piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora je situova-
ná hneď pri hoteli. Slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky sú k dispozícii 
zadarmo. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

317  BELEK

SENSIMAR BELEK RESORT 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, neskoré raňajky, 2 á la carte reštaurácie (možnosť navštívenia jednej 
reštaurácie raz za pobyt), počas dňa rôzne snacky, vo  vyhradenom čase 
káva, čaj a koláče, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v určených 
baroch. Športové aktivity: fi tnes, plážový volejbal, aerobic, joga, tenis, boc-
cia, streľba, basketbal, biliard, turecké kúpele a sauna.

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

BEZ DETÍ

NOVINKA

CENA OD

723
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Novopostavený hotel sa nachádza od najbližšieho mestečka Kadriya 2,5 km. 
Od centra Beleku je hotel vzdialený asi 6 km, od letiska približne 27 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotel otvorený v  júli 2013, má priestrannú vstupnú halu s recepciou, 
Wi-Fi pripojenie zdarma v spoločných priestoroch a v internetovej miestnosti, ob-
chody, reštauráciu, 5 á la carte reštaurácií (niektoré za poplatok), bary, 2 vnútorné 
bazény (jeden s morskou vodou), saunu, turecké kúpele, parnú saunu, fi tnes. Za 
poplatok: masáže a kozmetický salón. V rozľahlej záhrade je hlavný bazén a aqua-
park so 7 šmýkačkami. Športové aktivity: tenisové kurty, aerobic, stolný tenis, 
boccia, plážový volejbal, zumba. Za poplatok: futbalové ihriská, vodné bicykle, 
horské bicykle, motorové vodné športy na pláži, lekcie tenisu, golfu a potápania.

UBYTOVANIE
Hotel ponúka komfortne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby typu superior 
s možnosťou prístelky pre dieťa, resp. za príplatok izby s výhľadom na more alebo 
izby s priamym vstupom do bazéna s možnosťou dvoch prísteliek pre deti. Izby 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, minibar (dopĺňaný ne-
alko nápojmi a pivom), kávový a čajový set, Wi-Fi a balkón.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Miniklub (4 - 12r.), junior klub (13 – 16 r.), bazén so šmýkačkami, ihrisko, reštaurácia.

PLÁŽ
Pri hoteli je dlhá piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora. 
Ležadlá, slnečníky, matrace a osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

318  BELEK

RIU KAYA PALAZZO GOLF RESORT 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré ra-
ňajky, popoludňajšie občerstvenie (káva, čaj, koláčiky), nočný bufet (24.00 – 
07.00), miestne a niektoré importované alko a nealko nápoje 24 hodín denne 
v Cigar bare a v ďalších baroch v určených časoch. Tenisový kurt, aerobic, stolný 
tenis, plážový volejbal, zumba, fi tnes, turecké kúpele, sauna a parný kúpeľ.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE GOLF

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

1 045
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

POLOHA 
Hotel je situovaný v pokojnom prostredí letoviska Belek, v časti Boğazkent. Od 
letiska v Antalyi je vzdialený približne 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel postavený v ázijskom štýle má priestrannú vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi 
v priestoroch hotela zdarma, internetovú kaviareň za poplatok, obchody, reštaurá-
ciu, bary, 3 á la carte reštaurácie. Zdarma: vnútorný bazén, turecké kúpele, sauna, 
parný kúpeľ, zo športových možností tenisový kurt, fi tnes, basketbal, vodné pólo, 
lukostreľba, minigolf, stolný tenis, aerobic. Za poplatok: služby SPA centra, masáže, 
peeling, bowling a biliard. V záhrade sú dva bazény (jeden s toboganmi).

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou prísteliek (len pre deti) majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, LCD TV, DVD prehrávač, trezor, minibar (dopĺňaný neal-
ko nápojmi), Wi-Fi pripojenie (za poplatok) a balkón. K dispozícii sú rodinné izby pre 
4-5 osôb (dve miestnosti mezonetového typu), rodinné suity pre 4-6 osôb (obývacia 
miestnosť, dve spálne, jedna z nich má jacuzzi).

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r. ), bazén, mini aquapark, ihrisko, kočík (za poplatok), kino.

PLÁŽ
Hotel je na širokej piesočnato-kamienkovej pláži. Slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

319  BELEK

SIAM ELEGANCE 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
neskoré raňajky, popoludní snack (zmrzlina, káva, čaj, koláče), polnočný snack 
(24.00 – 01.00), miestne nealko a alko nápoje a niektoré importované nápoje 
v čase od 10.00 – 01.00. Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Tenisový kurt, fi tnes, 
basketbal, lukostreľba, minigolf, stolný tenis, aerobic, turecké kúpele, sauna 
a parný kúpeľ.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

648
EUR
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320  BELEK

POLOHA
Hotel je v stredisku Boğazkent, asi 10 km od letoviska Belek. Od letiska je 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, reštauráciu, 3 á la carte reštaurácie, bary,  
disco, Wi-Fi v hotelovom komplexe (zadarmo), internetovú kaviareň (za po-
platok), obchody, herňu, krytý bazén, fi tnes, turecké kúpele, parný kúpeľ, teni-
sové kurty, stolný tenis, minigolf. Za poplatok: masáže, jacuzzi, služby wellness 
centra, bowling, stolný futbal a biliard. V záhrade je bazén so šmýkačkami.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú centrálnu klimatizáciu, kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, telefón, SAT TV, trezor, minibar (naplnený po príchode fľašou vody, 
minerálkou, nealko nápojom), balkón. K dispozícii sú rodinné izby (dve oddelené 
miestnosti).

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Mini klub (4 r. – 13 r.), junior klub (13 r. – 16 r. len počas hlavnej sezóny), ihrisko, 
bazén, bufet, animácie.

PLÁŹ
Hotel je situovaný priamo pri piesočnatej pláži. Ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky sú zdarma. Na pláži je možné využiť zdarma surfovanie (vyža-
duje sa licencia) a vodný bicykel.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

VERA CLUB HOTEL MARE 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, neskoré raňajky, popoludňajší snack, káva, čaj a koláče, zmrzlina v určenom 
čase polnočná polievka, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie 
a niektoré importované nápoje 24 hodín denne pri jednom z barov. Športové ak-
tivity: tenis, stolný tenis, plážový volejbal,  minigolf, šípky, boccia, sauna, turecké 
kúpele, fi tnes, nemotorizované vodné športy na pláži. 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE GOLF

2+2
DO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

648
EUR
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KRAJINA  |  OBLASŤ

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

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bu-
fetu, neskoré kontinentálne raňajky, poobedňajšie snacky, káva, čaj a koláče, 
polnočný snack (23.00-24.00), á la carte reštaurácia raz za pobyt, zmrzlina 
vo vybraných baroch a určenom čase, gözleme (12.00-16.00), wafl e v bare pri 
bazéne (16.00-17.00), pivný bar v záhrade (16.00-18.00). Miestne nealko, alko 
a niektoré importované nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 hod. Tenis, 
stolný tenis, plážový volejbal, fi tnes, aerobic. Turecké kúpele, sauna.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI WELLNESS

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 11 r.), v hlavnej sezóne junior klub (12 r. – 16 r.), bazén s tobogan-
mi, ihrisko, minidisco.

PLÁŽ
Široká piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora. Možnosť 
slnenia aj na širokom móle s  plážovým barom. Ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky sú zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v  pokojnom prostredí píniových lesov vo východnej časti 
Side, v oblasti Sorgun. Od centra Side je vzdialený asi 5 km. Od letiska je 75 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Obľúbený hotel zrekonštruovaný v zime 2013, má priestrannú vstupnú halu s re-
cepciou, lobby bar, reštauráciu, 4 á la carte reštaurácie, bary, obchody, disco, 
Wi-Fi na recepcii a v okolí bazéna (zdarma), internetový kútik (za poplatok), fi tnes, 
turecké kúpele a saunu. Za poplatok procedúry SPA centra. V záhrade sa nachá-
dza hlavný bazén, bazén s toboganmi a detský bazén. Športové aktivity zdarma: 
tenisové kurty, stolný tenis, šípky, lukostreľba, biliard, šach, boccia, streľba zo vzdu-
chovky, aerobic. Za poplatok: stolný futbal, jacuzzi, kurzy tenisu, elektronické hry. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (poschodová posteľ len pre deti do 
14 rokov) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, centrálnu klimatizáciu (v čase 
určenom hotelom), LCD SAT TV, telefón, minibar (denne dopĺňaný nealkoho-
lickými nápojmi a pivom), trezor (zdarma) a balkón. Rodinné izby pozostávajú 
z dvoch prepojených miestností, majú výhľad na more a na balkóne jacuzzi.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

ARCANUS (EX ASTERIA SORGUN) 

321  SIDE

CENA OD

648
EUR
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ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu, neskoré kontinentálne raňajky, popoludní snack, káva, čaj, koláče, zmrzlina, 
polnočný snack, miestne nealko, alko a niektoré importované nápoje (10.00 – 
24.00), v lobby bare 24 hod. Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Fitnes, stolný 
tenis, biliard, šípky, boccia, volejbal, plážový volejbal, tenisové kurty, turecké 
kúpele, sauna. 

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

POLOHA
Hotelový komplex je asi 15 km od mesta Manavgat. Od letiska v Antalyi je 80 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej a niekoľkých poschodových budov, 
má vstupnú halu s recepciou a barom, Wi-Fi na recepcii zdarma, reštauráciu, 
3 á la carte reštaurácie, bary, kino, disco, masáže (za poplatok), saunu, tu-
recké kúpele, vonkajší bazén s toboganmi, relaxačný bazén. Športové aktivity 
zdarma: stolný tenis, fi tnes, tenisové kurty, boccia, lukostreľbu, biliard, volejbal. 
V mesiacoch júl a august pôsobí v hoteli aj náš slovenský animátor.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (poschodové postele vhodné len pre 
deti), majú klimatizáciu (centrálnu, v určenom čase), kúpeľňu s WC, sušič na 
vlasy, SAT TV, telefón, minibar (dopĺňaný nealkoholickými nápojmi), trezor, 
balkón alebo francúzsky balkón. Rodinné izby pozostávajú z dvoch oddele-
ných miestností. 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive. 

PRE DETI
Mini klub (4 r. – 11 r.), junior klub (12 r. – 16 r. len v hlavnej sezóne), trampolíny, 
bazén so šmýkačkami, mini disco, bufet (obed – večera).

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s kamenistým podložím sa nachádza priamo pri 
hoteli. Slnečníky, ležadlá a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

SUNIS ELITA  

322  SIDE - KIZILAGAC

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

SLOVENSKÝ
ANIMÁTOR

WIFI

2+3
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

648
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92�%

POLOHA
Hotel je vzdialený asi 12 km od centra Side a od letiska v Antalyi 55 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novozrekonštuovaný hotel pozostáva zo štyroch budov, má priestrannú vstupnú 
halu s recepciou, lobby bar, Wi-Fi v hotelovom komplexe (zdarma), internetový 
kútik (za poplatok), reštauráciu, 3 á la carte reštaurácie, bary, diskotéku, obcho-
dy, fi tnes, turecké kúpele a saunu. V rozľahlej záhrade je bazén s toboganmi. 
Športové aktivity zdarma: tenisové kurty, šípky, boccia, basketbal, plážový vo-
lejbal, stolný tenis a minifutbal. Za poplatok: biliard, bowling, služby SPA centra. 

UBYTOVANIE
Centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (rozkladacie lôž-
ko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, trezor, minibar, SAT TV, telefón, balkón. 
Rodinné izby pozostávajú z jednej väčšej miestnosti predelenej paravanom s mož-
nosťou prísteliek (poschodová posteľ).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Mini klub pre deti (4 r. - 11 r.), bazén, ihrisko.

PLÁŽ 
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

323  SIDE

TURAN PRINCE RESIDENCE 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, popoludní snacky, káva, čaj, koláče, zmrzlina (v určenom čase), pol-
nočná polievka, nealko a alko nápoje miestnej produkcie a niektoré impor-
tované nápoje podávané (10.00 – 00.30). Nealko nápoje v loby bare 24 ho-
dín denne. Fitnes, tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis, boccia, sauna 
a turecké kúpele.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

628
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96�%

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnej časti Kumkoy, od centra Side je vzdialený 5 km a od 
strediska Manavgat asi 10 km. Pohodlné spojenie zabezpečujú miestne autobusy.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Príjemný hotel v peknej udržiavanej záhrade má elegantnú vstupnú halu s re-
cepciou, Wi-Fi v hotelovom komplexe okrem izieb zdarma, lobby bar, reštau-
ráciu s terasou, 2 á la carte reštaurácie, viacero barov, obchody, dva bazény, 
jeden z nich s tobogánmi, turecké kúpele, saunu, parný kúpeľ, fi tnes, tenis. 
Za poplatok wellness centrum s rôznymi typmi východoázijských masáží, bi-
liard, internet, večerné osvetlenie na tenisových kurtoch a zapožičanie rakety, 
bowling, stolný futbal. 

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek, majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, trezor (za poplatok), SAT TV, klimatizáciu (indivi-
duálnu), minibar (denne dopĺňaný vodou), balkón. K dispozícii sú izby s výhľa-
dom na more a rodinné izby pozostávajúce z dvoch prepojených miestností.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Babyklub (0 – 4 r.), miniklub (4 r. – 12 r.), bazén, tobogan, ihrisko, minidisco, 
automobilový pretekársky okruh, lezecká stena.

PLÁŽ
Pri hoteli je široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá, sl-
nečníky a matrace sú zdarma, plážové osušky za depozit (výmena za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

324  SIDE - KUMKOY

OLEANDER 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré kon-
tinentálne raňajky, popoludňajší snack, káva, čaj a koláče, polnočný snack. Á la 
carte reštaurácia raz za pobyt. Miestne nealko a alko nápoje (10.00 – 24.00). Teni-
sový kurt, fi tnes, sauna, turecké kúpele, stolný tenis, gymnastika, plážový volejbal.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESSDO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

798
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 96�%

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v oblasti Side – Colakli, od letiska v Antalyi je vzdia-
lený 60 km a od centra Side asi 8 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Komplex pozostáva z hotelov: Selin 5* (priamo pri mori),  Fulya 5* (od mora 
asi 100m) a Kamelya Village 4* (poschodové pavilóny v záhrade). Hotely majú 
recepciu, hlavnú reštauráciu, 5 á la carte reštaurácií, špeciálnu vináreň a pi-
váreň, bary, disco (Selin), Wi-Fi pripojenie v priestoroch recepcie (zdarma), 
amfi teáter a obchody. Komplex má niekoľko bazénov a aquapark. Za poplatok: 
bowling (Selin), biliard, masáže, hodiny tenisu.

UBYTOVANIE 
Centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej, v niektorých prí-
padoch dvoch prísteliek (v časti Kamelya Village rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, SAT TV, trezor, minibar (dopĺňaný nealko nápojmi a pivom), 
telefón, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 13 r.), v mesiaci júl a august junior klub (13 r. – 17 r.), bazény, 
aquapark, ihrisko.

PLÁŽ 
Hotelový komplex je pri dlhej a širokej piesočnatej pláži. Ležadlá, slnečníky, mat-
race a plážové osušky sú zdarma. Vodné športy zdarma (kanoe, vodný bicykel).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★/★★★★★

325  SIDE

KAMELYA VILLAGE  / FULYA  / SELIN 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
neskoré raňajky, snacky, polnočné snacky, pomarančová šťava pri raňajkách, 
zmrzlina počas obedov a večerí. Miestne nealko, alko a niektoré importované 
nápoje v určenom čase. Poobedňajšie občerstvenie ako káva, čaj, koláče. Á la 
carte reštaurácia raz za pobyt. Tenisové kurty, stolný tenis, basketbal, aerobik, 
fi tnes, sauna, turecké kúpele, plážový volejbal, lukostreľba, kanoe, surfovanie.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

668
EUR
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POLOHA
Hotel sa nachádza v turistickom centre Side-Evrenseki. Mestečko Side s boha-
tými možnosťami nákupov a zábavy je vzdialené len 7 km a Manavgat 11 km. 
Od letiska je hotel vzdialený 60 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Novopostavený hotel s príjemnou atmosférou má vstupnú halu s recepciou,  
reštauráciu, á la carte reštauráciu, bary, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, 
kino a obchodíky. Hotel ponúka svojim hosťom zdarma turecké kúpele, saunu, 
fi tnes, stolný tenis, šípky a boccia. Za poplatok masáže, peeling, internetovú 
kaviareň a biliard. K hotelovému vybaveniu patrí aj vonkajší bazén so šmýkač-
kami.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, centrálne riadenú klimatizáciu, telefón,  LCD SAT TV, tre-
zor za poplatok, minibar (po príchode nealkoholické nápoje, denne dopĺňaný 
vodou) a balkón. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), bazén.

PLÁŽ
Hotel je vzdialený asi 150 m od širokej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom 
do mora. Slnečníky, ležadlá a plážové osušky na pláži sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

326  SIDE-MANAVGAT

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

PORT SIDE RESORT 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré  
raňajky, popoludní snack, káva, čaj, koláče, polnočný snack, nealko a alko ná-
poje miestnej produkcie (10.00 – 24.00), v disco bare do 02.00 (za poplatok). 
Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Stolný tenis, fi tnes, turecké kúpele a sauna.

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFIDO 14 R.

ZDARMA

CENA OD

628
EUR
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POLOHA 
Hotel sa rozprestiera asi 35 km od Alanye, rušnejšieho mesta s bohatými mož-
nosťami nákupov a zábavy, kam sa dá dostať miestnymi autobusmi alebo ta-
xíkmi. Je vhodný pre klientov, ktorí uprednostňujú rozlohou menší areál s mo-
dernou architektúrou. Najbližšie možnosti nákupov sú približne 1 km od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Moderný luxusný hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch re-
cepcie zdarma, internetovú kaviareň za poplatok, obchody, herňu, reštauráciu, 
3 á la carte reštaurácie, bary, cukráreň, zdarma je k dispozícii sauna, turec-
ké kúpele, fi tnes, stolný tenis a šípky. Za poplatok služby SPA centra, biliard 
a  počítačové hry. V záhrade sa nachádzajú tri bazény, z toho 1 so šmýkačkami.

UBYTOVANIE  
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek (vhodné len pre deti) majú centrálnu 
klimatizáciu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, LCD SAT TV, trezor, minibar 
(denne dopĺňaný vodou a nealkoholickými nápojmi), balkón. Na vyžiadanie sú 
k dispozícii rodinné izby.

STRAVOVANIE  
Ultra all inclusive.

PRE DETI 
Miniklub (4 r. – 12 r. ), bazén, ihrisko, detský bufet na večeru.

PLÁŽ 
Hotel sa nachádza priamo pri piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá, matrace, 
slnečníky a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

327  ALANYA-OKURCALAR

Q PREMIUM RESORT 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
neskoré raňajky, popoludní snack, káva, čaj, koláče, polnočný mini bufet (24.00 
– 01.00), miestne alko a nealko nápoje (10.00 – 24.00), nápoje na disco za popla-
tok. Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Stolný tenis, fi tnes, sauna, turecké kúpele. 

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 15 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR
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POLOHA
Hotel je od centra Alanye vzdialený približne 35 km a od strediska Manavgat 
25 km. Najbližšie možnosti nákupov sú asi 3 km od hotela. Spojenie zabezpe-
čujú miestne autobusy a taxíky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, reštaurácia, bary, obchodíky, Wi-Fi v komplexe hote-
la (za poplatok), internetový kútik za poplatok, vnútorný bazén, sauna, turecké 
kúpele. Za poplatok služby SPA centra. V záhrade sú 2 bazény, jeden s tobo-
gánmi, terasa so slnečníkmi a ležadlami zdarma, plážové osušky za poplatok. 
Športové aktivity: fi tnes, tenisový kurt, stolný tenis, aerobic, basketbal. Za po-
platok biliard a hracie automaty.

UBYTOVANIE
Vkusne zariadené centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
steliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, minibar (dopĺňaný nealko-
nápojmi a vodou), SAT TV, trezor (za poplatok) a balkón. Možné sú aj rodinné 
izby s dvoma prepojenými miestnosťami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. - 12 r.), bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž je pred hotelom, vstup do mora je možný aj po móle. 
Ležadlá, slnečníky a matrace sú zdarma. Nemotorizované vodné športy zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

328  ALANYA-OKURCALAR

MERYAN 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, popoludní snacky, káva, čaj a zákusky, zmrzlina (v určených časoch), 
polnočná polievka. Miestne nealkoholické a alkoholické nápoje v určených 
časoch v jednotlivých baroch. Tenisový kurt, fi tnes, stolný tenis, šípky, bas-
ketbal, plážový volejbal, gymnastika. Turecké kúpele, sauna, parný kúpeľ.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESSDO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR
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POLOHA
Hotel sa nachádza na okraji Alanye, asi 13 km od rušného centra s možnosťami 
nákupov a zábavy a bohatým nočným životom. Menšie nákupné centrum je aj 
250 m od hotela. Letisko v Antalyi je vzdialené 110 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Jednoduchšie zariadený hotel sa rozprestiera v krásne upravenej záhrade a má 
vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, reštauráciu, 
á la carte reštauráciu (za poplatok), bary a obchodíky. Hotel ponúka svojim 
hosťom zdarma: turecké kúpele, jacuzzi, fi tnes, tenisové kurty, stolný tenis, 
basketbal. Za poplatok internetová kaviareň, masáže, kozmetika, biliard, počí-
tačové hry. V záhrade je bazén s toboganmi.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
klimatizáciu, telefón, SAT TV, minibar, trezor (za poplatok) a balkón. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Bazén, miniklub (4 r. – 12 r.), ihrisko.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá a slneční-
ky sú zdarma, plážové osušky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

329  KONAKLI - ALANYA

CLUB TURTAS 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, snacky, 
poobede káva a čaj, koláče, polnočná polievka, miestne nealko a alko ná-
poje (10.00 – 24.00), nápoje v disco bare za poplatok. Tenis, plážový volej-
bal, šípky, basketbal, fi tnes, stolný tenis, turecké kúpele a jacuzzi.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

528
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Novozrekonštruovaný hotel sa nachádza v turistickej oblasti Avsalar, približne 
500 m od centra s nákupnými možnosťami, barmi a reštauráciami. Od centra 
Alanye, kde sa okrem nákupných možností nachádza množstvo turistických 
atrakcií a príležitostí na nočný život je hotel vzdialený 22 km. Letisko v Antalyi 
je od hotela vzdialené 100 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z 3 budov má k dispozícii vstupnú halu s recepciou, hlavnú 
reštauráciu, 2 á la carte reštaurácie, bary, kino, minimarket, internetový kútik 
(za poplatok), Wi-Fi (v areáli hotela a na izbách zdarma), fi tnes, herňu, saunu 
a turecké kúpele. Za poplatok sú k dispozícii procedúry v SPA centre a kurz 
potápania. V areáli hotela sa nachádza jeden hlavný bazén a detský bazén.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky s výhľadom na more 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, LCD SAT TV, klimatizáciu (individuálne riade-
nú), telefón, trezor (za poplatok), minibar (pri príchode jedenkrát naplnený zdar-
ma), kávový a čajový set, Wi-Fi pripojenie a balkón. K dispozícii sú rodinné izby 
vo forme mezonetu, až pre 5 dospelých osôb.

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PRE DETI
Miniclub (4 r. – 12 r.), bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Pekná piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je situovaná hneď pri 
hoteli. Slnečníky, ležadlá, matrace a plážové uteráky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

330  AVSALAR

YALIHAN 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, 2 á la carte reštaurácie, počas dňa rôzne snacky, vo vyhradenom 
čase káva, čaj a koláče, miestne alko a nealko nápoje. Fitnes, plážový volej-
bal, futbal, boccia, stolný tenis, biliard, šípky, turecké kúpele a sauna.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

568
EUR
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Viac info o dovolenkách zo Slia a u Vášho touroperátora a na našej web stránke

AIRPORT SLIAČwww.airportsliac.sk
PREDVÁDZACÍ LET CVI NÝM PRÚDOVÝM LIETADLOM L29 DELFÍN
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Rodinný hotel sa nachádza 100 km od letiska Antalya. Od centra Avsallar je vzdia-
lený asi 800 m a od centra Alanye 22 km. Vodný park Sealanya je vzdialený 2,5 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z troch blokov, má vstupnú halu s recepciou, hlavnú reštauráciu, 
2 á la carte reštaurácie, bary, Wi-Fi v lobby zdarma, saunu, turecké kúpele, fi tnes. 
Za poplatok sú masáže a internetový kútik. V hoteli sa nachádzajú dva vonkajšie 
bazény, detský bazén a bazén s tromi toboganmi. Športové aktivity: vodný ae-
robik, plážový volejbal, vodné pólo, mini golf. Večer: program v amfi teátri, živá 
hudba a disco (nápoje za poplatok).

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky sú vybavené kúpeľňou 
s WC, LCD SAT TV, telefónom, minibarom (denne dopĺňaný - 1,5l fľaša vody), 
sušičom na vlasy, balkónom a trezorom (za poplatok). Pre rodiny s deťmi sú 
k dispozícii priestrannejšie dvojizbové apartmány.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 11 r.) v určených časoch, ihrisko, bazén s toboganmi, mini disco.

PLÁŽ
Pekná piesočnatá pláž, miestami s drobnými okruhliakmi, na ktorú vedie chodník 
popod komunikáciu priamo z hotelovej záhrady, je vzdialená od hotela 200 m 
(5 min. pohodlnej chôdze). Slnečníky a ležadlá sú k dispozícii bezplatne. Plážo-
vý bar ponúka nealkoholické nápoje a v určených časoch aj snacky a koláčiky. 
Požičanie plážových osušiek za depozit, výmena osušiek je spoplatnená.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

331  AVSALLAR - ALANYA

MY HOME RESORT 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, občerstvenie počas dňa, poobede káva, čaj a koláče, nočná polievka 
(23.00 – 23:30), miestne nealko a alko nápoje (10.00 – 24.00) podľa rozpisu. 
Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Fitnes, šípky, minigolf, turecké kúpele, sauna.

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFI

2+3
DO 14 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

548
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotel sa nachádza v blízkosti Kleopatrinej pláže, približne 800 m od centra 
Alanye, s množstvom nákupných možností, reštaurácií, barov a príležitostí na 
zábavu a nočný život. Letisko v Antalyi je od hotela vzdialené asi 120 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel v príjemnom prostredí má vstupnú halu s  recepciou, hlavnú vnútornú 
reštauráciu, bary, minimarket, zlatníctvo, internetovú kaviareň (za poplatok), 
Wi-Fi (v lobby a na izbách zdarma), fi tnes, saunu a turecké kúpele. Za popla-
tok sú k dispozícii masáže, biliard a stolný tenis. V areáli hotela sa nachádza 
jeden hlavný bazén, detský bazén, ležadlá a slnečníky v okolí bazénov zdarma. 

UBYTOVANIE
Vkusne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, SAT TV, individuálnu klimatizáciu, telefón, trezor (za poplatok), 
minibar (denne dopĺňaný vodou a minerálkou zdarma), Wi-Fi pripojenie a bal-
kón. 

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PRE DETI
Bazén.

PLÁŽ
Širšia piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je situovaná pri hoteli 
približne 50 m cez miestnu komunikáciu. Slnečníky, ležadlá, plážové uteráky 
na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

POLOHA
Hotel sa nachádza v príjemnom mestskom prostredí, približne 800 m od cen-
tra Alanye, s množstvom nákupných možností, reštaurácií, barov a príležitostí 
na zábavu a nočný život. Od letiska v Antalyi je hotel vzdialený asi 120 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z jednej 8 poschodovej budovy, má vstupnú halu s recepciou, 
hlavnú vnútornú reštauráciu, vonkajšiu reštauráciu, bary, internetovú kaviareň, 
Wi-Fi (v lobby a na izbách zdarma), saunu a turecké kúpele zdarma. Za po-
platok sú k dispozícii masáže a biliard. V areáli hotela sa nachádza niekoľko 
bazénov, jeden so šmýkačkami, detský bazén, ležadlá a slnečníky sú zdarma. 
Zo športových aktivít hotel ponúka stolný tenis, fi tnes a šípky.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
SAT TV, individuálnu klimatizáciu, telefón, trezor (za poplatok), minibar (denne 
dopĺňaný vodou a minerálkou), Wi-Fi a balkón. Na vyžiadanie sú k dispozícii 
rodinné izby a priestrannejšie suity.

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je situovaná pri hoteli približ-
ne 100 m cez miestnu komunikáciu. Slnečníky, ležadlá, plážové uteráky sú za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

GRAND ZAMAN GARDEN GRAND ZAMAN BEACH 
333  ALANYA332  ALANYA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bufetu, ne-
skoré raňajky, počas dňa rôzne snacky, vo vyhradenom čase káva, kolá-
če, zmrzlina, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje. Turecké kúpele 
a sauna, fi tnes.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, počas dňa rôzne snacky, vo vyhradenom čase káva, koláče, zmrzli-
na, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje. Stolný tenis, šípky, plážový 
volejbal, vodné pólo, fi tnes, turecké kúpele a sauna.

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFI AQUAPARKDO 13 R.

ZDARMA

1
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE WIFIDO 13 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

526
EUR

NOVINKA

CENA OD

526
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 88�%

POLOHA
Hotel sa nachádza v stredisku Payallar, v nádhernej časti Alanye. Od centra 
Alanye je vzdialený asi 16 km, od Konakli 2 km. Spojenie zabezpečujú  miestne 
autobusy, taxíky, a minibusy.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej 5 poschodovej budovy, má vstupnú halu s recep-
ciou, hlavnú reštauráciu, 2 á la carte reštaurácie, bary, obchody so suvenírmi, 
amfi teáter, Wi-Fi (na recepcii zdarma), disco (nápoje za poplatok). Hotel po-
skytuje zdarma saunu, turecké kúpele, fi tnes, šípky, stolný tenis a za poplatok 
biliard. V záhrade hotela sú bazény so šmýkačkami a toboganmi, slnečníky, 
ležadlá a matrace sú zdarma.

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístel-
ky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, TV, telefón, trezor (za poplatok), minibar.

PRE DETI
Miniklub, bazén so šmýkačkami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž, slnečníky, ležadlá, matrace a plážové osušky sú 
zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

POLOHA
Hotel má výbornú polohu v nádhernom prostredí v blízkosti Kleopatrinej plá-
že, asi 50 m od centra Alanye, so širokou ponukou reštaurácií, barov, nákup-
ných možností a príležitostí na rozptýlenie, zábavu a nočný život. Od letiska 
v Antalyi je vzdialený asi 130 km

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel s príjemnou atmosférou, pozostávajúci z 2 budov, má priestrannú vstup-
nú halu s recepciou, lobby bar, hlavnú reštauráciu, á la carte reštauráciu, bary,  
obchod so suvenírmi, Wi-Fi na recepcii zdarma, vnútorný bazén. Za poplatok 
sauna, turecké kúpele, masáže, internetový kútik a biliard. V záhrade je bazén 
so šmýkačkami, slnečná terasa s ležadlami a slnečníkmi (zdarma). Zo športo-
vých aktivít hotel ponúka: stolný tenis, stolný futbal, fi tnes a šípky. 

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, individuálnu klimatizáciu, SAT TV, telefón, balkón a za 
poplatok trezor a minibar. K dispozícii sú aj väčšie izby s dvoma prístelkami.

PRE DETI
Miniklub (4 r. – 12 r.), ihrisko, bazén so šmýkačkami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená asi 50 m 
a od hotela ju oddeľuje miestna komunikácia. Slnečníky, ležadlá, plážové ute-
ráky a vodné športy na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78�%

335  ALANYA334  ALANYA

KAHYA + KAHYA RESORT AQUA & SPA 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bufetu, neskoré ra-
ňajky, snacky, vo vyhradenom čase káva, koláče, miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje. Á la carte reštaurácia raz za pobyt. Tenis, fi tnes, šípky, turecké 
kúpele, sauna. 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bufetu, neskoré 
raňajky, popoludní káva, čaj a koláče, miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje (10.00 – 24.00). Fitnes, stolný tenis, stolný futbal, šípky, plážový volejbal.

1
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE WIFIDO 13 R.

ZDARMA

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
WIFIZDARMA

CENA OD

553
EUR

CENA OD

524
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

1
WIFI

  
DO 13 R.
ZDARMA

POLOHA
Mestský hotel sa nachádza v  blízkosti Kleopatrinej pláže, približne 1 km od 
centra Alanye, s množstvom nákupných možností, reštaurácií, barov a príleži-
tostí na zábavu a nočný život. Od letiska v Antalyi je hotel vzdialený 120 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z dvoch budov, má vstupnú halu s recepciou, hlavnú reštaurá-
ciu s možnosťou sedenia aj vonku, pool bar, lobby bar, plážový bar (iba nealko 
nápoje), Wi-Fi (v lobby zadarmo). Za poplatok obchody, internetový kútik, bi-
liard, fi tnes, sauna, masáže a iné procedúry. V areáli hotela sa nachádza jeden 
hlavný bazén, bazén so šmýkačkami a detský bazén, ležadlá, matrace a slneč-
níky v okolí bazénov zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT 
TV, klimatizáciu (individuálne riadenú), telefón, trezor (za poplatok), minibar 
(za poplatok) a balkón. Pre ubytovanie 3-4 dospelých osôb sú k dispozícii ro-
dinné izby pozostávajúce z dvoch miestností (prístelky rozkladací gauč). 

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PRE DETI
Bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je situovaná pri hoteli 
približne 50 m cez miestnu komunikáciu. Slnečníky, ležadlá, plážové uteráky 
a vodné športy na pláži sú za poplatok. Hotel na recepcii ponúka zľavové kar-
tičky na plážové sety s výhodnejšou cenou.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v obľúbenom stredisku Alanya v blízkosti najkrajšej plá-
že tureckej riviéry – Kleopatrinej pláže. Centrum Alanye, s bohatou ponuku 
obchodov, barov, reštaurácií a historických pamätihodností, je vzdialené asi 
15-minútovou prechádzkou. Od letiska v Antalyi je hotel vzdialený 130 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Príjemný hotel pozostávajúci z troch budov, ktoré sú navzájom prepojené, má 
vstupnú halu s recepciou a lobby barom, Wi-Fi v priestoroch hotela zdarma, 
reštauráciu s terasou, bary, v čase od 15.30 – 17.30 saunu a parný kúpeľ zdarma. 
Za poplatok internetový kútik a masáže. Športové aktivity: stolný tenis, fi tnes, 
šípky. Za poplatok: biliard a tenis na niektorom zo 6 verejných tenisových kur-
tov za cestou. V záhrade sú dva bazény s ležadlami a slnečníkmi zdarma. 2 krát 
za týždeň hrá v hoteli živá hudba. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT 
TV, individuálnu klimatizáciu, telefón, trezor a minibar (za poplatok) a balkón.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov.

PRE DETI
Bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je od hotela vzdialená 
len 50 m a oddelená prístupovou komunikáciou. Ležadlá a slnečníky sú za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

337  ALANYA336  ALANYA

RIVIERA KLEOPATRA ROYAL PALM 

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, nesko-
ré raňajky, počas dňa snacky, vo vyhradenom čase káva, koláče, zmrzlina, 
miestne alko a nealko nápoje. Stolný tenis, šípky, plážový volejbal a fi tnes.

1
WIFIDO 7 R.

ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

428
EUR

CENA OD

455
EUR



ĎALŠIE PONUKY NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK  

ALANYA
BOULEVARD ★★★★
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 7 ROKOV ZDARMA

ALANYA
GARDENIA ★★★★
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 13 ROKOV ZDARMAMA od 322 € MA od 448 €

BELEK
LIMAK ARCADIA GOLF 
& SPORT RESORT ★★★★★
ULTRA ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 15 ROKOV ZDARMA

BELEK
CLUB ASTERIA BELEK 
★★★★★
ULTRA ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

★

MA od 795 € MA od 758 €

BELEK
LIMAK ATLANTIS HOTEL 
& RESORT ★★★★★
ULTRA ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 15 ROKOV ZDARMA
2. DIEŤA ZADARMO DO 7R

ALANYA
KATYA HOTEL ★★★★★
ALL INCLUSIVE
2 DETI DO 7 ROKOV ZDARMA

MA od 795 € MA
od 498 €

BOULEVARD

GARDENIA

KATYA 

LIMAK ARCADIA GOLF & SPORT RESORT

LIMAK ATLANTIS HOTEL & RESORT CLUB ASTERIA BELEK

TURECKO
8, 11, 12 a 15 dňové pobyty s odletom 

z Bratislavy, Košíc, Sliača a Popradu
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TUNISKO 

TUNISKO

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX X

VZDUCH 23 29 32 33 30 26

VODA 17 22 24 25 24 22

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC

HAMMAMET
Pôvodne rybárske mestečko má krásne piesoč-
naté pláže, počas celého roka mierne prímorské 
podnebie, pestrú vegetáciu a patrí k najstarším 
turistickým strediskám v Tunisku. Na hlavnej ulici 
mesta sa nachádza množstvo obchodov, kaviar-
ní, reštaurácií a v medine, obklopenej hrubými 
mestskými múrmi, sa konajú tradičné arabské trhy 
– souky. Hotely obklopené rozľahlými záhradami 
ležia asi 2 km od centra Hammametu, priamo na 
priestranných hotelových alebo súkromných plá-
žach so širokou paletou športového vyžitia. Južnú 
časť Hammametu reprezentuje najmodernejšia 
turistická zóna Stredomoria, Hammamet–Yasmine, 
s novovybudovanou medinou, zábavným parkom 
Carthageland, luxusnými hotelmi, palmovou pro-
menádou s reštauráciami, obchodíkmi, novovybu-
dovaným klziskom, jachtovým prístavom a piesoč-
natými plážami. Transfer z letiska v Monastire trvá 
asi 2 hodiny 30 minút a z Tunisu 60 minút.

PORT EL KANTAOUI
Je moderný jachtový prístav ležiaci asi 6 km od 
Sousse. V jeho okolí sa nachádza sieť nových lu-
xusných hotelov, rezidencií, reštaurácií, nočných 
klubov i jedno z najlepších golfových ihrísk s 18 
jamkami. Príjemnú atmosféru luxusného prístavu 
si môžete vychutnať pri posedení v niektorej z po-
četných kaviarničiek či pizzérií, prechádzkou ulič-
kami s obchodíkmi, námestím a zábavným parkom. 
Transfer z letiska v Monastire trvá asi 40 minút.

SKANES
Turistická oblasť v blízkosti mesta Monastir, ktoré-
ho tajomná atmosféra oslovila nejedného fi lmára. 
Monastir je známy pevnosťou Ribat, mauzóleom 
Habiba Bourghibu a medinou so spleťou uličiek, 
tajomnými zákutiami s množstvom obchodíkov, 
reštaurácií a kaviarní. Transfer z letiska v Monastire 
trvá približne 10 minút.

MAHDIA
Je najjužnejšie položeným letoviskom Tuniska. Pre 
svoje krásne pláže s jemným bielym pieskom a tyr-
kysové more je nazývané aj tuniským Karibikom. 
Hotely ležiace priamo na pláži umožňujú stráviť 
dovolenku plnú nezabudnuteľných zážitkov. Táto 
časť pobrežia umožňuje okrem iných športov 
aj potápanie a absolvovanie potápačských kur-
zov. Transfer z letiska v Monastire trvá asi 90 až 
120 minút a z Tunisu asi 3 hodiny.

MOŽNOSŤ FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Sahara – dvojdňový dobrodružno-poznávací výlet 
s plnou penziou, pri ktorom môžete odhaliť pravú 
tvár Afriky. Navštívite jedno z najväčších koloseí 
z dôb rímskeho impéria El Djem, obydlia Berberov 
– pôvodných obyvateľov v Matmate, ako i mesto 
Douz, ktoré vám otvorí bránu do Sahary. Kto bude 
mať záujem, môže za poplatok využiť služby sa-
harských dromedárov a nechať sa povoziť po pie-
sočnatých dunách Sahary a vychutnať si západ 

slnka. Druhý deň tvorí prejazd soľným jazerom 
Chott El Djerid, fakultatívny výlet na džípoch do 
horských oáz Tamerza, Chebika a prehliadka Kai-
rouanu s Veľkou mešitou.
Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said – celodenný výlet 
s obedom na sever krajiny spojený s prehliadkou 
hlavného mesta Tunis, Antoniových kúpeľov, okúz-
ľujúceho bielo-modrého mestečka Sidi Bou Said 
a historického Kartága.
Monastir – El Djem – celodenný výlet spojený 
s plavbou pirátskou loďou, prehliadkou Monastiru 
s mauzóleom Habiba Bourgibu a návštevou mes-
tečka El Djem s najväčším rímskym amfi teátrom 
na africkom kontinente.
Plavba pirátskou loďou – poldňová plavba pozdĺž 
pobrežia spojená s kúpaním.

Skanes Monastir

Mahdia

Tunis
Hammamet

Port el Kantaoui
Sousse

BRÁNA SAHARY, EXOTICKÁ KRAJINA LEŽIACA V SEVERNEJ ČASTI AFRIKY NA POBREŽÍ STREDOZEMNÉHO MORA. KRAJINA BOHATÁ NA HISTÓRIU A 
PAMIATKY UŽ OD NAJSTARŠÍCH DÔB. TUNISKO MÁ 1 200 KM NÁDHERNÝCH PIESOČNATÝCH PLÁŽÍ, TURISTICKÉ ZÓNY S NAJMODERNEJŠÍMI HOTELMI S 
KVALITNÝMI SLUŽBAMI PODOBNÝMI EURÓPSKEMU ŠTANDARDU A VYZNAČUJÚCIMI SA VYNIKAJÚCOU MIESTNOU I EURÓPSKOU KUCHYŇOU. 
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Monastir

Tunis KerkouanTabarka

Stredozem
né m

ore

Gabés
Tozeur

Chebika
Sfax

Thuburbo 
Majus

Dougga
Hammamet

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

POLOHA
Hotel sa nachádza vedľa hotela Dar Khayam asi 90 km od letiska v Monastire 
a 6 km od historického centra Hammametu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, trezor (za poplatok), zme-
náreň, pripojenie na internet (za poplatok), hlavnú reštauráciu, bary, Maurskú 
kaviareň, obchod so suvenírmi, 2 bazény, slnečníky a ležadlá pri bazéne (zdar-
ma), osušky (za depozit), matrace (za poplatok), vnútorný bazén. K dispozícii 
sú: fi tnes, stolný tenis, minigolf, biliard, tenis, plážový volejbal a futbal, jazda 
na koni, amfi teáter, disko bar, služby Khayam wellnes centra (masáže, sauna, 
kaderníctvo). Hoteloví animátori organizujú rôzne športové aktivity a zábavné 
programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (poschodová posteľ) majú 
kúpeľňu s WC, centrálne riadenú klimatizáciu (jún až september), SAT TV, tele-
fón, balkón alebo terasu. Za poplatok sú: minibar a sušič na vlasy. K dispozícii 
sú rodinné izby so štyrmi lôžkami.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), stolička, postieľka, ihrisko, animácie, bazén, 
Juniorklub (12 r. - 16 r.).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Ležadlá a slnečníky sú zdarma, osušky za depozit a matrace za poplatok. Ne-
motorizované a motorizované vodné športy (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

OMAR KHAYAM +
339  HAMMAMET

1. DEŇ
Odlet z Bratislavy, respektíve z Košíc 
do Monastiru. Po prílete na letisko 
transfer do hotela, ubytovanie, veče-
ra a individuálne voľno.

2. DEŇ
Návšteva El Djem, mestečka preslá-
veného najväčším rímskym amfi te-
átrom na africkom kontinente. Ces-
ta ďalej povedie cez mesto Sfax do 
Matmaty s unikátnymi troglodytnými 
obydliami. Pokračovanie do mesta 
Douz, označovaného aj za bránu do 
Sahary. Fakultatívne možnosť pre-
chádzky na ťavách v piesočných sa-
harských dunách pri Douz.

3. DEŇ
Prechod cez najväčšie tuniské soľné 
jazero Chott el Djerid, pokračovanie 
v  ceste do mestečka Tozeur zná-
meho najmä vďaka pestovaniu ďatlí 
„deglet nour“, fakultatívne možnosť 
návštevy múzea Dar Chraiet alebo 
fakultatívny výlet klimatizovanými 
džípmi do horských oáz Tamerza, 
Chebika a Mides. V  popoludňajších 
hodinách transfer do mestečka Do-
ugga. Ubytovanie, večera.

4. DEŇ
Prehliadka jednej z najzachovalejších 
rímskych lokalít na africkom konti-
nente, zapísanej do zoznamu sveto-
vého kultúrneho dedičstva UNESCO 
s  množstvom architektonických 
pamiatok. Pokračovanie v  ceste do 
Thuburbo Majus. Ubytovanie, večera.

5. DEŇ
Prehliadka Thuburbo Majus, kde bola 
v r. 27 n.l. zriadená rímska kolónia 
ktorá po arabskom vpáde zanikla, až 
do dnešných dní sa však zachovali 
zaujímavé vykopávky. Pokračovanie 

v ceste do Zahghouan s najvýznam-
nejšou pamiatkou – Hadriánovým 
chrámom vôd, ktorý bol zásobovaný 
vodou prostredníctvom 123 km dlhé-
ho aquaduktu. Transfer do hlavného 
mesta Tunis, ubytovanie, večera.

6. DEŇ
Prehliadka Kartága, ktoré bolo v roku 
146 p.n.l. zrovnané so zemou. V ma-
lebnom mestečku Sidi Bou Said, ktoré 
láka nielen nádherným výhľadom na 
hlavné mesto, ale aj zaujímavou ar-
chitektúrou, nájdete medzi umelcami 
obľúbenú kaviareň Café des Nattes. 
Vo večerných hodinách pokračovanie 
na sever krajiny na polostrov Cap Bon 
s mestečkami Kerkouane, kde môžete 
objavovať jediné pozostatky púnské-
ho mesta na území Tuniska. Ubytova-
nie a večera v hoteli v Hammamete.

7. DEŇ
Pobyt v  hoteli v  Hammamete, relax 
pri mori (možnosť predĺženia pobytu 
pri mori za doplatok). 

8. DEŇ
Transfer na letisko v Monastire, odlet 
do Bratislavy, respektíve do Košíc.

TUNISKO PO STOPÁCH 

RIMANOV

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie a ľahké občerstvenie 
v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

LETECKY   |   S POBYTOM PRI MORI   |   KULTÚRNE PAMIATKY

338  
NOVINKA

CENA OD

458
EUR

NOVINKA

CENA OD

918
EUR
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PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 10 r.), stolička, bazén, ihrisko, menu, aquapark. Animá-
cie v Klube Ado pre juniorov (10 r. - 14 r.).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pred ho-
telom. Slnečníky a ležadlá sú zdarma, osušky za depozit. Motorizované vodné 
športy na pláži a služby potápačského centra sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel obklopený subtropickou záhradou sa nachádza 5 km od centra Sousse,  
prístavu Port el Kantaoui a golfového ihriska. Od letiska v Monastire je asi 16 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrekonštruovaný hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy (dva 3-po-
schodové pavilóny) a záhradných bungalovov, má recepciu, Wi-Fi a  interne-
tový kútik v priestoroch lobby (za poplatok), hlavnú reštauráciu, á la carte 
reštaurácie, bary, 3 vonkajšie bazény, vnútorný bazén, slnečníky a ležadlá sú 
pri bazéne zdarma, osušky sú za depozit. K dispozícii: tenis, fi tnes, stolný tenis, 
plážový volejbal, biliard, futbalové ihrisko, Elyssa Spa centrum (masáže, sauna, 
hammam), diskotéka a novovybudovaný aquapark. Hoteloví animátori denne 
organizujú rôzne športové aktivity a večerný program pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou až prísteliek (pevné, resp. rozkladacie lôžko) 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, centrálne riadenú klimatizáciu, SAT TV 
(diaľkové ovládanie za depozit), telefón, balkón alebo terasu. Za poplatok: 
chladnička, individuálne ovládaná klimatizácia, trezor a pripojenie na internet.

STRAVOVANIE
All inclusive.

LTI THALASSA SOUSSE 
340  SOUSSE

CENA OD

448
EUR

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie 
08.00-24.00, ľahké občerstvenie popoludní 12.00-18.00, polnočné snacky 
22.30-23.30, možnosť večere v 3 tematických reštauráciách (rezervácia vo-
pred), fľaša vody dopĺňaná na izbu každý deň. Športové aktivity: tenis, luko-
streľba, minigolf, stolný tenis, ihrisko na minifutbal, hádzanú a basketbal, ae-
robik, plážový volejbal, nemotorizované vodné športy a vstup do aquaparku.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE AQUAPARK WIFI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA



298

TUNISKO  |  HAMMAMET

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

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

VINCCI NOZHA BEACH 

341  HAMMAMET

SAMIRA CLUB +

342  HAMMAMET

POLOHA
Obľúbený klubový komplex je od centra mesta Hammamet vzdialený 5 km, od 
moderného turistického strediska Hammamet-Yasmine je vzdialený 4 km a od le-
tiska v Monastire 100 km. Golfové ihriská Citrus a Yasmine sú od hotela vzdialené 
4 km. Hotelový shuttle bus premáva na obe golfové ihriská zdarma.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex tvoria prízemné bungalovy postavené v  tradičnom maurskom štýle, 
vstupná hala s recepciou, zmenárňou, internetovým kútikom (za poplatok), hlav-
ná reštaurácia, á la carte reštaurácia na pláži, bary, maurská kaviareň, obchodná 
arkáda, bazén s toboganmi, detský bazén, ležadlá, slnečníky a matrace sú zdar-
ma. K dispozícii sú: fi tnes, tenisové kurty, ihrisko na basketbal a hádzanú, futbalo-
vé ihrisko s trávnatým povrchom a osvetlením, stolný tenis, lukostreľba, bowling, 
biliard, plážový volejbal, vodné pólo, prenájom bicyklov, jazdecké centrum s vý-
cvikom, SPA centrum (sauna, jacuzzi, masáže, balneoterapia). Medzinárodný tím 
animátorov organizuje bohatý zábavný a športový program pre dospelých a deti.

UBYTOVANIE
Zrenovované dvojlôžkové prízemné bungalovy s možnosťou až dvoch prísteliek 
(pevné, resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, individuálne ovládanú klimati-
záciu, SAT TV, telefón a malú terasu. Za poplatok sú: minibar (na vyžiadanie) a trezor.

STRAVOVANIE S ALL INCLUSIVE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (3 r. - 17 r.), ihrisko, bazén, Snoopy diskotéka, premietanie fi lmov.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli, le-
žadlá, slnečníky a matrace sú zdarma. Motorizované vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel je vzdialený asi 6 km od historického mestečka Nabeul a od centra mesta 
Hammamet s medinou a tradičným orientálnym trhom „soukom“, reštauráciami 
a kaviarňami. V blízkosti sa nachádzajú golfové ihriská Yasmine a Citrus.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má priestrannú vstupnú halu s recepciou a zmenárňou, Wi-Fi v priestoroch 
recepcie (zdarma), internetový kútik (za poplatok), hlavnú reštauráciu, 2 á la carte  
reštaurácie, detskú reštauráciu, bary, maurskú kaviareň, obchodík so suvenírmi, 
hlavný bazén, bazén s toboganmi, ležadlá a slnečníky sú pri bazéne zdarma, vnú-
torný bazén. K dispozícii sú: fi tnes, tenisový kurt, stolný tenis, biliard, minigolf, 
vodný aerobik, lukostreľba, SPA centrum (balneoterapia, masáž, sauna, hammam, 
jacuzzi, kaderníctvo, kozmetika). Hoteloví animátori organizujú športové aktivity 
a zábavné programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Moderne a útulne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, individuálne 
ovládanú klimatizáciu (v hotelom určenom období), SAT TV, telefón, trezor a mi-
nibar (za poplatok), balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, reštaurácia, bazén, ihrisko, tobogan.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Ležadlá a slnečníky sú zdarma, osušky za depozit. Vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v hotelom urče-
nom čase, ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v hotelom urče-
nom čase, ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

CENA OD

518
EUR

CENA OD

458
EUR

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI GOLF

2+2
DO 6 R.

ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BEZ BARIÉR

2+2
DO 12 R.
ZDARMA
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ +
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97
%

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

SENTIDO PHENICIA +

343  HAMMAMET

CLUBHOTEL RIU 
MARCO POLO 

344  HAMMAMET

POLOHA
Hotel sa nachádza asi 8 km od historického centra Hammametu, v pešej vzdiale-
nosti od jachtového prístavu a mediny v Hammamet-Yasmine. V blízkosti hotela 
sú aj nákupné možnosti.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Štvorposchodová hotelová budova má  recepciu, internet (za poplatok), Wi-Fi 
v priestoroch loby baru (zdarma), obchodík so suvenírmi, konferenčnú miestnosť, 
hlavnú reštauráciu, á la carte reštaurácie, bary, maurskú kaviareň, bazén s ležadla-
mi a slnečníkmi zdarma, detský bazén, vnútorný bazén a slnečnú terasu. K dispo-
zícii sú: stolný tenis, volejbal, fi tnes, aerobik, tenis, wellnes centrum (masáž, sauna, 
hammam, salón krásy). Hoteloví animátori organizujú rozličné športové aktivity 
a programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kú-
peľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar, trezor, Wi-Fi pripojenie (zdar-
ma), balkón alebo terasu. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, ihrisko, animácie, bazén.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Ležadlá a slnečníky sú zdarma, plážové osušky za depozit. Vodné športy sú za 
poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Moderný hotel sa nachádza v krásnej palmovej záhrade s olivovníkmi asi 6 km od 
centra Hammametu a 5 km od hotelovej zóny, jachtového prístavu a 2 golfových 
ihrísk Citrus a Yasmine. Od letiska v Monastire je vzdialený asi 100 km. Hotelový 
shuttle bus premáva na obe golfové ihriská zdarma.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z 3 štvorposchodových budov a má recepciu so zmenárňou, 
Wi-Fi pripojenie v priestoroch loby baru (zdarma), internetový kútik (za poplatok), 
hlavnú reštauráciu, á la carte reštaurácie, maurskú kaviareň, bary, diskotéku, ob-
chod so suvenírmi, 2 vonkajšie bazény, vnútorný bazén, jacuzzi, slnečníky, ležadlá, 
matrace a osušky sú pri bazéne zdarma. K dispozícii sú: tenis, stolný tenis, aerobik, 
plážový volejbal, vodný aerobik, lukostreľba, biliard, boccia, šípky, plážový futbal, 
minigolf, videohry, fi tnes, hammam, masáže, joga, jazda na koni. Hoteloví animátori 
organizujú športové aktivity a zábavné programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Komfortné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (pevné resp. rozkla-
dacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (jún - september), 
SAT TV, telefón, Wi-Fi pripojenie na internet (zdarma), balkón alebo terasu. Za 
poplatok sú: trezor a minibar.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), bazén, ihrisko, menu, stolička a postieľka.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pri hoteli. Slnečníky, 
ležadlá, matrace a osušky sú zdarma. Motorizované vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v hotelom urče-
nom čase, ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v ho-
telom určenom čase, ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

CENA OD

618
EUR

CENA OD

718
EUR

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI GOLFDO 6 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFIDO 7 R.
ZDARMA
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LTI THALASSA MAHDIA 
345  MAHDIA

POLOHA
Príjemný hotelový komplex sa nachádza na pobreží jednej z najkrajších pláží 
v Tunisku. Od centra Mahdie je vzdialený 4 km a od letiska v Monastire 50 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Menší hotelový komplex má recepciu, internet a Wi-Fi pripojenie v  priestoroch 
lobby baru (za poplatok), hlavnú reštauráciu, á la carte reštauráciu, bary, Maurskú 
kaviareň, 2 bazény, slnečníky a ležadlá pri bazéne sú zdarma, osušky za depozit, 
detský bazén, vnútorný bazén so sladkou vodou. K dispozícii sú: stolný tenis, tenis, 
aerobik, bowling, minigolf, futbal, hádzaná, basketbal, plážový volejbal, vodné pólo, 
kanoe, fi tnes, jazda na koni, potápanie, amfi teáter, disko bar, služby SPA centra 
(masáže rôzneho druhu, sauna, hammam, bazén s morskou vodou). Hoteloví ani-
mátori organizujú počas celého dňa rôzne športové aktivity a zábavné programy.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. rozkladacie lôž-
ko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, centrálne riadenú klimatizáciu (počas 
mesiacov jún až september), SAT TV (diaľkový ovládač za depozit), telefón, bal-
kón alebo terasu. Za poplatok sú: minibar a trezor.

STRAVOVANIE
All inclusive

PRE DETI
Miniklub (4 r. - 10 r.), postieľka, stolička, ihrisko, animácie, bazén, animačný 
program pre Juniorov (10 r. - 14 r.).

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Ležadlá a slnečníky sú zdarma, osušky za depozit. Vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESSDO 12 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, nealko a alko 
nápoje miestnej produkcie v určenom čase, ľahké občerstvenie popoludní. Stolný 
tenis, tenis, aerobik, bowling, minigolf, futbal, hádzaná, basketbal, plážový volejbal, 
vodné pólo, nemotorizované vodné športy.

NOVINKA

CENA OD

448
EUR
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ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov.  Miestne alkoholické nápoje od 10.00-24.00, nealkoholické od 08.00-
24.00, neskoré raňajky 10.00-11.00, snacky 16.00-17.00, možnosť rezervácie 
v 2 á la carte reštauráciách, polnočné snacky 23.00-24.00. 

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufe-
tových stolov, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie a ľahké 
občerstvenie v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza na pobreží jednej z najkrajších pláží v Tunisku. 
Od centra Mahdie je vzdialený 5 km a od letiska v Monastire 50 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel postavený v maurskom štýle má vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, Wi-Fi 
pripojenie v priestoroch loby baru (zdarma), internetový kútik (za poplatok), ob-
chod so suvenírmi, hlavnú reštauráciu, á la carte reštaurácie, bary, Maurskú kaviareň, 
bazénový komplex, slnečníky, ležadlá, osušky a matrace pri bazéne zdarma, vnútor-
ný bazén. K dispozícii sú: 2 tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, biliard, plážový vo-
lejbal, diskotéka, amfi teáter a služby SPA centra (sauna, masáže). Hoteloví animá-
tori organizujú rôzne športové aktivity a zábavné programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné resp. rozkladacie lôžko) majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, centrálne riadenú klimatizáciu, SAT TV, telefón, 
balkón alebo terasu. Za poplatok sú: minibar, trezor a výhľad na more. Izby 
s výhľadom na more sú renovované. V nerenovovanej časti hotela sú k dispo-
zícii aj rodinné izby (rozlohovo väčšia miestnosť so štyrmi pevnými lôžkami). 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, ihrisko, animácie, bazén, mi-
nizoo.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Slnečníky, ležadlá, osušky a matrace sú zdarma. Vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

347  MAHDIA346  MONASTIR

ROYAL THALASSA 
MONASTIR 

LTI MAHDIA BEACH 

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

POLOHA 
Hotel  je umiestnený priamo pri pláži. Centrum letoviska Monastir je asi 5 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
4 poschodový hotel pozostáva z 280 izieb a má recepciu so vstupnou halou s Wi-Fi 
zdarma, reštauráciu a dve á la carte reštaurácie, piano bar, bazén so sladkou vodou, 
bar pri bazéne, bar pri pláži, maurskú kaviareň, vnútorné thalasso centrum Royal 
Elissa Thalasso s vnútornými bazénmi, jacuzzi, saunami a masážnymi miestnosťami, 
minimarket, obchod so suvenírmi. Na priestrannej slnečnej terase je bazén (ležadlá, 
slnečníky sú zdarma). 

UBYTOVANIE 
Hotelové izby pre 2 osoby s možnosťou prístelky majú cca 28 m2 a sú vybavené 
sedacím kútom, minibarom, klimatizáciou, satelitným TV, Wi-Fi (zdarma) a majú 
kúpeľňu s WC, sprchovacím kútom a sušičom vlasov. Izby sú s výhľadom do záhra-
dy alebo na more (za doplatok). Thalasso suity sú umiestnené na streche Thallaso 
centra s výhľadom na more a vlastným bazénom (zdieľaným s ostatnými suitami), 
majú 70 m2, obývaciu časť, jedálenský kútik, kúpeľňu s vírivou vaňou a sprchou, 
a miestnosť s masážnym stolom.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI 
Detský klub (4 r. – 10 r.), oddelená časť v bazéne, ihrisko.

PLÁŽ 
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pri hoteli. K dispozícii sú 
ležadlá a slnečníky zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

PRI PLÁŽI ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESS

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE WIFI WELLNESSDO 13 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

618
EUR

CENA OD

598
EUR
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Viac než 90 percent krajiny, ktorá je kolískou civili-
zácie, pokrýva púšť, obmýva ju Stredozemné i Čer-
vené more, leží na  africkom kontinente i  na  časti 
Sinajského polostrova. Väčšina zo 68 miliónov 
obyvateľov žije v údolí a delte Nílu, len malá časť 
sa prispôsobila nehostinnému prostrediu alebo žije 
v oázach roztrúsených vo vnútrozemí. Egypt ponú-
ka aj rovnako bohaté a rozmanité možnosti zábavy, 
športu či nákupov v  uličkách so starými bazármi 
alebo v  najmodernejších nákupných mólach. Čer-
venomorské zátoky a  lagúny s bohatým podmor-
ským svetom a koralovými útesmi sú rajom, ktorý 
vyhľadávajú najmä potápači. Na návštevu, vrátane 
detí, je potrebné vízum, ktoré vám na počkanie vys-
tavia na  letisku po  pristátí a  predložení platného 
cestovného pasu.

MARSA ALAM
Pôvodne malá rybárska dedinka, je dnes populár-
na predovšetkým vďaka ideálnym podmienkam 

na  potápanie a  šnorchlovanie. Dlhé piesočnaté 
pláže, nádherné koralové útesy a  kvalitné ubyto-
vanie – to všetko nájdete v  Marsa Alam. Je sku-
točným rajom a oázou pokoja pri Červenom mori. 
Leží 210�km južne od Hurghady, patrí k najkrajším 
oblastiam egyptského pobrežia a z roka na rok sa 
teší stále väčšiemu záujmu a obľube. Krásne pláže, 
čisté more, jedinečné koralové útesy – to všetko je 
silný magnet pre milovníkov podmorského sveta 
a vyznávačov pokojnej, ničím nerušenej dovolenky. 
Let z Bratislavy do Marsa Alam trvá 4 hodiny. Trans-
fer z letiska do hotelov trvá 20 minút až 1,5 hodiny. 
Transfer z  letiska v  Hurghade do  hotelov trvá asi 
2 hod. a 50 minút.

EL QUSEIR
Nová destinácia na  koralovom pobreží Červené-
ho mora, so sugestívnou a magickou atmosférou, 
ideálne miesto na aktivity, zábavu, oddych aj relax. 
Luxusné hotelové komplexy svetoznámych hote-
lových sietí poskytujú pohodlie a  všetok komfort. 

Odporúčame navštíviť centrum malebného prístav-
ného mestečka s množstvom obchodíkov, ochutnať 
miestne špeciality, nechať sa uniesť zábavou na dis-
kotékach a očariť temperamentom domácich umel-
cov. Let z Bratislavy do Marsa Alam trvá 4 hodiny. 
Transfer z letiska do hotelov trvá približne 1 hodinu. 
Transfer z  letiska v  Hurghade do  hotelov trvá asi 
2 hod. a 50 minút.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Luxor a Karnak – celodenný výlet do najstaršieho 
egyptského mesta, ktorý je spojený s  návštevou 
najväčších chrámov v Luxore a Karnaku, do Théb, 
Údolia kráľov a kráľovien, zádušného chrámu krá-
ľovny Hatšepsut.  
El Quseir – prehliadka mesta El Quseir aj s možnos-
ťami nákupov v obchodíkoch so suvenírmi. 
Safari – výlet džípom alebo na štvorkolkách do púš-
te. Dobrodružstvo a adrenalín v púštnych dunách 
na vlastnej koži.

EGYPT
EGYPT SVOJÍM 5000-ROČNÝM DEDIČSTVOM, JEDINEČNOU AŽ TAJOMNOU HISTÓRIOU A VEĽKOLEPOU KULTÚROU PÚTA POZORNOSŤ CELÉHO SVETA. 
ZA POSLEDNÉ DESAŤROČIE SA STAL OBĽÚBENOU A VYHĽADÁVANOU TOP DESTINÁCIOU, KTORÁ SA PÝŠI JEDINEČNÝMI MONUMENTÁLNYMI  PAMIAT-
KAMI – PYRAMÍDAMI A CHRÁMAMI V KÁHIRE, LUXORE ČI KARNAKU, BOHATÝM PODMORSKÝM SVETOM A UNIKÁTNYMI KORALOVÝMI ÚTESMI. 

Káhira Petra

Taba

Hurghada

Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor Marsa Alam
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Výlet loďou – výlet loďou s možnosťami slnenia, po-
tápania a šnorchlovania. Nádherné koralové útesy 
a tyrkysové more, delfíny a korytnačky – deň s ne-
zabudnuteľnými zážitkami.

HURGHADA
Pôvodne malá rybárska dedinka, ponúka širokú 
škálu ubytovacích kapacít, od  lacnejších turistic-
kých hotelov sústredených v okolí Daharu na sever-
nom konci mesta až po desiatky luxusných hote-
lových komplexov svetových hotelových reťazcov 
v okolí Makadi Bay a Soma Bay na  juhu. V centre 
Hurghady – Dahare odporúčame navštíviť typické 
arabské trhovisko, bazáre, mešitu a  v  novšej čas-
ti – Sakalle si vychutnať miestne arabské špeciality 
ako fúl, faláfel, košari, kebab a pitu v jednej z množ-
stva reštaurácií, prípadne si posedieť v originálnej 
čajovni pri vodnej fajke a čiernom čaji s mätou či 
karkadé. Let z Bratislavy a Košíc do Hurghady trvá 
4 hodiny. Transfer z letiska trvá od 5 do 40 minút. 

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Káhira – náročný celodenný výlet do  hlavného 
mesta Egypta a najľudnatejšej metropoly v Afrike, 
ležiacej na  začiatku úrodnej delty Nílu. Návšteva 
tajomných pyramíd a mysterióznych sfíng v Gize, 
aj najbohatšej historickej pokladnice na  svete – 
Egyptské múzeum, ktorá skrýva jeden z najväčších 
historických vzácností – Tutanchamónov poklad, 
ako aj jeden zo siedmich divov sveta, veľkolepé py-
ramídy v Gize a mysterióznu Sfi ngu. 
Luxor a Karnak – výlet do najstaršieho egyptského 
mesta, počas ktorého sa spolu s egyptológom pre-
zrú najnavštevovanejšie a najväčšie chrámy v Luxore 
a  Karnaku. Mestá na  rozprávkovom Níle sú za-
svätené triáde bohov: Amonovi, Mut a  Chonsovi. 
Na druhej, západnej strane, prehliadka Mesta mŕt-
vych – Théb a Údolia kráľov, kráľovien, zádušného 
chrámu kráľovnej Hatšepsut a impozantných Mem-
nonových kolosov.
Výlet na ostrov Giftun – výlet loďou na rajský ostrov 
obklopený tyrkysovým morom s panenskými pie-

sočnatými plážami s možnosťami slnenia, potápania 
a šnorchlovania.
Safari – výlet džípom alebo na štvorkolkách do púš-
te a beduínskej dedinky, s možnosťou zoznámenia 
sa s každodenným spôsobom života a zvykov be-
duínov. 
Je možné si vybrať z bohatej ponuky ďalších výle-
tov – prehliadku Hurghady s návštevou najväčších 
atrakcií, potápanie pri koralových útesoch, výlet 
ponorkou do  hĺbky 20�m pod morskou hladinou, 
plavbu na lodi s preskleným dnom. Odmenou budú 
neopakovateľné zážitky.

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY IV V VI VII VIII IX X
VZDUCH 27 30 35 37 38 30 27
VODA 24 26 28 28 29 26 24

ODLETY Z BRATISLAVY A KOŠÍC
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Taba
Káhira

Hurghada
Sharm el Sheik

Luxor

Edfu
Kom Ombo
Asuán

Petra

Jeruzalem

LETECKY  |  ČESKÝ SPRIEVODCA  |  PLNÁ PENZIA V CENE

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

MÖVENPICK RESORT 

349  EL QUSEIR

POLOHA
Hotelový komplex postavený v núbijskom štýle sa nachádza na jednom z naj-
krajších miest pre potápačov v oblasti Marsa Alam, 7�km od mestečka El Quseir.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z viacerých prízemných bungalovov a má k dis-
pozícii: vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, Wi-Fi v priestoroch lobby baru 
zdarma, internetovú kaviareň, niekoľko reštaurácií: hlavnú, á la carte reštaurá-
cie, bary, konferenčnú miestnosť, obchodíky so suvenírmi. Bazény, slnečníky, 
ležadlá a osušky sú zdarma. Za poplatok: wellness centrum, masáže, vírivka, 
sauna, salón krásy, orientálny stánok, fi tnescentrum, tenis, squash, volejbal, 
futbal, večerné programy a animácie.

UBYTOVANIE
Elegantne a komfortne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou 
prístelky (pevné resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, 
SAT TV, telefón, minibar (za poplatok), trezor, Wi-Fi pripojenie, balkón alebo 
terasu. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. – 12 r.), postieľka, stolička, bazén, animácie, ihrisko.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri 
hoteli. Slnečníky, ležadlá a osušky sú na pláži zdarma. Ponuka vodných športov 
a potápanie (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

PLAVBA LOĎOU PO NÍLE 
348  HURGHADA

O LODI
Päťhviezdičková loď ponúka kom-
fortne zariadené dvojlôžkové kabíny 
s možnosťou jednej prístelky. Všetky 
kajuty majú kúpeľňu s  WC, telefón, 
TV, trezor a  minibar (za  poplatok). 
Vstupná hala s recepciou, zmenáreň, 
knižnica, lobby bar, internet a  Wi-Fi 
pripojenie v  priestoroch lobby baru 
za poplatok, reštaurácia, priestranný 
salónik (všetky priestory klimatizova-
né), obchodík so suvenírmi, na hornej 
palube je otvorený bazén, slnečná te-
rasa, slnečníky, ležadlá a osušky zdar-
ma. Počas dňa animačné programy, 
večer diskotéka v klube.

PROGRAM
1. DEŇ: odlet z  Bratislavy, prílet 
do  Hurghady, podľa času príletu sa 
uskutoční transfer do  Luxoru, nalo-
denie, prípadne ubytovanie v  hoteli 
v  Hurghade, večera, nocľah na  lodi, 
prípadne v hoteli minimálne 3*.
2. DEŇ: pobyt na  lodi (prípad-
ne transfer z  Hurghady konvo-
jom do  Luxoru), raňajky, západný 
breh, kde na  sklonku dňa padá tieň 
na mesto mŕtvych - návšteva Údolia 
kráľov s  prehliadkou hrobiek kráľov 
18., 19. a  20. dynastie, Memnonove 
kolosy, Medinet Habu, komplex vy-
budovaný Ramzesom II. Pokračova-
nie v plavbe do Edfu, večera, nocľah 
na lodi.
3. DEŇ: raňajky, plavba po  Níle 
do  Edfu, prehliadka chrámu zasvä-
teného sokoliemu bohu Horovi, naj-
zachovalejší chrám v  celej krajine. 
Po  obede pokračovanie v  plavbe 
do  Kom Ombo. Jediné miesto, kde 
príbytok zdieľajú dvaja bohovia: 
návšteva chrámov zasvätených bo-
hom Sobek a Haroeris. Pokračovanie 

do Asuánu, večera, nocľah na lodi.
4. DEŇ: raňajky, prehliadka Veľkej 
Asuánskej priehrady – kontrast starej 
a novej doby, Asuán = „brána čiernej 
Afriky“, mesto bez jediného mosta, 
chrámu vo Philae zasvätenému bo-
hyni Isis, prehliadka chrámu bohy-
ne Háthor, obed, popoludní plavba 
na pôvabných felukách (štíhlych bie-
lych plachetniciach) popri mauzóleu 
Agha Khan a  botanickej záhrade 
(vstup do botanickej záhrady možný 
fakultatívne), večera, nocľah na  lodi. 
Fakultatívne možnosť zúčastniť sa 
na  Sound and Light show a  prežiť 
nádherný večer.
5. DEŇ: raňajky, voľný program, obed.  
Fakultatívne  možnosť navštíviť veľ-
kolepý chrám v  Abou Simbel, ktorý 
sa považuje za  najkrajší v  Egypte, 
Chrámy Ramsesa II. Vytesané do skál 
a  neuveriteľným úsilím vyzdvihnuté 
z vôd – ohromenie, údiv, nemý úžas, 
večera, nocľah na lodi.
6.–7. DEŇ: plavba do Luxoru. Východ-
ný breh s Mestom živých, impozantný 
chrám  Ipet-Ray zasvätený vzneše-
nému bohu Théb  Amonovi. Bol vy-
stavaný faraónom Amenophisom III. 
a  zveľaďovaný Ramzesom II., Titom 
alebo Alexandrom Veľkým. Prehliad-
ka chrámu Ipet-Isut, ktorého názov 
pochádza z  blízkej dedinky El-Kar-
nak. Aleja sfíng a  udivujúca stĺpová 
sieň v Karnaku. Voľný program, večera 
a nocľah na lodi, prípadne transfer do 
Hurghady, večera a nocľah v hoteli mi-
nimálne 3*.
8. DEŇ: raňajky, vylodenie, transfer 
na letisko do Hurghady, odlet do Bra-
tislavy. Možnosť predĺženia pobytu 
pri mori.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufeto-
vých stolov v hlavnej  reštaurácii, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, 
káva, čaj, snack v určenom čase, zmrzlina pre deti. Športové aktivity: stolný 
tenis, biliard, stolný futbal, prenájom bicyklov.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIE BEZ BARIÉRDO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

968
EUR

CENA OD

522
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 92�%

PENSEE AZUR RESORT 

350  EL QUSEIR

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza približne 40�km od  letiska v  Marsa Alam 
a 20�km od El Quseir s nákupnými možnosťami, reštauráciami a barmi.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V  hoteli je k  dispozícii vstupná hala s  recepciou, zmenáreň, internet 
a Wi-Fi v priestoroch lobby baru (za poplatok), obchodíky so suvenírmi, kon-
ferenčná miestnosť, niekoľko reštaurácií, bary. V rozľahlej záhrade sa nachá-
dza bazén, bazén pre deti, slnečníky, ležadlá a  osušky pri bazéne sú zdar-
ma, tenis, stolný tenis, fi tnes, biliard, za  poplatok wellness centrum (sauna, 
jacuzzi, masáže). Hoteloví animátori organizujú rôzne športové aktivity 
a programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, 
telefón, rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, minibar, Wi-Fi pripojenie (za po-
platok), trezor, balkón alebo terasu. K dispozícii sú rozlohovo väčšie rodinné 
izby (na vyžiadanie).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (5 r. – 12 r.), bazén, animácie, postieľka, stolička, ihrisko.

PLÁŽ
Široká piesočnato-štrková pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pri 
hoteli. Slnečníky, osušky a ležadlá sú na pláži zdarma. Ponuka vodných špor-
tov, šnorchlovanie, potápanie (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky a  večere v  hlavnej reštaurácii Pensee 
formou bufetových stolov, obedy formou bufetu v reštaurácii Coral Beach. 
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, snack a zmrzlina v ur-
čenom čase. Športové aktivity: tenis, stolný tenis, fi tnes, biliard.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI BEZ BARIÉR

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

558
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 94�%

POLOHA
Hotelový komplex je na  jednom z najkrajších miest pre potápačov, asi 10 minút 
od centra mestečka El Quseir. V areáli hotela je veľký aquapark s atrakciami a tobo-
gánmi pre deti i dospelých. Hotel má dve časti: Club Calimera a LTI Akassia.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli je k dispozícii vstupná hala s recepciou, Wi-Fi v priestoroch lobby baru 
(zdarma),  internet v kaviarni (za poplatok), orientálny stánok, obchodíky so su-
venírmi, hlavná, á la carte reštaurácie, bary, bazény, slnečníky, ležadlá a osušky pri 
bazéne sú zdarma, tenisové kurty, boccia, stolný tenis, futbal, biliard, vodné pólo, 
šípky, lukostreľba, plážový volejbal. Za poplatok: wellness, masáže, vírivka, fi tnes. 
Divadlo, diskotéky, večerné programy, animácie, aquapark, divoká rieka, tobogány.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. roz-
kladacie lôžko) sú v časti Club Calimera, majú kúpeľňu s WC, SAT TV, sušič na vla-
sy, telefón, balkón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné izby s dvomi spálňami pre 
5 osôb (na vyžiadanie). Za poplatok: minibar, trezor a Wi-Fi pripojenie.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (3 r. - 12 r.), bazény, animácie, stolička, postieľka, ihrisko, aquapark 
s množstvom vodných atrakcií a toboganov, bazén s umelými vlnami.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora (umelo vybudovaný bazén 
v mori) alebo so vstupom po mólach. Slnečníky, osušky a ležadlá sú na pláži zdar-
ma. Vodné športy, šnorchlovanie, potápanie (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

AKASSIA SWISS RESORT 

351  EL QUSEIR

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, 
snack a zmrzlina v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity. Vstup 
do aquaparku.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK BEZ BARIÉR

2+3
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

698
EUR
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RESTA GRAND RESORT 
353  MARSA ALAM

POLOHA
Hotelový komplex je vzdialený asi 10 minút od letiska v Marsa Alam a cca 7 km 
od prístavu Port Ghalib. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má priestrannú vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch loby baru 
(za poplatok), hlavnú reštauráciu, á la carte reštaurácie, bary, obchodík so su-
venírmi, bazénový komplex, ležadlá a slnečníky sú pri bazéne zdarma. K dis-
pozícii sú: tenisový kurt, fi tnes, sauna, masáže, salón krásy. Hoteloví animátori 
organizujú rôzne športové aktivity a zábavné programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (pevné resp. rozkladacie lôžko) 
majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, individuálne ovládanú klimatizáciu, SAT TV, 
telefón, rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, trezor, balkón alebo terasu. Za po-
platok sú: minibar a pripojenie na internet. K dispozícii sú rodinné izby.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén a ihrisko.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s koralovým podložím sa nachádza priamo pri hoteli. Vstup je 
možný po móle. Ležadlá a slnečníky sú zdarma. Odporúčame obuv do vody. 
Vodné športy a služby potápačského centra sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

CROWNE PLAZA 
352  MARSA ALAM

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 90�%

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

POLOHA
Obľúbený hotelový komplex je od letiska v Marsa Alam vzdialený približne 5�km 
a od letiska v Hurghade asi 210�km. V prístave Port Ghalib, ktorý je v blízkosti ho-
tela sa nachádza zábavno-nákupné centrum s množstvom obchodov, reštaurácii 
a barov. Komplex sa skladá z dvoch častí: Sahara Sands a Sahara Oasis.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli je k dispozícii vstupná hala s recepciou, zmenáreň, Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru a internet v kaviarni (za poplatok), obchodíky so suvenírmi, orientál-
ny stánok, 3 reštaurácie, 2 bary, bazény, bazén pre deti, divoká rieka, slnečníky, 
ležadlá a osušky pri bazéne sú zdarma. Za poplatok: tenisové kurty, stolný tenis, 
wellness centrum Six senses spa, fi tnes a vodné športy na pláži. Hoteloví animáto-
ri organizujú rôzne športové aktivity a programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, bal-
kón alebo terasu. Za poplatok: minibar (na vyžiadanie) a pripojenie na internet.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), bazény, animácie, ihrisko, stolička, postieľka, detské 
menu, detský amfi teáter, divoká rieka s toboganom.

PLÁŽ
Široká skalnatá pláž pri hoteli je ideálna na šnorchlovanie. Vstup do mora je mož-
ný po móle. Slnečníky, osušky a ležadlá sú na pláži zdarma. Bohatá ponuka vod-
ných športov, šnorchlovanie a potápanie (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii Souk Al Hana, nealkoholické a alkoholické nápoje miest-
nej produkcie v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v hotelom určenom 
čase, ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

1
ALL

INCLUSIVE
WIFI

  
WELLNESS POTÁPANIE BEZ BARIÉRDO 12 R.

ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIEDO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

729
EUR

CENA OD

668
EUR
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355  HURGHADA

MIRAGE NEW HAWAII 
RESORT & SPA +

POLOHA
Menší hotelový komplex situovaný v palmovej záhrade je od letiska v Hurgha-
de vzdialený 6 km a od centra Hurghady 8 km. V blízkosti sa nachádza hotel 
Steigenberger Al Dau Beach.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie a internetovú 
kaviareň (zdarma), hlavnú reštauráciu, á la carte reštaurácie, bary, obchodík 
so suvenírmi, 2 bazény, ležadlá, slnečníky a matrace sú pri bazéne zdarma. 
K dispozícii sú: fi tnes, stolný tenis, biliard, plážový volejbal, Spa centrum (ham-
mam, sauna), diskotéka. Hoteloví animátori organizujú rôzne športové aktivity 
a zábavné programy pre deti a dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. rozkladacie 
lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, individuálne ovládanú klimatizáciu, 
SAT TV, telefón, rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, minibar, trezor, balkón ale-
bo terasu. K dispozícii sú aj izby orientované na morskú stranu (na vyžiadanie).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, minidisko, kútik v hlav-
nej reštaurácii a ihrisko.

PLÁŽ
Hotel leží priamo pri menšej piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Vstup je možný aj po móle. Ležadlá, slnečníky, osušky a matrace sú zdarma. 
Motorizované vodné športy a služby potápačského centra sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

354  HURGHADA

PREMIER LE RÊVE +

POLOHA
Luxusný hotelový komplex sa nachádza v stredisku Sahl Hasheesh, ktoré je 
od letiska v Hurghade vzdialené približne 22�km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Priestranná recepcia, zmenáreň, obchodíky so suvenírmi, Wi-Fi v priestoroch 
lobby baru (zdarma), konferenčná miestnosť, knižnica, hlavná reštaurácia, 
a  lá carte reštaurácie (talianska, rybia, čínska, japonská, plážová), bary, 
2 bazény (1 s morskou vodou), 1 vnútorný bazén, slnečníky, osušky a ležadlá 
pri bazéne zdarma, wellness centrum (vírivky, masáže, sauna), kaderník, fi tnes, 
tenis, squash, volejbal, futbal, aerobik, požičovňa bicyklov, lekár, lekáreň. Ani-
mácie počas dňa a večerný program.

UBYTOVANIE
Luxusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (nad 
16 r.) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, župan, papuče, LCD TV, telefón, kan-
vicu na kávu a čaj, trezor, minibar (za poplatok), pripojenie na internet, balkón 
alebo terasu. 

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž má koralové podložie a nachádza sa priamo pri hoteli. 
Vstup do mora je možný po móle. Pláž je ideálna na šnorchlovanie. Ležadlá, 
slnečníky a osušky sú na pláži zdarma. Obuv do vody je na pláži k dispozícii 
zdarma. Vodné športy a potápačské centrum sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou boha-
tých bufetových stolov v hlavnej reštaurácii Turquoise, miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch v určenom čase, vybrané druhy importova-
ných alkoholických nápojov, snack, káva, čaj, koláče. Športové aktivity: fi tnes, 
aerobik, volejbal, futbal, boccia.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produkcie v hotelom určenom 
čase, ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE

WIFI
  

POTÁPANIE BEZ DETÍ BEZ BARIÉR

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIEDO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

938
EUR

NOVINKA

CENA OD

598 
EUR
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356  HURGHADA 357  HURGHADA

BELLA VISTA SEA GULL BEACH RESORT 
& CLUB 

POLOHA
Vyhľadávaný hotelový komplex je situovaný priamo v  centre Hurghady 
s  množstvom obchodíkov a  kaviarničiek, neďaleko je obľúbená reštaurácia 
Praha.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Mestský hotel pozostáva z hlavnej budovy a z dvoch trojposchodových bu-
dov, má klimatizované spoločenské priestory, vstupnú halu s recepciou, trezor 
(za poplatok), internetový kútik a Wi-Fi pripojenie v priestoroch lobby baru 
(za poplatok), hlavnú reštauráciu, á la carte reštaurácie, bary, za poplatok: bi-
liard, stolný tenis, salón krásy a masáže. V malej, udržiavanej záhrade je bazén 
s ležadlami, slnečníkmi a barom. Počas dňa sa v hoteli konajú rôzne animačné 
programy – vodná gymnastika v bazéne, vodné pólo, aerobik, strečing, brušné 
tance, plážový volejbal, šípky, súťaže, hry a večerná šou.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu so sprchou a  WC, telefón, SAT TV, balkón 
alebo terasu. Za poplatok: minibar, trezor a Wi-Fi pripojenie.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Postieľka, stolička, ihrisko, bazén.

PLÁŽ
Pláž s  jemným pieskom a  drobnými kamienkami s  pozvoľným vstupom 
do mora. Na pláži sa nachádza plážové volejbalové ihrisko, vodné a potápač-
ské centrum. Neďaleko je koralový útes s pestrým podmorským svetom. Le-
žadlá a slnečníky sú na pláži zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza priamo na  pláži v  Hurghade v  centre Sakkaly, asi 10�km 
od letiska. V blízkosti hotela sú obchodíky so suvenírmi, reštaurácie, kaviarne.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má priestrannú vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, obchodíky so su-
vernírmi, internetovú kaviareň a Wi-Fi v priestoroch lobby baru (za poplatok), 
reštaurácie, bary, konferenčné miestnosti, niekoľko bazénov, tobogany, bazén 
pre deti, ihrisko, animácie. K dispozícii sú: biliard, stolný tenis, masáže, sauna, 
vírivka, potápanie, fi tnes, tenis a squash. Hoteloví animátori organizujú rôzne 
športové aktivity a programy pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Vkusne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prís-
teliek (pevné resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, te-
lefón, SAT TV, trezor, minibar (za poplatok), balkón alebo terasu s výhľadom 
na more, bazén alebo na okolie.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), bazén, tobogany, ihrisko, animácie, stolička, po-
stieľka.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž má pozvoľný vstup do mora, ležadlá, slnečníky a osušky sú 
zdarma. K dispozícii sú dve pláže, ktoré sú v tesnej blízkosti. Bohatá ponuka 
vodných športov. K hotelu patrí aj potápačské centrum (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78�%

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, snack, zmrzlina 
pre deti v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v baroch, snack, káva, čaj, zmrz-
lina v hotelom určenom čase. Športové aktivity v obmedzenom čase: fi tnes, 
biliard, tenis, squash.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE BEZ BARIÉR

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK WIFI

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR

CENA OD

598
EUR



310

EGYPT  |  HURGHADA

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

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza medzi novším centrom Hurghady Sakallou 
a časťou Dahar. Hotel je od letiska v Hurghade vzdialený približne 8�km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s  recepciou, zmenáreň, obchodíky so suvenírmi, in-
ternetovú kaviareň (za  poplatok), bary, bazény, ležadlá, slnečníky a  osušky 
pri bazéne zdarma, 2 reštaurácie, á la carte reštauráciu, fi tnes, stolný tenis, 
squash, 2 tenisové kurty, biliard, šípky, plážový volejbal, sauna, masáže, vírivka, 
potápačské centrum a rôzne animácie počas dňa aj večer.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. 
rozkladacie lôžko), majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, minibar (denne 
dopĺňaný vodou a nealko nápojmi), rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, tele-
fón, Wi-Fi pripojenie (za  poplatok), trezor, balkón alebo terasu s výhľadom 
na bazén.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub Mickey House pre deti (3 r. – 12 r.), bazén, stolička, postieľka, ihrisko.

PLÁŽ
Hotel má s vedľajším hotelom Arabia Azur Beach Resort spoločnú piesočnatú 
pláž s lagúnou a reefom ideálnym na šnorchlovanie. K dispozícii je potápačské 
centrum a aquacentrum. Ponuka rôznych športových aktivít ako plážový volej-
bal, windsurfi ng (za poplatok), šnorchlovanie, kanoe a iné. Na pláži sú ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

BEL AIR AZUR RESORT 

358  HURGHADA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje v hotelom určenom čase, ľahké 
občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIE

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR



311

EGYPT  |  HURGHADA

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

ARABIA AZUR BEACH RESORT +

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza medzi novším centrom Hurghady Sakallou 
a časťou Dahar vedľa hotela Bel Air Azur Resort. Hotel je od letiska v Hurghade 
vzdialený približne 8 km a od nákupných možností pár minút taxíkom.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s  recepciou, zmenáreň, internet v  kaviarni a  Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru (za poplatok), bary, niekoľko reštaurácií, knižnicu, fi t-
nes, stolný tenis, squash, biliard, olympijský bazén, ležadlá, slnečníky a osušky 
pri bazéne zdarma, 2 tenisové kurty, plážový volejbal, sauna, masáže, vírivka, 
potápačské centrum a rôzne animácie počas dňa aj večer.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar 
(denne dopĺňaný vodou a nealko nápojmi), rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, 
trezor, balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub Mickey House pre deti (3 r. – 12 r.), bazén, stolička, postieľka, detské 
menu, animácie.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s  lagúnou a vlastným reefom ideálnym na šnorchlovanie sa 
nachádza v  priamo pri hoteli. K  dispozícii je potápačské centrum a  aqua-
centrum. Ponuka rôznych športových aktivít ako plážový volejbal, windsur-
fi ng (za poplatok), šnorchlovanie, kanoe a iné. Na pláži sú ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

359  HURGHADA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, miestne alkoholické a  nealkoholické nápoje v  hotelom určenom čase, 
ľahké občerstvenie popoludní. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIE

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

638
EUR
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STEIGENBERGER AL DAU BEACH 

POLOHA
Luxusný hotel leží približne 5�km od centra Hurghady a 6�km od letiska. Centrum 
Hurghady je vzdialené približne 10 min. jazdy taxíkom alebo autobusom za pop-
latok. Pre milovníkov golfu je k dispozícii 9 jamkové ihrisko Al Dau Golf Course.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý hotelový komplex má vstupnú halu s  recepciou, zmenáreň, Wi-Fi 
v priestoroch lobby baru a internet v biznis centre (zdarma), hlavnú a á la carte 
reštaurácie, bary, obchodíky, bazén s časťou pre deti, lazy river, slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazéne zdarma. K dispozícii sú: plážový volejbal, fi tnes, aerobik, šíp-
ky, boccia, thalasso spa a wellness (turecké kúpele, sauna, masáže), golf a tenis, 
večerné programy a animácie.

UBYTOVANIE
Luxusne zariadené dvojlôžkové klimatizované izby s možnosťou prístelky (pevné 
resp. rozkladacie lôžko) a rodinné izby (jedna rozlohovo väčšia miestnosť) s mož-
nosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. rozkladacie lôžka) majú kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minibar (za poplatok), trezor (zdarma), Wi-Fi pri-
pojenie na internet (za poplatok), balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), bazén, stolička, postieľka, detské menu, ihrisko.

PLÁŽ
Hotel má vlastnú dlhú piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora. Ležadlá 
a slnečníky sú na pláži zdarma. Ponuka vodných športov (za poplatok): potápa-
nie, windsurfi ng, šnorchlovanie, vodné lyže, bicykel, kanoe.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

360  HURGHADA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufe-
tových stolov v hlavnej reštaurácii Tamarind, miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje, káva, zmrzlina a  snack v  hotelom určenom čase. Vybrané 
športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI BEZ BARIÉR

2+2
DO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

858
EUR
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TITANIC RESORT 
& AQUAPARK 

TITANIC BEACH SPA 
& AQUAPARK 

POLOHA
Hotel pripomínajúci zaoceánsku loď Titanic leží priamo v areáli zábavného aqua-
parku v Hurghade, obklopený je množstvom vodných atrakcií a tobogánov pre 
malých aj veľkých. Od rušného centra s možnosťami nákupov, reštauráciami a ka-
viarňami je vzdialený približne 17�km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, internetový kútik a Wi-Fi pripojenie 
v lobby bare (za poplatok), obchodíky so suvenírmi, hlavnú a á la carte reštaurá-
ciu, kaviareň, bar, herňu. K dispozícii sú: bazénový komplex s ležadlami, slnečníkmi 
a barom, amfi teáter, aquapark s atrakciami, tobogánmi, divokou riekou, preliezač-
ky, vírivka, stolný tenis, volejbalové ihrisko, fi tnes, sauna, masáže, parný kúpeľ a bi-
liard. Počas dňa sa konajú animačné programy a vo večerných hodinách zábavný 
program a diskotéky.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minibar 
(denne dopĺňaný vodou), trezor, balkón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné suity 
s možnosťou až troch prísteliek pre deti (na vyžiadanie).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, aquapark, ihrisko.

PLÁŽ
K piesočnatej pláži so snack barom, ležadlami, slnečníkmi a osuškami (zdarma) 
premáva zdarma v pravidelných intervaloch počas celého dňa hotelový autobus.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel je od rušného centra Hurghady s množstvom obchodíkov, reštaurácií a ka-
viarní vzdialený asi 18�km a od letiska je vzdialený približne 10�km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, internetový kútik a Wi-Fi pripoje-
nie v lobby bare (za poplatok), obchodíky, 3 reštaurácie, 4 á la carte reštaurácie, 
kaviareň, bary. K dispozícii sú: bazénový komplex s ležadlami, slnečníkmi a barom, 
aquapark s rozmanitými atrakciami, tobogánmi, divokou riekou, bazén s umelý-
mi vlnami, preliezačky, stolný tenis, fi tnes, tenis, minigolf, spa a wellness centrum 
(sauna, masáže, vírivka), biliard a bowling. Počas dňa sa konajú animačné progra-
my a vo večerných hodinách zábavný program a diskotéky.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou až dvoch prísteliek (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, minibar (denne 
dopĺňaný vodou), trezor a balkón alebo terasu. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, ihrisko, aquapark.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž sa nachádza priamo pri hoteli, ležadlá, slnečníky a  osušky sú 
na pláži zdarma, bohatá ponuka vodných športov, potápačské centrum (za po-
platok). Prístup do mora je možný priamo z pláže alebo po móle. Odporúčame 
obuv do vody z dôvodu menších koralov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

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

362  HURGHADA361  HURGHADA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, zmrzlina v hotelom urče-
nom čase. Vybrané športové aktivity.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, zmrzlina v hotelom urče-
nom čase. Vybrané športové aktivity.

2
ALL

INCLUSIVE
AQUAPARK

  
WIFI BEZ BARIÉR

2+3
DO 14 R.
ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK WIFI BEZ BARIÉRDO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

648
EUR

CENA OD

618
EUR
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OLD PALACE RESORT 

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza vo vyhľadávanom stredisku Sahl Hasheesh 
asi 22�km od letiska v Hurghade. Centrum Hurghady s možnosťami nákupov, 
reštauráciami a barmi je vzdialené asi 25�km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V  hoteli je vstupná hala s  recepciou, zmenáreň, trezory, internetový kútik 
a Wi-Fi pripojenie v priestoroch lobby baru (za poplatok), obchodíky so su-
venírmi, hlavná reštaurácia, á la carte reštaurácia, bary, bazén s vyhrievanou 
vodou počas zimy, jacuzzi bazén, ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne zdar-
ma, konferenčná miestnosť, stolný tenis, fi tnes, plážový volejbal, boccia, vodné 
pólo. Za poplatok: lekár, salón krásy, spa centrum, biliard, prenájom bicyklov, 
jazda na koni alebo ťave. Animácie počas dňa pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky 
(pevné resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT 
TV, minibar a pripojenie na internet (za poplatok), trezor, rýchlovarnú kanvicu, 
balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (5 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, ihrisko, animácie.

PLÁŽ
Hotel má jednu z najkrajších pláži na pobreží Červeného mora. Piesočnatá pláž 
dlhá 200�m má pozvoľný vstup do mora s krištáľovo čistou vodou. Ležadlá, sl-
nečníky a osušky sú zdarma. Potápanie a vodné športy na pláži sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

363  HURGHADA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje a ľahké občerstvenie v ho-
telom určenom čase. Športové aktivity: stolný tenis, fi tnes, plážový volejbal, 
boccia, vodné pólo.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIE BEZ BARIÉRDO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

678
EUR
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CENA OD

798
EUR

CITADEL AZUR RESORT 

POLOHA
Luxusný hotelový komplex s jedinečnou architektúrou vytesaný do skál sa na-
chádza v stredisku Sahl Hasheesh. Od centra Hurghady je vzdialený asi 25 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý, terasovitý hotelový komplex má vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, 
obchodíky so suvenírmi, Wi-Fi pripojenie v  priestoroch lobby baru (zdarma), 
niekoľko barov, hlavnú a 3 á la carte reštaurácie, kaviareň, amfi teáter, 3 bazény, 
slnečníky, ležadlá a osušky sú zdarma. K dispozícii sú: fi tnes, 2 tenisové kurty, von-
kajšie vírivky, stolný tenis, biliard, minifutbal, playstation, plážový volejbal, aerobik, 
vodné pólo, šípky, wellness centrum, animácie, diskotéky a večerné predstavenia.

UBYTOVANIE
Elegantné klimatizované dvojlôžkové izby s  možnosťou prístelky (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, župan a papuče, SAT TV, 
telefón, minibar (denne dopĺňaný vodou a nealko nápojmi), trezor, rýchlovarnú 
kanvicu, pripojenie na internet (zdarma), balkón alebo terasu. K dispozícii sú kom-
fortnejšie a rozlohovo väčšie de luxe izby s možnosťou až dvoch prísteliek.

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 10 r.), postieľka, stolička, ihrisko, bazén, animácie.

PLÁŽ
Hotel má 1,6�km dlhú piesočnatú pláž s 2 prírodnými lagúnami s koralovým pod-
ložím. Pláž je ideálna na šnorchlovanie. Ležadlá, slnečníky a osušky sú zdarma. 
Odporúčame obuv do vody. Za poplatok sú k dispozícii vodné športy a služby 
potápačského centra. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

364  HURGHADA

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky a večere formou bufetových 
stolov v hlavnej reštaurácii Citadel, obedy v reštaurácii v prístave, miestne al-
koholické a nealkoholické nápoje v baroch v hotelom určenom čase, polnoč-
ný snack, zmrzlina, káva, čaj, vodná fajka - shisha. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ULTRA ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIE

2+2
DO 12 R.
ZDARMA
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POLOHA
Hotel sa nachádza v zálive Makadi Bay približne 25�km od letiska v Hurghade. 
Situovaný je v turistickej zóne Madinat Makadi s obchodíkmi a reštauráciami. 
V blízkosti hotela sa nachádza golfové ihrisko a novovybudovaný veľký aqua-
park (vstup za poplatok).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má priestrannú vstupnú halu s recepciou, trezory, obchodí-
ky so suvenírmi, internet a Wi-Fi pripojenie v priestoroch lobby baru (za pop-
latok), reštauráciu, bary, 2 bazény (1 vyhrievaný), slnečníky, ležadlá a osušky 
pri bazéne zdarma. K dispozícii sú: tenisový kurt, stolný tenis, volejbal, fi tnes, 
biliard, boccia, šípky, vodné pólo, sauna a masáže v Makadi SPA. Hoteloví ani-
mátori organizujú rôzne animačné programy pre deti aj dospelých. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky pre deti (pevné 
lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar (za popla-
tok), balkón alebo terasu. K dispozícii sú rozlohovo väčšie rodinné izby so 
štyrmi pevnými lôžkami (na vyžiadanie).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub Solino pre deti (4 r. - 12 r.), bazén, ihrisko, diskotéka.

PLÁŽ
Hotel má piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora. Služby Aqua centra 
a potápačského centra za poplatok. Slnečníky, ležadlá a osušky sú na pláži 
zdarma. V blízkosti sú koralové útesy ideálne na šnorchlovanie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza v  zálive Makadi Bay približne 25�km od  letiska 
v  Hurghade. Situovaný je v  turistickej zóne Madinat Makadi s  obchodíkmi 
a reštauráciami. V blízkosti hotela sa nachádza golfové ihrisko a novovybudo-
vaný veľký aquapark (vstup za poplatok).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má priestrannú vstupnú halu s recepciou, trezory, obchodíky so suvenír-
mi, internet  a Wi-Fi pripojenie v priestoroch lobby baru (za poplatok), reštau-
ráciu, bary, bazén, detský bazén, slnečníky, ležadlá a osušky pri bazéne zdarma. 
K dispozícii sú: stolný tenis, volejbal, fi tnes, biliard, sauna a masáže v Makadi 
SPA. Hoteloví animátori organizujú rôzne animačné programy pre deti aj dos-
pelých. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky pre deti (pevné 
lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar (za popla-
tok), balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. – 12 r.), postieľka, stolička, bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s  pozvoľným vstupom do  mora je dostupná niekoľ-
ko minútovou príjemnou prechádzkou. Na  pláži ponuka vodných športov 
a  služby potápačského centra za  poplatok. Slnečníky, ležadlá a  osušky sú 
na pláži zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

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

366  MAKADI BAY

SOL Y MAR CLUB MAKADI + SOL Y MAR MAKADI SUN 

365  MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, snack a zmrzlina 
v hotelom určenom čase. Športové aktivity: fi tnes, stolný tenis, biliard, stolný 
futbal.

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, snack a zmrzlina v ho-
telom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

1
ALL

INCLUSIVE
AQUAPARK

  
WIFI GOLF POTÁPANIEDO 13 R.

ZDARMA

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK WIFI BEZ BARIÉRDO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

668
EUR

CENA OD

727
EUR
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IBEROTEL MAKADI BEACH +

POLOHA
Luxusný hotel sa nachádza v južnej časti Hurghady, v zálive Makadi Bay cca 25�km 
od letiska v Hurghade. Patrí do známej hotelovej siete Iberotel Hotels & Resorts. 
Situovaný je v turistickej zóne Madinat Makadi s obchodíkmi, reštauráciami, gol-
fovým ihriskom a novovybudovaným veľkým aquaparkom (vstup za poplatok).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex sa nachádza v palmovej záhrade, má vstupnú halu s recep-
ciou, zmenáreň, internet (za poplatok) a Wi-Fi pripojenie v priestoroch lobby baru 
(zdarma), obchodíky so suvenírmi, hlavnú reštauráciu, 2 á la carte reštaurácie, 
bary, bazény, slnečníky, ležadlá a osušky sú pri bazéne zdarma. K dispozícii sú: 
tenis, squash, stolný tenis, stolný futbal, fi tnes, vodné bicykle, kanoe, sauna, parný 
kúpeľ a vírivka v susednom hoteli Makadi Oasis. Hoteloví animátori organizujú 
rôzne športové aktivity a animácie pre deti a dospelých počas dňa aj večer.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné resp. rozkladacie 
lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, župan a papuče, SAT TV, telefón, mini-
bar (denne dopĺňaný nealko nápojmi), trezor, balkón alebo terasu.  K dispozícii sú 
aj izby s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (3 r. - 9 r.), bazén, postieľka, stolička, ihrisko.

PLÁŽ
Hotel má piesočnatú pláž s pozvoľným vstupom do mora, ponukou vodných špor-
tov a službami potápačského centra (za poplatok). Slnečníky, ležadlá a osušky sú 
na pláži zdarma. V blízkosti sú koralové útesy ideálne na šnorchlovanie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

367  MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov v hlavnej reštaurácii, nealkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, 
čaj, snack a zmrzlina v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK WIFI POTÁPANIEDO 13 R.
ZDARMA

CENA OD

878
EUR
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ROYAL AZUR 

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v zálive Makadi Bay v  južnej časti Hurghady. 
Od centra Hurghady je vzdialený asi 45�km a od letiska asi 40�km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rozľahlý hotel má priestrannú halu s recepciou a trezormi zdarma, zmenáreň, 
obchodnú arkádu, internet (Wi-Fi v  lobby bare za poplatok), hlavnú reštau-
ráciu, 3 á la carte reštaurácie (talianska, rybia a orientálna), bary, diskotéku, 
kaderníctvo, 2 vonkajšie bazény, slnečníky, ležadlá a osušky (zdarma), fi tnes, 
beach volejbal, tenis, squash, stolný tenis, biliard. Za poplatok: masáže, sauna 
a jazda na koni. Animácie počas dňa pre deti aj dospelých, večerný program, 
diskotéky.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné resp. rozklada-
cie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minibar (denne 
dopĺňaný vodou a nealko nápojmi), rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, balkón 
alebo terasu. Wi-Fi pripojenie je za poplatok. K dispozícii sú aj rodinné izby 
s dvoma prístelkami pre deti.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, ihrisko. 

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. 
Slnečníky, ležadlá a osušky na pláži sú zdarma. Vodné športy na pláži a služby 
potápačského centra (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

368  MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, ľahké občerstvenie 
a zmrzlina pre deti v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI BEZ BARIÉR

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

618
EUR



319

EGYPT  |  HURGHADA

CLUB AZUR RESORT 

POLOHA
Hotelový komplex leží v pokojnom prostredí zálivu Makadi Bay vedľa hotela Royal 
Azur, asi 35�km od Hurghady, kam denne premáva hotelový bus (za poplatok).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli je vstupná hala s  recepciou, zmenáreň, trezory, obchodná pasáž, lob-
by bar s Wi-Fi pripojením (za poplatok), hlavná a 3 á la carte reštaurácie, bary, 
beduínsky kútik s vodnými fajkami. Uprostred areálu je veľký bazén so slnečnou 
terasou, slnečníkmi, ležadlami, barom a amfi teáter. K dispozícii sú: tenisové kurty, 
biliard, stolný tenis, fi tnes, jazda na koni, sauna a masáže. Počas dňa sa organizujú 
animačné programy a vo večerných hodinách programy v amfi teátri, diskotéky 
v nočnom klube alebo na pláži.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné resp. rozkladacie 
lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minibar (denne dopĺ-
ňaný vodou a nealko nápojmi), rýchlovarnú kanvicu na čaj a kávu, balkón alebo 
terasu. K dispozícii sú aj rodinné izby s dvoma prístelkami pre deti.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (4 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora a koralovým reefom sa 
nachádza priamo pri hoteli. Ležadlá, slnečníky a osušky sú zdarma. K dispozícii je 
aquacentrum a potápačské centrum (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

369  MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových sto-
lov, miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj, ľahké občerstvenie 
a zmrzlina pre deti v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

WIFI POTÁPANIE

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

598
EUR
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SERENITY MAKADI BEACH 

POLOHA
Hotel postavený v maurskom štýle je situovaný v rozľahlej záhrade v zálive Maka-
di Bay približne 36�km od centra Hurghady. V susednom hoteli Serenity Fun City 
je novovybudovaný rozľahlý aquapark a Luna Park (vstup za poplatok).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, obchodíky, zmenáreň, internetovú kaviareň 
(za poplatok), Wi-Fi pripojenie v priestoroch lobby baru (zdarma), hlavnú reštau-
ráciu, reštauráciu na pláži, 4 á la carte reštaurácie, bary, diskotéku, komplex bazé-
nov (2 s morskou vodou), slnečníky, ležadlá a osušky pri bazéne zdarma. K dispo-
zícii sú: fi tnes, sauna, parný kúpeľ, tenisové kurty, masáže, minigolf, stolný tenis, 
plážový volejbal, futbal, hotelové animačné a večerné programy.

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné resp. rozkladacie 
lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, rýchlovarnú kanvicu na kávu 
a čaj, telefón, minibar (za poplatok), trezor, balkón alebo terasu. K dispozícií sú aj 
rodinné izby (rozlohovo väčšia miestnosť so štyrmi lôžkami).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (5 r. - 12 r.), postieľka, stolička, bazén, ihrisko, aquapark (za po-
platok).

PLÁŽ
Hotel má dlhú piesočnatú pláž s  koralovým útesom a podložím. Slnečníky, le-
žadlá a osušky sú na pláži zdarma. Vstup do mora je cez mólo. Odporúčame obuv 
do vody. Pláž je ideálna na šnorchlovanie. Vodné športy a služby potápačského 
centra (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 78�%

370  MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii Mona Lisa, miestne nealkoholické a alkoholické nápoje, 
káva, čaj, snack a zmrzlina v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

AQUAPARK POTÁPANIE

2+2
DO 14 R.
ZDARMA

CENA OD

678
EUR
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SERENITY FUN CITY 

POLOHA
Novopostavený luxusný hotel sa nachádza nad hotelom Serenity Makadi Beach 
v zálive Makadi Bay. Súčasťou hotelového areálu je veľký aquapark. Od centra 
Hurghady je vzdialený asi 36 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
V hoteli sú vstupná hala s recepciou, obchodíky so suvenírmi, Wi-Fi pripojenie 
v lobby bare (zdarma), internetová kaviareň (za  poplatok), zmenáreň, hlavná 
reštaurácia, á la carte reštaurácie, bary, diskotéka, amfi teáter, bazény, slnečníky, 
ležadlá a osušky pri bazéne zdarma, tenis, sauna, parný kúpeľ, masáže, Luna Park 
(za poplatok) a aquapark s bazénmi a šmykľavkami pre deti aj dospelých. Hotel 
ponúka rozličné animačné a večerné programy.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pev-
né, resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, mi-
nibar (denne dopĺňaný vodou), rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, trezor, balkón 
alebo terasu. K dispozícii sú aj rodinné izby (dve čiastočne rozdelené miestnosti).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Miniklub pre deti (5 r. - 12 r.), bazén, postieľka, stolička, ihrisko, aquapark, luna park.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž s koralovým podložím je spoločná s vedľajším hotelom Sere-
nity Makadi Beach. Na pláž premáva hotelový minibus. Slnečníky, ležadlá a osušky 
sú na pláži zdarma. Vstup do mora je cez mólo. Odporúčame obuv do vody. Pláž 
je ideálna na šnorchlovanie. Vodné športy a služby potápačského centra (za pop-
latok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

371  MAKADI BAY

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v  hlavnej reštaurácii Le Monde, miestne nealkoholické a  alkoholické nápoje, 
káva, čaj, snack a zmrzlina v hotelom určenom čase. Vybrané športové aktivity.

2
ALL

INCLUSIVE
ANIMÁCIE

  
AQUAPARK POTÁPANIE

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

728
EUR
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KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEMERNÉ TEPLOTY V VI VII VIII IX

VZDUCH 25 27 30 30 27

VODA 22 22 24 24 22

ODLETY Z BRATISLAVY

Súostrovie pozostáva s 10 väčších a 5 menších 
ostrovov. Medzi najznámejšie a najnavštevo-
vanejšie patrí ostrov Sal (216 km2), Boa Vista 
(620 km2), vulkanický ostrov Fogo (476 km2) 
a Santiago s hlavným mestom súostrovia Praia.  
Keď k brehom týchto ostrovov v roku 1456 dorazili 
Portugalci, boli Kapverdy (podľa ich slov) neobý-
vané. Portugalci ostrovy postupne využili ako zá-
sobovaciu stanicu na ceste ďalej na juh, neskôr tu 
začali pestovať cukrovú trstinu. Ostrovy tiež slúžili 
pre obchod s otrokmi.

OSTROV SAL
Je najrovinatejší ostrov Kapverdských ostrovov 
s najrozvinutejším turistickým ruchom a s 350 sl-
nečnými dňami. Je sopečného pôvodu a je najstar-
ším z ostrovov. Najväčším mestom je Santa Maria, 
ležiace na južnom cípe ostrova, ktoré je zároveň aj 
atraktívnym letoviskom vďaka širokým bielym plá-
žam. Vyhľadávanou turistickou atrakciou je aj Sali-
nas Pedra de Lume - solisko, kde koncentrácia soli 
a minerálov vytvára podobné liečivé podmienky 

ako vody Mŕtveho mora. Prevažne kreolské oby-
vateľstvo je veľmi prívetivé, usmievavé a riadi sa 
heslom No problemas. Ostrov Sal je vyhľadávaný 
aj vďaka hlboko-vodnému rybárčeniu. Letovisko 
Santa Maria je vzdialené od letiska cca 18 km.

MOŽNOSTI FAKULTATÍVNYCH VÝLETOV
Sal – okruh ostrovom, kde navštívite trh v hlavnom 
meste ostrova Espargos, prístavné mestečko Pal-
meira, okúpete sa v soliskách Pedra de Lume.
Ostrov Fogo – letecký výlet na ostrov s aktívnou 
sopkou, ktorá je zároveň najvyšším vrchom Kap-
verd (2829 m n. m). Poslednú erupciu vulkánu 
zaznamenali v roku 1951 a je zaujímavé pozorovať 
kontrast tmavej stuhnutej sopečnej lávy s okolitou 
fl órou, kávovými plantážami, či typickými africký-
mi stromami Baobab.
Ostrov Santiago – letecký výlet na najosídlenejší 
ostrov súostrovia s jeho hlavným mestom Praia. 
Africký trh, prezidentský palác, pevnosť Cidade 
Velha a história otroctva sú zaujímavé momentky 
spolu s krásnou prírodnou scenériou vnútrozemia 

a jedinečnou kreolskou kuchyňou.
Plachtenie a rybárčenie – poldenný výlet na ka-
tamaráne, plachetnici, alebo špeciálne upravenej 
lodi na hlboko-vodné rybárčenie – lov tuniakov, 
žralokov, tresiek.

ODLETY Z BRATISLAVY:
Pre vstup na Kapverdy je potrebný cestovný do-
klad – pas s platnosťou min. 6 mesiacov po návrate 
a vízum, ktoré je možné zakúpiť buď v CK alebo na 
mieste, v hodnote 25 EUR.

KAPVERDSKÉ 
OSTROVY

Atlantický oceán

Kapverdské ostrovy

Praia

Santa Maria

Fogo
São Tiago

Maio

Boa Vista

Sal

São Nicolau

São Vicente

Santo Antão

KAPVERDSKÉ OSTROVY NAZÝVANÉ AJ MALÝ KARIBIK SA NACHÁDZAJÚ ZÁPADNE OD POBREŽIA AFRIKY. TÁTO BÝVALÁ PORTUGALSKÁ KOLÓNIA JE 
VYHĽADÁVANÁ PO CELÝ ROK, HLAVNE VĎAKA STÁLEMU POČASIU, VÝBORNEJ POLOHE A BELOSTNÝM PLÁŽAM. CABO VERDE (ZELENÝ MYS) DOSTAL 
SVOJ NÁZOV VĎAKA BLÍZKOSTI SENEGALSKÉHO ZELENÉHO MYSU, KDE SA NACHÁDZA AJ SLÁVNE MESTO DAKAR.  
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 95	%

CLUBHOTEL RIU FUNANA  / GAROPA 
372  SANTA MARIA

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný približne 1,5 km od centra mestečka Santa Ma-
ria. Od letiska je hotel vzdialený cca 15 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z centrálnej budovy, kde sa nachádza hlavná reštaurácia, lobby 
bar, recepcia s Wi-Fi pripojením (za poplatok). V areáli sú rozmiestnené dvoj-
podlažné budovy s priestrannými izbami a suitami. K dispozícii je bazén s barom 
(slnečníky, ležadlá a plážové osušky zadarmo), jacuzzi, detský bazén, sauna, te-
rasa, hlavná reštaurácia – bufetové stoly, ázijská, africká, kapverdská a BBQ, nie-
koľko barov a nočný klub. Športové aktivity: stolný tenis, streľba zo vzduchovky, 
šach, plážový volejbal, viacúčelové ihrisko na mini futbal, basketbal a tenis, vod-
ný aerobic, fi tnes, kajak. Za poplatok: spa centrum, salón krásy, masáže, biliard, 
internetový kútik. Hotel organizuje denný a večerný animačný program.

UBYTOVANIE
Hotel má priestranné centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prí-
stelky a suity s možnosťou prísteliek. V izbách je kúpeľňa s WC, sušič na vlasy, SAT 
TV, telefón, stropný ventilátor, chladnička, kávovar, trezor, balkón alebo terasa.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Riu Land – detský klub (4 r. - 12 r.), bazén, ihrisko.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž nachádzajúca sa priamo pri hoteli. Slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bufetových 
stolov, celodenný snack, káva, čaj, koláče, miestne a niektoré importované 
alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodín denne podľa rozpisu hotela, 
možnosť večere v  tematických reštauráciách (nutná rezervácia vopred), 
disco, denné a večerné zábavné programy.

1
PRI PLÁŽI ALL

INCLUSIVE   
ANIMÁCIE

 
POTÁPANIE

2+3
DO 12 R.
ZDARMA

CENA OD

988
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98�%

373  SANTA MARIA

MELIÁ TORTUGA BEACH RESORT & SPA 

POLOHA
Nachádza sa priamo pri krásnej širokej piesočnatej pláži, cca 4 km od centra 
mestečka Santa Maria s nákupnými možnosťami a s ďalšou krásnou belostnou 
plážou, do ktorého pravidelne premáva hotelový autobus.

VYBAVENIE ZARIADENIA A SLUŽBY
Moderný hotel bol otvorený v roku 2011 a pozostáva z centrálnej budovy, kde 
sa nachádza bufetová reštaurácia, lobby bar s Wi-Fi (za poplatok), recepcia, 
spa centrum a záhradných viliek s priestrannými suitami a apartmánmi. Hotel 
disponuje 2 bazénmi s barom, detským bazénom, slnečnou terasou, fi tnescen-
trom a plážovou reštauráciou. Za poplatok: spa centrum, požičovňa bicyklov, 
vodné športy.

UBYTOVANIE
Hotel ponúka iba priestranné suity. Štandardná izba pozostáva z obývacej 
miestnosti, kuchynského kúta a oddelenej spálne. Rodinná suita pozostáva 
z obývacej miestnosti, kuchynského kúta a  2 oddelených spální s 2 kúpeľňami. 
Každá izba je klimatizovaná a je vybavená s LCD TV, telefónom, chladničkou, 
kúpeľňou s WC, sušičom na vlasy a balkónom alebo terasou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Mini klub od 5 - 12 r., detský bazén, detské ihrisko, postieľka, stolička.

PLÁŽ
Široká piesková pláž. Pri vstupe do vody pred hotelom miestami kamenné 
podlažia, cca 150m od hotela pozvoľný vstup do vody. Slnečníky a ležadlá 
na pláži a pri bazénoch zdarma, plážové osušky za depozit.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE POTÁPANIEDO 12 R.
ZDARMA

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere, poobedňajšie občerstvenie, 
káva, čaj, alkoholické a nealkoholické nápoje (od 10.00 do 23.00), večera v gourmet 
reštaurácii na základe rezervácie, animačný program.

CENA OD

998
EUR
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

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

ODJO D' AGUA 
375  SANTA MARIA

CRIOULA 
374  SANTA MARIA

POLOHA
Malý a veľmi obľubený hotel sa nachádza iba pár krokou od bielej pláže, priamo 
v centre Santa Marii a pri malebnom prístave s výbornou rybou reštauráciou. 
Od letiska je hotel vzdialený asi 22 km, od najbližších obchodíkov asi 50m-

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, bary, reštauráciu s výhľadom na more Wi-
-Fi pripojenie (za poplatok), bazén (ležadlá a slnečníky zdarma).  Za poplatok : 
Potápačské stredisko, škola windsufi ngu a kitesurfi ngu, biliard a masáže.

UBYTOVANIE
Individuálne klimatizované izby s možnosťou 1 prístelky sú vybavené telefó-
nom, SAT TV, trezorom, mini barom, kúpeľňou s WC a sušičom na vlasy.

STRAVOVANIE
Polpenzia. Raňajky formou bufetu, večere servírované.

PRE DETI
Postieľka, stolička a bazén sčasti pre deti.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž sa nachádza priamo pri hoteli. Ležadlá a slnečníky sú za 
poplatok, plážové osušky za depozit. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

POLOHA
Hotel sa nachádza priamo pri širokej piesočnatej pláži a v blízkosti mestečka 
Santa Maria (cca 1 km). Od letiska je hotel vzdialený cca 15 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má vstupnú halu s recepciou, bary, hlavnú reštauráciu, obchodík, inter-
netový kútik a Wi-Fi pripojenie (za poplatok), bazén so slanou vodou a od-
delenou časťou pre deti (ležadlá a slnečníky sú pri bazéne zdarma). Športové 
aktivity: tenis (osvetlenie a vybavenie za poplatok), plážový volejbal, fi tnes, 
stolný tenis, šípky. Za poplatok hotel ponúka masáže a vodné športy na pláži.

UBYTOVANIE
Individuálne klimatizované izby sú vybavené telefónom, SAT TV, trezorom, 
mini chladničkou, kúpeľňou s WC a sušičom na vlasy.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PRE DETI
Detský bazén, detské ihrisko, miniclub, postieľka, stolička.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž sa nachádza priamo pri hoteli. Ležadlá a slnečníky sú za 
poplatok, plážové osušky za depozit. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových 
stolov, počas dňa ľahké občerstvenie, neobmedzené množstvo nealkoho-
lických a alkoholických nápojov miestnej výroby v čase 10.00-24.00 hod. 
Animačné a večerné programy.

2
PRIAMO 
NA PLÁŽI

ALL
INCLUSIVE   

ANIMÁCIE

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

1
PRIAMO 
NA PLÁŽI

2+2
DO 12 R.
ZDARMA

NOVINKA

CENA OD

788
EUR

NOVINKA

CENA OD

788
EUR



* ALEBO POBYTY NA LUBOVOĽNÝ POČET DNÍ NÁJDETE NA WWW.SATUR.SK  

DUBAJ  
ATLANTIS THE PALM ★★★★★
RAŇAJKY
2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

RAS AL KHAIMAH  
HILTON RESORT & SPA ★★★★★
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

★

MA od 2 498 €

★★

RMA od 1 448 €

DUBAJ  
HILTON DUBAI 
JUMEIRAH ★★★★★
RAŇAJKY
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

RAS AL KHAIMAH  
COVE ROTANA ★★★★★
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

MA
od 1 098 € RMA

od 1 238 €

DUBAJ  
SHERATON JUMEIRAH 
BEACH RESORT ★★★★★
RAŇAJKY
2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

RAS AL KHAIMAH  
RIXOS BAB AL BAHR ★★★★★
ALL INCLUSIVE
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

★★★★

MA od 1 098 € RMA
od 1 448 €

DUBAI
GRAND EXCELSIOR 
HOTEL BUR DUBAI ★★★★ 
RAŇAJKY
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ABU DHABI    
AL RAHA BEACH ★★★★★
POLPENZIA
DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

★★

MA od 898 €
RMA

od 1 288 €

ATLANTIS THE PALM

COVE ROTANA

AL RAHA BEACH

SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT

HILTON RESORT & SPA

HILTON DUBAI JUMEIRAH

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
8 dňové pobyty s odletom z Viedne*



ZOZNAM PREDAJNÝCH MIEST CK SATUR

ZOZNAM VYBRANÝCH AUTORIZOVANÝCH PREDAJCOV CK SATUR

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

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

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

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

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

Jesenského ul. 5-9
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1 
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

Vysoká 2 (Panta Rhei - Poštová) 
811 06 Bratislava
0903/280 433
pantarhei@ba.satur.sk

POLUS City Center
Vajnorská 100
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5 
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945 
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19 
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55 
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov)
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2 
934 82 Levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1 
031 13 Liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12
984 01 Lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34 
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52 
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4 
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
novezamky@satur.sk

PEZINOK
Kollárova 11
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116 
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23 
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7 
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261 
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

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

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

VRANOV NAD TOPĽOU
Nám. Slobody 2 
093 01 Vranov nad Topľou 
057/442 10 60
vranov@satur.sk

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

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

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk
 
Bottova 5
010 01 Žilina
041/326 02 32
041/326 02 33
zilina@satur.sk

BANSKÁ BYSTRICA
KORAL TOUR
Dolná 23
048/4156068
koraltour@koraltour.sk
  
BARDEJOV
SPIRIT TRAVEL 
Radničné nám. 25 
054/4726273
spirit@spirit-travel.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/5430851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWELL - LMC
Dunajská 18
02/52931579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/20648220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCY
Mickiewiczova 3
02/52444190
info@pegasusagency.sk

TRAVEL.SK
Einsteinova 24,OC Aupark 
02/33872835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/4334135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/5459696
info@agenturaaqua.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526  
031/7802106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/6516108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
GAMA TRAVEL
Nám. Slobody 28
057/7750700
gama.travel@stonline.sk

KOŠICE
ALVIA TRAVEL
OD Dargov, Štúrova 1
0905368372
alvia@alvia.sk 

CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/6714661
info@travelfly.sk 

LEVICE  
DEKAMPO
Sv. Michala 2
036/6222219
dekampo@mail.t-com.sk

LUČENEC
CK LUX
Železničná 1
047/4331395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
0911504666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/4300244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MALKO POLO
M. R. Štefánika 936
034/6214064
ck@letenky.sk

NITRA
OLIN TOUR
Štefánikova 53
037/7410252
olintour@compclub.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SLOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/719016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/7492981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEL
Holubyho 31
0918391024
bittnertravel@bittnertravel.sk

LF TRAVEL
Holubyho  27,OC Plus
Tel: 0915/841996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/4260990
etours@stonline.sk

PREŠOV
DOVOLENKA
Hlavná 40
051/7763363
2a@dovolenka1.sk

VIP TOURS
Martina Benku 3
051/7753308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK JUKO
Nám. Slobody 4
046/5422577
jukock@jukock.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MÉDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/5811737
ckmedia@stonline.sk

SENEC
BITTNER TRAVEL
Lichnerova 19
02/45927282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HELLAS TRAVEL
Janka Kráľa 739
034/6546454
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ  
VEMA REAL  
M. R. Štefánika 1152 
031/7894513
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEL
Námestie Slobody 32
034/6684213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RELAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/7621629
carelax@stonline.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/65934316
via@viastupava.sk

TREBIŠOV
KAMELOT
Cukrovarská 11/29
056/6726619
kamelot@kamelot.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/6552361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
PEGAS TOUR
Mierové nám. 23
032/7446082
predaj@pegastour.sk

TRNAVA
HELL TOUR
Radlinského 1/C
033/5511352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/5514877
primatour@primatour.sk
   
ZVOLEN
CA  KATKA
Trhova  1
045/5326727
agenturakatka@stonline.sk

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

ŽILINA
SMART TRAVEL
Národná 3
041/5003254
tosmart@tosmart.sk

Nájdete nás 
na facebooku

Cestovanie naľahko
 Len vy a vaša kreditná karta od Tatra banky
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