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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
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BAHAMYBAHAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8787
BALIBALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107107
BULHARSKOBULHARSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4444
ČESKOČESKO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 104, 132 - 133104, 132 - 133
CYPRUSCYPRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 5956 - 59
DOMINIKÁNSKA REPUBLIKADOMINIKÁNSKA REPUBLIKA . . . . . . . .. . . . . . . . 8484
EGYPTEGYPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 8178 - 81
FRANCÚZSKOFRANCÚZSKO . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .102 - 103102 - 103
GRÉCKOGRÉCKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - 4544 - 45
CHORVÁTSKOCHORVÁTSKO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 34 - 4334 - 43
INDIAINDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109109

ISLANDISLAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9696
JORDÁNSKOJORDÁNSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111111
KAPVERDSKÉ OSTROVY 83KAPVERDSKÉ OSTROVY 83
KEŇAKEŇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112112
KUBAKUBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116116
MAĎARSKOMAĎARSKO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 140 - 145140 - 145
MAURÍCIUSMAURÍCIUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8686
MEXIKOMEXIKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85, 11785, 117
NEMECKONEMECKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102102
PLAVBYPLAVBY  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 9592 - 95
RAKÚSKORAKÚSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 134 - 139105, 134 - 139

SAESAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 - 91, 11088 - 91, 110
SLOVENSKOSLOVENSKO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 118 - 131118 - 131
SRÍ LANKASRÍ LANKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108108
ŠKANDINÁVIAŠKANDINÁVIA  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9797
ŠPANIELSKOŠPANIELSKO. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .14 - 1814 - 18
TALIANSKOTALIANSKO. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .19 - 33, 99, 10119 - 33, 99, 101
TUNISKOTUNISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 7774 - 77
TURECKOTURECKO. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 7360 - 73
USAUSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 - 115113 - 115
VEĽKÁ BRITÁNIAVEĽKÁ BRITÁNIA  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 98 98 
VIETNAMVIETNAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106106

POBYTY PRI MORIPOBYTY PRI MORI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - 9114 - 91
POZNÁVACIE POBYTYPOZNÁVACIE POBYTY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 - 11796 - 117
PLAVBYPLAVBY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 9592 - 95
SLOVENSKO A OKOLITÉ KRAJINYSLOVENSKO A OKOLITÉ KRAJINY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 - 145118 - 145
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CESTOVATEĽSKÝ 
SATUR PAS

Pozn. Prehľad zájazdov a termínov ako darček sa budú počas roka priebežne dopĺňať alebo rozširovať. Zároveň počas 
roka prinesieme aj iné zaujímavé a motivujúce akcie a novinky. Sledujte www.satur.sk a dozviete sa viac.

1. ZBIERAJ NÁLEPKY 
1. ZBIERAJ NÁLEPKY 

2. NALEP ICH D
O PASU 

2. NALEP ICH D
O PASU 

3. VYPLNENÝ 
PAS DONES NA POBOČKU 

3. VYPLNENÝ 
PAS DONES NA POBOČKU 

4. VYBER SI ZÁJAZD AKO DARČEK

4. VYBER SI ZÁJAZD AKO DARČEK

4
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Komplex Corinthia
Chorvátsko, Baška 200 nálepiek

Paradise Beach
Bulharsko, Sveti Vlas  100 nálepiek

Gelina Villlage
Grécko, Korfu 150 nálepiek

Lindos Princess
Grécko, Rodos 150 nálepiek

Noah´s Ark
Cyprus sever 100 nálepiek

Arcanus (Ex Asteria Elita)
Turecko, Side 150 nálepiek

LTI Thalassa Sousse
Tunisko, Sousse 150 nálepiek

Londýn pre deti
Veľká Británia 200 nálepiek

Rím pre deti
Taliansko 200 nálepiek

Paríž, Disneyland a Asterix park
Francúzsko 100 nálepiek

Disneyland - sen nielen pre najmenších
Francúzsko 200 nálepiek

Detský víkend v Budapešti
Maďarsko 30 nálepiek

Praha pre deti
Česko 30 nálepiek

Viedeň cez kľúčovú dierku
Rakúsko 10 nálepiek

Family park
Rakúsko 10 nálepiek

Park
Slovensko 30 nálepiek
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FIRST MOMENT ZĽAVY FIRST MOMENT ZĽAVY 
& BONUSY PRE FAMÍLIU BONUSY PRE FAMÍLIU

5

FIRST MOMENT 
ZĽAVA

DETI
CESTUJÚ

VRECKOVÉ
PRE DETI

AŽ DOAŽ DO 3030 %

UŽ ZAUŽ ZA 1 EUROEURO

ZÁJAZD AKO DARČEKZÁJAZD AKO DARČEK

AŽ DOAŽ DO 200200 EUROEURO
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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 FUNMINI KLUB PLANET FUN
(JÚL - AUGUST 2014)(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 FUNTEENAGE KLUB PLANET FUN
(JÚL - AUGUST 2014)(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. 

6
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HAPPY BIRTHDAYHAPPY 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 AKTIVITYŠPORTOVÉ 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 VEČERY PLNÉ ZÁBAVY PRE DETI 
AJ DOSPELÝCHAJ 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

7
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BAIA DEI PINIBAIA DEI PINI 
SARDÍNIASARDÍNIA  
PRE DETI
Piesočná pláž s  pozvoľným vstupom do mora, bazén, 
detské ihrisko, miniklub (5 – 12 r.), postieľka, stolička, det-
ské menu, baby izby, špeciálna časť s bazénom, záhra-
dou a záhradným domčekom s výbavou pre bábätká. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

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

STRAVOVANIE
All inclusive.

NOAH´S ARKNOAH´S ARK 
SEVERNÝ CYPRUS 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.
 

KAYA ARTEMISKAYA ARTEMIS 
SEVERNÝ CYPRUS SEVERNÝ CYPRUS 

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

STRAVOVANIE
All inclusive.
 

EXKLUZÍVNE

len s
CK SATUR

EXKLUZÍVNE

len s
CK SATUR

8
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GELINA VILLAGEGELINA VILLAGE 
KORFUKORFU

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.

PARKPARK +

SLOVENSKOSLOVENSKO

PRE DETI
Bazén s vodnými atrakciami, športové aktivity, ihrisko 
v parku, miniklub (4-12 r.), detský kútik, detská stolička. 

STRAVOVANIE
Polpenzia.

SOREA MÁJSOREA MÁJ 
SLOVENSKOSLOVENSKO

PRE DETI
Krytý bazén s termálnou vodou, detský bazén, miniklub 
(4-12 r.), detská postieľka, športové aktivity.

STRAVOVANIE
Polpenzia.

BUCA RESORTBUCA RESORT 
PELOPONÉZ PELOPONÉZ 

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

STRAVOVANIE
All inclusive.

ARCANUS ARCANUS  

(EX ASTERIA SORGUN)(EX ASTERIA SORGUN) 
TURECKO TURECKO 

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

STRAVOVANIE
All inclusive.

THALASSA SOUSSETHALASSA SOUSSE 
TUNISKO  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.

9
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RUGBY SCHOOL, RUGBY 
(PRI BIRMINGHAME)
sa nachádza približne 47 km od Birminghamu a 138 km od letiska 

Heathrow. Škola je jednou z britských akademických inštitúcií, 

založená kráľovnou Elizabeth I. Má k dispozícii bezplatný prístup 

na internet, krytý bazén, krytú športovú halu, tenisové kurty a 13 

futbalových ihrísk. 

MOŽNOSTI VÝLETOV
   celodenný výlet do zábavného parku Alton Towers 

   celodenný výlet na Old Trafford štadión vrátane nákupného 

centra Manchester United

   poldenný výlet do anglického FA národného futbalového centra, 

St. Georges Park

BRADFIELD COLLEGE, LONDÝN
sa nachádza približne 40 km západne od letiska Heathrow. Škola je 

jednou z popredných štátnych škôl v Anglicku. Futbal je významný 

šport a podmienky preň sú na tejto škole vynikajúce. Škola má 

dlhú históriu, ale tiež modernú filozofiu, čo sa odráža na kvalite 

ponúkaného ubytovania. Má bezplatný prístup na internet, krytú 

športovú halu, tenisové kurty, tanečné šúdio a ihriská.

MOŽNOSTI VÝLETOV
   celodenný výlet do zábavného parku Chessington World

   celodenný výlet na Old Trafford štadión vrátane nákupného 

centra Manchester United

   poldenný výlet na Wembley štadión

Jarné kurzy Škola Skupina Cena
6.4.-19.4.2014 Bradfield College chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR

Letné kurzy Škola Skupina Cena
30.6.-13.7.2014 Bradfiel College chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR
6.7.-19.7.2014 Rugby School chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR
14.7.-27.7.2014 Bradfiel College chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR
20.7.-2.8.2014 Rugby School chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR
28.7.-10.8.2014 Bradfiel College chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR
3.8.-16.8.2014 Rugby School chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR
11.8.-24.8.2014 Bradfiel College chlapci 8 -17 r. 2 990 EUR

FUTBALOVÁ ŠKO LA - FC MANCHESTE R UNITEDFUTBALOVÁ ŠKO LA - FC M

FUCÍK ŠKOLA - FC MANCHESTER UNITED

10
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CENA ZAHŔŇA
13x ubytovanie, stravu, futbalový kurz, kurz anglického jazyka, 

poistenie Student quard – študentské cestovné poistenie, výlety.

UBYTOVANIE
V dvojlôžkových alebo trojlôžkových izbách (24 hodinový 

dozor, vyškolený personál prvej pomoci).

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy, večere, večerný snack.

FUTBALOVÝ KURZ
   cca 40 tréningových jednotiek pod dozorom 

vysokokvalifikovaných trénerov

   zápasy a turnaj

   exkluzívny tréningový balíček FC Manchester United – 2 tričká, 

2 šortky, 2 páry ponožiek, vetrovka, fľaša na vodu, osobný diár

   jeden hráč kurzu môže vyhrať postup do finále súťaže 

o najlepšieho futbalového hráča World Skills Final

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
   odborný kurz angličtiny – 25 hodín (všeobecná angličtina 

a futbalová angličtina)

   vstupný a záverečný test

   medzinárodne zmiešané triedy, max. 16 študentov

   špeciálne študijné materiály

   po ukončení kurzu certifikát a report

CENA NEZAHŔŇA
Letenku a letiskové poplatky na trase Bratislava/Viedeň – 

Manchester/Londýn – Bratislava/Viedeň (orientačná cena 

200-400 EUR/osoba), transfer letisko – škola – letisko 

(cca 360 EUR Rugby, 160 EUR Bradfield – obojsmerne).

OSTATNÉ POPLATKY
Poplatok leteckej spoločnosti za maloletú osobu bez sprievodu 

(vyberaný podľa druhu leteckej spoločnosti).

FUTBALOVÁ ŠKO LA - FC MANCHESTE R UNITED MANCHESTE R UNITED

FUCÍK ŠKOLA - FC MANCHESTER UNITED

MLADÝM HRÁČOM VŠETKÝCH ÚROVNÍ VO VEKU 8 – 17 ROKOV PONÚKAME 

FANTASTICKÝ DVOJTÝŽDŇOVÝ KURZ S VYSOKO KVALITNOU VÝUČBOU ANGLICKÉHO 

JAZYKA A S VYNIKAJÚCIMI PROFESIONÁLNYMI FUTBALOVÝMI TRÉNERMI.

11
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PEKNÉ 
A KVALITNÉ 
HOTELY PRE 
CELÚ FAMÍLIU

Starostlivo sme pre vás, no najmä, pre 
vaše deti vyberali hotely, ktoré spĺňajú 
tie najvyššie kritériá a požiadavky na 
rodinnú dovolenku. Kládli sme dôraz 
na kvalitu ubytovania v rodinných 
izbách, hotely disponujúce vybavením 
nielen pre deti, ale aj pre batoľatá a 
mamičky. Zásadnú úlohu vydarenej 
rodinnej dovolenky hrajú priestranné 
bazény, veľké tobogany a šmýkačky 
rôzneho druhu, rýchlosti a stupňa 
adrenalínu, ihriská s preliezačkami, 
výborná strava s detským menu 
a kútikom v reštaurácii. 

MORE ZÁŽITKOV 
A ZÁBAVY 
PRE DETI

Po celý deň je o program Vašich 
detí postarané. Zažijú FUN-tastickú 
zábavu plnú dobrodružstiev 
a radosti. Každý hotel má svoj 
detský klub rozdelený podľa 
vekových kategórií s jedinečnými 
animáciami, možnosťami vodných 
atrakcií a športových aktivít. Detské 
ihriská spĺňajú predpísané normy 
bezpečnosti. Naši slovenskí animátori 
z PLANET FUN budú s Vašimi deťmi 
neustále v pohybe, vytvárať kreatívne 
animácie, realizovať súťaže, starať 
sa o vaše bezstarostné dovolenkové 
chvíle. O dotankovanie energie dbá  
ľahký snack a all inclusive služby 
v mnohých rodinných hoteloch.

DOVOLENKY NA 
RÔZNE SPÔSOBY

Stačí si len vybrať, čím chcete 
tento rok vaše deti potešiť. 
Zábavou pri mori? 
Dobrodružstvom a adrenalínom 
pri poznávaní Európy či Exotiky? 
Plavte sa ako námorníci 
rozprávkovými svetmi, šantite 
v aquaparkoch, oddychujte aktívne 
na turistike brázdiac horským 
vzduchom alebo dobrodružne 
v zábavných parkoch, či náučné 
pozorovaním zvierat v národných 
parkoch. Toto všetko rýchlo 
a pohodlne klimatizovanými 
autobusmi, individuálne alebo 
letecky s minimálnym počtom 
prestupov.

DOVOLENKA DOVOLENKA 
PRE CELÚ FAMÍLIUPRE CELÚ FAMÍLIU

ZÁBAVA PRE DETI, 
ODDYCH PRE 
RODIČOV

Rodičia, navodíme Vám 
atmosféru z dovoleniek ako 
keď ste boli ešte slobodní. 
Všetko starostlivo vyberáme 
s prihliadnutím špeciálne na 
zábavu detí a pohodlie rodičov. 
Počas celého dňa v rámci nášho 
rodinného klubu PLANET FUN 
„zaneprázdnime“ vaše deti, kým 
vy oddychujete pri mori, vo 
wellnesse či SPA alebo ak Vám 
deti dovolia ☺, zabavíte sa spolu 
s nimi v MINI kluboch.

DÔVERUJTE 
TAKMER 100 
ROČNÝM 
SKÚSENOSTIAM

Sme lídrami v cestovnom ruchu. 
Naše služby vám ponúkame na 
50 pobočkách alebo formou 
online rezervácií. Sme najväčšia CK 
s medzinárodnými skúsenosťami 
a orientáciou na zákazníka. Pre 
klientov máme najširšou ponuku 
až 130 destinácii a neustále na 
trh prinášame novinky. Ročne 
na dovolenku zbalíme 87 000 
klientov. Hrdíme sa ocenením 
SUPERBRANDS Slovakia 2013, 10x 
sme získali titul najobľúbenejšia 
CK a sme tiež TOP firma mladých.

MÁME ZĽAVU 
PRE KAŽDÉHO

S nami vždy ušetríte! Nákupom 
First Moment zájazdov šetríte 
peniaze a vyberáte z najširšej 
ponuky jednotlivých letovísk 
a ubytovacích kapacít. Detské 
paušály môžete mať už za 
1 EURO. Pre flexibilné rodiny, 
preferujúce odchod na poslednú 
chvíľu, pripravujeme Last Minute 
ponuky. Pri kalkulácii zájazdov 
zohľadňujeme zľavnené ceny 
a vstupy pre deti. Vaše deti tiež 
potešíme vreckovým, zájazdom 
ako darček, ale aj výhodnými 
detskými balíčkami a animáciami 
v cene.

12
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  CENY
Formou výhodného detského paušálu

  VSTUPY
Vo výpočte ceny zájazdu pre 
dieťa zohľadňujeme, že vstupy 
do niektorých pamiatok sú pre deti 
zdarma alebo do určitého veku 
zľavnené

  PROGRAM ZÁJAZDU
Aktivity prispôsobené záujmom 
detí (pozorovanie zvierat, zábavné 
parky, adrenalínové atrakcie)

  TERMÍNY ZÁJAZDOV
Počas „ideálnych“ mesiacov 
z hľadiska klimatických podmienok 
a počas jarných, letných, jesenných, 
zimných a veľkonočných prázdnin

  LETECKÁ DOPRAVA
Preferujeme destinácie s priamymi 

letmi, s časovým posunom max. 
6 hodín (náš tip: časový posun 
v Afrike je max. 2 hodiny)  

  POZEMNÁ PREPRAVA
Denné presuny v maximálnej 
dĺžke 4-6 hod., s častejšími 
zastávkami prispôsobenými 
potrebám detí

  UBYTOVANIE
V kvalitných hoteloch 
zodpovedajúcich európskym 
štandardom, vo väčšine destinácií 
4* kategórie, s rodinnými izbami 
alebo možnosťou ubytovania detí 
na prístelke

  STRAVA
Reštaurácie ponúkajúce aj možnosť 
„západného“ stravovania, raňajky 
formou európskeho bufetového štýlu

  ZDRAVIE
Krajiny čisté a bezpečné, 
vyhovujúce zdravotným 
štandardom starostlivých rodičov 
(aj safari v Afrike ponúka možnosť 
ubytovania v kvalitných 4* 
lodge), s minimálnymi nárokmi 
na očkovanie

  SPRIEVODCOVIA
Okrem dokonalej znalosti lokality 
majú k najmladším účastníkom 
zájazdov pozitívny vzťah, výnimkou 
nie je pedagogické vzdelanie

  PRE KOHO
Zájazdy sú pripravované s ohľadom 
na potreby a záujmy najmladších 
účastníkov, avšak zúčastniť sa 
samozrejme môžu aj dospelí klienti 
bez detí

POZNÁVAME SVETPOZNÁVAME SVET
S CELOU FAMÍLIOUS CELOU FAMÍLIOU

ôb 

Výhodné detské 
paušály

13
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ŠPANIELSKO  |  ANDALÚZIA

IBEROSTAR MALAGA PLAYA IBEROSTAR MALAGA PLAYA 
001  TORROX COSTATORROX COSTA

PRE DETIPRE DETI
• Bazén
• Detský klub: 

• Miniklub (4 - 7 rokov)
• Maxiklub (8 - 12 rokov)

• Animácie: 
• Rôzne súťaže
• Kreslenie
• Aktivity pri bazéne

• Detské ihrisko
• Detská postieľka
• Zmrzlina a ovocie
• Detská stolička
• Športové aktivity (stolný tenis, lukostreľba, plážový volejbal)
• Detské diskotéky
• Herňa
• Opatrovanie detí (za doplatok)
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 13 rokov zdarma
• Rodinné izby pre 2 dospelé osoby a 2 deti alebo 3 dospelé osoby 

a 1 dieťa
• Možnosť ubytovania 2+2

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

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 budo-
vy a ďalších dvoch apartmánových blokov. Má recepciu so vstupnou halou, internet 
v lobby za poplatok, zmenáreň, lekársku službu, obchod, hlavnú reštauráciu, 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 prístelky 
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 obý-
vacou miestnosťou s dvoma prístelkami (sofa), oddeleným kuchynským kútikom majú 
terasu, situované sú v samostatných dvoch budovách.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnatú pláž Playa Ferrara s pozvoľným vstupom do mora oddeľuje od hotela po-
brežná 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 raňajky (10.30-12.00). 
Poobede snacky, káva, čaj a sušienky. Nealkoholické a miestne alkoholické nápo-
je (11.00-24.00).
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ŠPANIELSKO  |  MALORKA

SOL KATMANDU PARK AND RESORT SOL KATMANDU PARK AND RESORT 
002  MAGALUFMAGALUF

PRE DETI PRE DETI 
• Najlepší park na Baleárskych ostrovoch a jeden z TOP 10 

zábavných a vodných  parkov v Španielsku podľa Tripadvisor
• Bazén so šmýkačkami  
• Detský klub Kamp Katakidu: 

• Pre deti od 5 - 12 rokov 
• Rôzne aktivity:

• Súťaže
• Kreslenie
• Animácie počas dňa

• Sol Katmandu – Play Pass – neobmedzený vstup do vybraných 
atrakcií zábavného a  vodného parku Katmandu do 18.00 hod. 
každý deň pobytu (The House, 4D kino, Desperados, Zombies 
XD Dark Ride, detský podvodný svet, lezecká stena, Splash park)

• Detský kútik
• Detská postieľka

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 11 rokov zdarma
• Play Pass zdarma
• 50% zľava z cien vstupov do atrakcií nezahrnutých v Play Pass 

a na vstupy po 18.00 hod. 
• Rodinné izby s možnosťou ubytovania až do 5 osôb

POLOHA
Hotel sa nachádza v stredisku Magaluf, neďaleko pláže Calvia. V blízkosti sú ob-
chody, športové a rekreačné zariadenia, zastávka autobusu pred hotelom. Letisko 
v Palma de Mallorca je vzdialené asi 26 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, reštaurácia, lobby bar, bar pri bazéne, cukráreň, Wi-Fi 
v  spoločných priestoroch zdarma, internetový kútik za poplatok, bazén, ležadlá 
(zdarma), zmenáreň, požičovňa bicyklov. Ďalšie aktivity v blízkosti hotela: potá-
pačské kurzy, tenisové kurty, jazda na koňoch, futbalové ihrisko. V blízkosti sa na-
chádza niekoľkých veľkých golfových ihrísk (Golf Poniente 3 km, Golf Bendinat 
5 km).

UBYTOVANIE
Zrekonštruované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, kli-
matizáciu, SAT TV, telefón, minibar (za poplatok). K dispozícii sú aj bezbariérové 
izby a za doplatok, izby s výhľadom na more a rodinné izby pozostávajúce z dvoch 
oddelených miestností s dvomi kúpeľňami. 

STRAVOVANIE
Polpenzia formou bufetu. Možnosť doobjednať si all inclusive.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza len 250 m od pláže, ktorá je dlhá 1,6 km. Slnečníky, ležadlá 
a vodné športy sú za poplatok. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA
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ŠPANIELSKO  |  MALORKA

VIVA CALA MESQUIDA RESORT VIVA CALA MESQUIDA RESORT +
003  CALA MESQUIDACALA MESQUIDA

PRE DETIPRE DETI
• Detské bazény
• Pirátska loď
• Detské ihrisko
• Detský mini klub
• Aktivity pre deti:

• Rôzne súťaže
• Tance
• Aktivity pri bazéne

• Animácie
• Detské menu v reštaurácii
• Skákajúci hrad
• Jazdenie na poníkoch
• Videohry
• DVD-fi lmy
• Detská postieľka
• Pozvoľný vstup do mora

  

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Ubytovanie v apartmánoch s oddelenou ubytovacou časťou
• Možnost ubytovania 2+2ALL 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 nachá-
dza 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 klientom 
priestrannú vstupnú halu s  recepciou, TV miestnosť, reštaurácie, viaceré bary, vnú-
torný 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), kuchyn-
ský kút s mikrovlnnou rúrou, chladničkou, hriankovačom a terasu. Možnosť doplatiť si 
za výhľad na more.

STRAVOVANIE
All inclusive.

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA
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ŠPANIELSKO  |  KANÁRSKE OSTROVY

PARADISE LAGO TAURITO PARADISE LAGO TAURITO +
004  PLAYA TAURITOPLAYA TAURITO

PRE DETIPRE DETI
• Vodný a zábavný park Lago Oasis:

• Pocha 1 350 m2

• Obrovský bazén s morskou vodou
• Tobogany
• Šmýkačky pre deti
• Rôzne atrakcie

• Detský bazén so šmýkačkami 
• Detský klub:

• Miniklub (4 - 12 rokov)
• Teenage Klub (12 - 18 rokov)
• 6x týždenne  aktivity pod vedením animačného tímu, rôzne 

zábavné hry, minidisco, súťaže, maľovanie, športové hry, jazda 
na poníkoch (za poplatok), vodné hry

• Animačné aktivity: 
• Rôzne súťaže
• Kreslenie
• Aktivity pri bazéne

• Detské ihrisko
• Detské stoličky v reštaurácii,  detské menu v detskom kútiku 

vybavenom detskými stolmi a stoličkami 
• Detské postieľky
• Športové aktivity (minigolf, bowling, herňa)
• Minidisco
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
• Rodinné izby apartmánového typu so samostatnou spálňou 

a kuchynským kútom

POLOHA
Aparthotel je situovaný na juhu Gran Canarie, v pokojnej časti Taurito, 3 km od 
malebného prístavu Puerto Mogán, 60 km od letiska. Tmavá piesočnatá pláž s po-
zvoľným vstupom do mora je len 50 m od hotela, krásna pláž Amadores s bielym 
pieskom je vzdialená cca 4 km a je dostupná miestnou dopravou. Do prístavu Mo-
gán premáva miestna autobusová doprava alebo taxík. V okolí hotela je niekoľko 
menších obchodíkov. Pred hotelom je komplex bazénov s morskou vodou Taurito 
Oasis.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrekonštruovaný 9-poschodový hotel je vybavený priestrannou halou, recepciou 
s internetovým pripojením (za poplatok), piano barom, klimatizovanou reštaurá-
ciou, diskotékou, barom, obchodom. V záhrade sa nachádza bazén (v zime vyhrie-
vaný), ležadlá a slnečníky pri bazéne (v cene), vírivka.  

UBYTOVANIE
Celkom 235 izieb. Moderne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnos-
ťou prístelky s kúpeľňou, telefónom, SAT TV, trezorom (za poplatok), chladničkou, 
s balkónom alebo terasou. Rodinné izby apartmánového typu majú navyše odde-
lenú spálňu.

PLÁŽ
Šedá piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je len 50 m od hotela. Le-
žadlá, slnečníky a  vodné športy za poplatok. Krásna pláž Amadores s bielym 
pieskom je vzdialená cca 4 km a dostupná miestnou dopravou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, miestne alko-
holické a nealkoholické nápoje počas dňa, dopoludnia i popoludní ľahké občer-
stvenie, zmrzlina. Vstup do aquaparku Taurito Oasis.
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ŠPANIELSKO  |  KANÁRSKE OSTROVY

BARCELÓ JANDÍA PLAYA BARCELÓ JANDÍA PLAYA 
005  PAYA DE JANDIAPAYA DE JANDIA

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén s pirátskou loďou 
• Detský miniklub Barcy (4 - 12 rokov) vybavený hračkami 

a detským nábytkom
• Denné aktivity pre deti - kreslenie, maľovanie, puzzle, fi lmy, 

ručné práce
• Animácie: 

• Rôzne súťaže
• Kreslenie
• Aktivity pri bazéne

• Denný a večerný animačný program - minidisco, loptové hry,  
rôzne súťaže 

• Detské ihrisko
• Detská postieľka
• Detská stolička v reštaurácii 
• Športové aktivity:

• Stolný tenis
• Volejbal

• Opatrovanie detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 3 deti do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách (dve dvojlôžkové izby so 

spojovacími dverami)
• Možnosť ubytovania: 

• 2+1
• 2+2
• 2+3

• Možnosť ubytovania single + dieťa

POLOHA
Komfortný hotel patriaci do renomovanej španielskej hotelovej siete Barceló leží 
pri piesočnatej pláži Jandia, v blízkosti sa nachádzajú nákupné a zábavné mož-
nosti.  Plážová promenáda, po ktorej sa pohodlnou prechádzkou dostanete do cca 
3 km vzdialenej rybárskej dedinky Morro Jable sa nachádza priamo pod hotelom. 
Transfer z letiska trvá cca 1,5 hod.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Veľkoryso koncipovaný hotel ponúka ubytovanie v 562 izbách. Má bufetovú reštau-
ráciu, 2 à la carte  reštaurácie, 4 bary, nočný klub, wellness, obchodíky. V záhrade sú 
3 bazény so sladkou vodou , bar pri bazéne, terasa na slnenie s ležadlami, slnečníkmi 
( zdarma) a uterákmi (na kauciu). Športové aktivity: fi tnes, stolný tenis, volejbal. Za 
poplatok: wellness s vyhrievaným bazénom, vírivkou, saunou a kompletne vybave-
ným fi tness centrom, vodné športy na pláži, rôzne procedúry vo wellness centre.  
Denný a večerný animačný program. 

UBYTOVANIE
Priestranné klimatizované izby majú kúpeľňu s WC,  SAT TV, telefón, minichlad-
ničku, sušič na vlasy, trezor (za poplatok), stropný ventilátor, balkón alebo terasu. 
Pre rodiny s deťmi sú k dispozícií za doplatok rodinné izby (dvojlôžkové izby so 
spojovacími dverami). 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Široká mierne sa zvažujúca piesočnatá pláž sa nachádza cca 400 m od hotela. 
Ležadlá, slnečníky a vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, miestne  alko-
holické a nealkoholické nápoje od 10.00 do 23.00, teplé a studené občerstvenie 
v snack bare/pool bare.
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TALIANSKO  |  KALÁBRIA

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

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má recepciu, Wi-Fi v spoločných priestoroch (za poplatok), kli-
matizovanú reštauráciu s vonkajšou terasou, á la carte reštauráciu, loby, piano bar, 
amfi teáter, minimarket. Bazény so slnečnou terasou a plážovým servisom (zdar-
ma) 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.

UBYTOVANIE
Štandardne zariadené, klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch prísteliek (Superior izby). 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.

PLÁŽ
Biela piesočnatá pláž s kamienkami sa nachádza priamo pri komplexe, oddelená 
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 ★★★★

BARCELÓ FLORIANA VILLAGE BARCELÓ FLORIANA VILLAGE 
006  SIMERI MARESIMERI MARE

PRE DETIPRE DETI
• Bazén
• Rodinný klub PLANET FUN pre deti od 4 do 12 rokov s 2 sloven-

skými animátormi (júl – august)
• Detské animácie:

• Tématické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting, obrázky z 

farebného piesku
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Detské obedy a večere s animátormi
• Večer mágie a kúziel
• Lampióny šťastia a lodičky prianí

• Diskotéky
• Detské menu: kvalitná strava a bohatý výber detského menu
• Detská stolička v reštaurácii
• Bimbo village – priestor v oddelenej časti záhrady s ihriskom
• Detská postieľka
• Oddelený detský kútik v  reštaurácii vybavený sterilizátormi, 

ohrievačmi fl iaš, mikrovlnnou rúrou
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Superior izby (24 m2) pre 4-členné rodiny v blízkosti pláže 
• Možnosť ubytovania 2+2

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bohatých bufetových 
stolov medzinárodnej a stredomorskej kuchyne, počas dňa nealkoholické ná-
poje, víno, pivo a miestne alkoholické nápoje (10.00 – 23.00), studené občer-
stvenie (11.00 – 17.00). 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	%
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POLOHA
Klubový hotel sa nachádza medzi Pizzo a Lamezia Terme. Historické mestečko Pizzo 
známe zmrzlinou „Tartufo“ je vzdialené 10 km od komplexu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Komplex pozostáva zo 6 blokov umiestnených vo veľkej záhrade. Má vstupnú halu 
s recepciou, Wi-Fi (zdarma), reštaurácie, bary, pizzeriu, nočný klub, amfi teáter, futba-
lové ihrisko, 5 tenisových kurtov, plážové volejbalové ihriská, stolný tenis, aerobik, aqua 
gym. Dva veľké bazény s ležadlami, slnečníkmi a osuškami (za kauciu), bar. Každý deň  
animácie so športovými aktivitami a večer zábavný program.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové klimatizované izby majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, TV, trezor 
a balkón alebo terasu. Dvojlôžkové izby Classic s jednou alebo dvoma prístelkami (po-
schodová posteľ) majú rovnaké vybavenie ako štandardné dvojlôžkové izby, navyše 
majú mini bar. Junior Suite s prístelkou sú priestranné, majú rozťahovací gauč, balkón 
alebo terasu so stolom, dvoma stoličkami a dvoma ležadlami. Dvojlôžkové Superior 
izby / Superior Comfort s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú rovnaké vy-
bavenie ako dvojlôžkové izby Classic, navyše majú spotrebiče na prípravu kávy a čaju, 
župany a papuče.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž je vzdialená asi 300 m, od hotela ju oddeľuje píniový les. 
Plážový servis je zdarma (osušky za depozit). Ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

AQUIS GARDEN RESORT AQUIS GARDEN RESORT +
007  ACCONIA DI CURINGAACCONIA DI CURINGA

PRE DETIPRE DETI
• Bazén s oddelenou detskou časťou 
• Detské kluby:

• Mini klub pre deti od 4 do 12 rokov s bazénom pre deti 
a s ležadlami, slnečníkmi, v interiéri je vybavený 
postieľkami a kuchynkou

• Teens klub pre deti do 18 rokov – súťaže a futbalové, 
volejbalové turnaje na pláži, diskotéka na pláži

• Detské animácie a  programy aj v českom jazyku – melonóvá 
a pizza party, tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, modelova-
nie), maľovanie na tvár, miniolympiáda, hľadanie pokladu, rodin-
né hry a súťaže na pláži i v píniovom lesíku, kt. je súčasťou hotela

• Ihrisko – s pieskom v blízkosti prírodného tieňu (lesíka)
• Rozľahlá záhrada so subtropickou vegetáciou
• Detské menu v hlavnej reštaurácii – bohatý výber jedál vhodných 

i pre celiatikou
• Detské stoličky v reštaurácii
• Detská postieľka (za poplatok)
• Kuchynka vybavená ohrievačom fl iaš, rýchlovarnou kanvicou 

a prebaľovacím pultom
• Ihrisko
• Bar a reštaurácia na pláži
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 18 rokov zdarma
• Superior izby, comfort izby, rodinné izby pre 4-členné rodiny
• Možnosť ubytovania 2+2

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v reštaurácii Luigi´s a v pizzerii Paparazzi, miestne alkoholické a nealkoholické ná-
poje 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, jogging. Ultra all inclusive za doplatok zahŕ-
ňa navyše večeru v á la carte reštaurácii Dolce Vita, miestne víno, vo vínnom bare, 
wellness, trezor, minibar (pri príchode s minerálkou a nealko nápojmi).

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 86	%
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POLOHA
Hotel sa nachádza cca 800 m od centra mestečka Budoni, kde sú obchodíky a ďal-
šia 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 tenisové 
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) prísteliek 
sú zariadené sardínskym vidieckym štýlom. Každá izba je vybavená kúpeľňou 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.

PLÁŽ
Nádherná široká pláž s bielym pieskom s pozvoľným vstupom do mora sa nachá-
dza 250 m od hotela. Plážový servis (slnečník a dve ležadlá na izbu) zdarma. Ponu-
ka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

REZORT BAIA DEI PINI REZORT BAIA DEI PINI 
008  BUDONIBUDONI

PRE DETIPRE DETI
• Komplex bazénov pre deti
• Špeciálna časť s  bazénom, záhradou a  záhradným domčekom 

s výbavou pre bábätká (ohrievač fl iaš, výživa, atď)
• Rodinny klub PLANET FUN (júl - august) s 2 slovenskými animátormi
• Mini klub pre deti 4 – 12 rokov 
• Bfree buď voľný pre juniorov (14 – 17 rokov)
• Animácie: tématické dni (pirátsky poklad, indiánske leto, atď.), 

Tvorivá dielnička (maľovanie tričiek, facepainting) športové hry 
a miniolympiáda, (pod)vodné šibalstvá, večer mágie a kúziel, let-
né kino, lampióny šťastia a lodičky prianí)

• Večer zábavné show v amfi teátri (kabaret, variety, hry, komédie, 
muzikály, detská diskotéka)

• Detské menu a detská stolička v reštaurácii
• Detsky kútik v reštaurácii vybavený mikrovlnnou rúrou, ohrievač-

kou fl iaš
• Detské ihrisko s trávnatým povrchom s rôznymi preliezačkami, 

šmykľavkou, kolotočom, detským sedením a tienidlami
• Detská postieľka
• Dojčenské služby v  dojčenskom kútiku (zdarma) – vhodná 

miestnosť vybavená sterilizátormi, ohrievačmi detských fľašiek, 
mikrovlnnou rúrou,  mixérom, prebaľovacím pultom a detskými 
stoličkami

• Špeciálna detská strava – zeleninový vývar, prepasírovaná zeleni-
na, malé cestoviny, čerstvé mlieko, jogurt, džemy a iné 

• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

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

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.
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EDEN VILLAGE COLOSTRAI EDEN VILLAGE COLOSTRAI 
009  COLOSTRAICOLOSTRAI

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Detské kluby:

• Miniklub tarta pre deti (3 - 11 rokov) s rozkošným maskotom 
• Juniorklub pre deti (12 – 17 rokov)

• Animácie: denný a večerný program s turnajmi, kabaretom, špor-
tom a show v amfi teátri

• Potápačské centrum – kurzy pre deti
• Detsky kútik v reštaurácii
• Detské menu
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka (na vyžiadanie, za poplatok 10 eur/noc, platba 

na mieste)
• Detský kútik s mikrovlnnou rúrou a ohrievačom fl iaš
• Minibar na izbe
• Dojčenské služby – kočík, redukcia na wc pre deti a ohrievač fl iaš 

na izbe, 1 balenie plienok, 1 balenie plienok do mora, 2 snacky 
na deň

• Balík služieb pre deti – povinné pre deti 0-2 rokov, cena 84 eur/
týždeň (cena z roku 2013), zahŕňa vybavenie na kŕmenie detí, 
stravu pre deti a detskú postieľku

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• 1+1 = 1 dospelá osoba + 1 dieťa (2-16 rokov) v  1/2 izbe – cena 

1 dospelá osoba + 50% zľava na dieťa (okrem termínu 11.8.-18.8.)
• Možnosť ubytovania: 

• 2+2
• 3+1PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★

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. Transfer z le-
tiska Cagliari je cca 70 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a záhradných domčekov. Nachádza 
sa tu vstupná hala s recepciou, Wi-Fi, reštaurácia, 2 bary, spoločenská miestnosť 
s TV, divadlo, predajňa suvenírov, požičovňa áut, masážne centrum. V udržiava-
nej 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 pos-
teľ) majú kúpeľňu  so sprchou a WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, stropný ventilátor 
(v záhradných domčekoch), SAT TV, telefón, minibar, trezor (za poplatok). Izby s vý-
hľadom na more za doplatok. K dispozícii sú aj bezbariérové izby.

STRAVOVANIE
All inclusive.

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

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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.
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CHIA LAGUNA RESORT CHIA LAGUNA RESORT / /
010  CHIACHIA

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén pod dohľadom vyškolených asistentov
• Detské kluby:

• Miniklub pre deti (3 - 6 rokov) – raj pre menšie deti, kde sa 
môžu hrať, maľovať, učiť, ako sa pripravuje pizza a zapojiť sa 
do mnohých ďalších hier a aktivít

• Kadet klub (7– 10 rokov) – animátori organizujú veľa hier, ak-
tivít a skupinových športov   

• Juniorklub pre deti (11– 13 rokov) – určený pre deti s energiou 
na rozdávanie ponúka širokú škálu športových aktivít

• Dobrodružný klub (14 – 17 rokov) – so špeciálnou ponukou 
stravovania

• Detské špeciálne menu a detská stolička v reštaurácii
• Detská reštaurácia bimbi s ponukou špeciálneho menu otvorená 

počas obedov (deti 0-3 roky jedia zdarma, ostatní za poplatok 
cca 15 eur/deň) a večerí.

• Minibar na izbe a detská postieľka (na vyžiadanie, zdarma)
• Detská škôlka (0 - 2 roky) – útulné, príjemné a pokojné miesto 

pre bábätká a batoľatá pod dohľadom odborných asistentiek (za 
poplatok 10 eur/hod., Platba na mieste)

• Špeciálny vláčik chia express na pláž
• Kurzy tenisu v chia tennis club pre deti, začiatočníkov aj pokro-

čilých
• Jazda na koňoch pre deti, začiatočníkov aj pokročilých
• Opatrovanie na izbe (na vyžiadanie, za poplatok 15 eur/hod., 

7x v týždni)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 13 rokov zdarma (aj poschodová posteľ)
• izby s 2 prístelkami (aj poschodová posteľ)
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

POLOHA
Luxusný hotelový komplex je situovaný nad lagúnou Chia. Od centra strediska Do-
mus de Maria je hotel vzdialený asi 7 km. Letisko Cagliari je vzdialené približne 
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 slnečnou terasou, 
ležadlá a slnečníky zdarma, plážové uteráky na kauciu. K dispozícii je kvalitné well-
ness centrum s rôznymi procedúrami, masážami a beauty centrum (za poplatok). 
Športové aktivity: posilňovňa, kurzy tenisu a golfu, jazdenie na koňoch, požičovňa 
horských bicyklov.

UBYTOVANIE
Komfortne a elegantne zariadené dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo 
dvoch (aj poschodová posteľ) prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, kli-
matizáciu, 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.

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 slneč-
níky v prvej a druhej rade). Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

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

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

POLOHA
Hotel obklopený píniovým lesíkom sa nachádza  cca 7 km od mestečka Pula, 
45 km od Cagliari a v súkromnom 3 ha chránenom parku plnom myrty a jalovca, 
cca 700 m od nádhernej piesočnej pláže. Letisko v Cagliari je vzdialené cca 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rodinný komplex pozostáva z centrálnej budovy, kde je recepcia, reštaurácia, lob-
by bar, obchodík, herňa a záhradných viliek, kde sú izby. V areáli sú dva bazény so 
slnečnou terasou a detský bazén. Slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby Classic s možnosťou jednej prístelky sú zariadené sardínskym vi-
dieckym štýlom. Každá izba je vybavená kúpeľňou s WC a sušičom na vlasy, klima-
tizáciou, SAT TV, telefónom, mini chladničkou a  balkónom alebo terasou. Rodinné 
izby Garden s poschodovou posteľou sú lokalizované na prízemí s terasou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Nádherná široká pláž s bielym pieskom s pozvoľným vstupom do mora sa nachá-
dza 700 m od hotela, shuttle bus zdarma. Plážový servis (slnečník a dve ležadlá na 
izbu) zdarma od druhej rady. Ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

NICOLAUS VILLAGE ROCCA DORADA NICOLAUS VILLAGE ROCCA DORADA 
011  PULAPULA

PRE DETIPRE DETI
• Bazény
• Detské kluby:

• Baby klub (4-8 rokov)
• Mini klub (8-12 rokov)
• Junior klub (12-17 rokov)

• Kútik pre bábätká: 
• Vybavená kuchynka s ohrievačmi fl iaš
• Sterilizátor a mikrovlnná rúra
• Jedlá ako polievky – brokolicová alebo paradajková pasta
• Mixovaná pasta

• Pre celiatikov: základné produkty (chlieb, cestoviny, keksíky)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 bez doplatku

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii vrátane nápojov (voda, víno, džús, cola). Bar od 10:00 – 22:30 
(voda, džús, cola, ľadový čaj – servírovanie do plastových pohárov). Športové ak-
tivity: lekcie tenisu a tanca, vodná gymnastika, turnaje, kabaretné večery. 
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Historické mestečko Loano sa nachádza na Ligúrskej riviére, nazývanej i  riviérou 
kvetín. Patrí medzi živšie strediská riviéry. V okolí sú nádherné pláže, jaskyne Toira-
no a malebné okolité mestečká ako Alassio, alebo väčšie mestá ako Janov (80 km) 
s úžasným najväčším akváriom v Európe a mestom detí. Do centra mesta Loano pre-
máva zdarma hotelový shuttle bus. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, tri reštaurácie s pekným výhľadom na bazény, á la karte pizzeria, bar s pia-
nom, klimatizácia, konferenčné miestnosti, internet (zdarma), Wi-Fi pri recepcii, v bare 
a spoločenských miestnostiach, spoločenská miestnosť s TV, čitáreň, miestnosť na hra-
nie kariet, trafi ka, práčovňa (na mince), vnútorný bazén (október - máj). V prekrásnej 
záhrade sa nachádzajú 3 veľké moderné bazény so slnečnou terasou, vírivkou, snack 
barom, slnečníkmi a ležadlami zdarma. Konajú sa tu celodenné a večerné (kabarety, 
muzikály a tematické show) animácie s medzinárodným animačným tímom. Športo-
viská: tenisový a 2 minifutbalové ihriská, boccia, stolný tenis, lukostreľba, požičovňa 
bicyklov (zdarma), vodná gymnastika, aerobik, vodné pólo, škola plávania, vodné hry, 
strečing. Parkovisko je zdarma, garáže sú za poplatok. Jazda na koňoch cca 500 m 
od hotela. 

UBYTOVANIE
Elegantné a priestranné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu 
so sprchou, WC a sušičom na vlasy, klimatizáciu, SAT TV, telefón, mini chladničku, 
trezor a balkón. Za doplatok sú možné aj rodinné izby s 2-lôžkovou spálňou, obývacou 
miestnosťou s rozťahovacím gaučom pre dve osoby oddelenými posuvnými dverami 
a jednolôžkové izby. Možnosť zabezpečiť bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky formou bufetu, 3-chodové servírované večere s možnosťou vý-
beru z menu miestnej, talianskej a medzinárodnej kuchyne, bufetové stoly so šalátmi 
a dezertmi.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora je vzdialená 30 min. pre-
chádzkou (1,3 km). 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

REZIDENCIA & HOTEL REZIDENCIA & HOTEL LOANO VILLAGE 2 LOANO VILLAGE 2 
012  LOANOLOANO

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Detské ihrisko “otto park“ a pieskovisko “paletta & secchiello“
• Detské kluby: 

• Miniklub “otto“ ( 4 – 8 rokov): veľa zábavných hier
• Junior klub “vždy v akcii“ (9 – 12 rokov)
• Mládežnícky klub “loano 2teens“ (13 - 18 rokov): kompletný 

program plný športu, bazénov a skupinových hier
• Všetky minikluby v období 28.5.-4.9.

• Animácie – hry, šport, večerné show, hudba, tanec a oveľa viac
• Skupinové hodiny tenisu pre deti, lukostreľba, lekcie plávania, 

futbalové turnaje
• Večerná diskotéka “Otto“ s maskotom chobotnicou “Otto“
• Poobedné snacky v “Otto” miniklube – ovocné džúsy, foccacia 

(typický ligúrsky druh pizze), koláče, čerstvé ovocie a oveľa viac
• Špeciálne menu pre malé deti – zeleninová polievka bez soli, rôz-

ne detské jedlá a detské cereálie
• Detské menu, detská stolička  a menu pre celiatikov
• Detská postieľka (zdarma)
• Vybavenie pre bábätká (na vyžiadanie na izbe zdarma) – po-

stieľka, ohrievač fl iaš, vanička, detská stolička, prebaľovací pultík
• Na vyžiadanie diétne menu pri potravinovej intolerancii
• Požičovňa bicyklov s detskými sedačkami (zdarma)
• Požičovňa detských kočíkov (zdarma)
• Opatrovanie detí (na vyžiadanie, za poplatok)
• Práčovňa (na mince)
• Rodinné izby (na vyžiadanie, za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 7 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1
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HOTEL & REZIDENCIA HOTEL & REZIDENCIA CANADO CLUB CANADO CLUB 

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Miniklub 
• Animácie s animátormi:

• Melonóvá a popcorn party
• Tvorivé dielničky (maľovanie, kreslenie, modelovanie), 
• Maľovanie na tvár 
• Miniolympiáda
• Hľadanie pokladu
• Rodinné hry a súťaže na pláži 

• Detská reštaurácia “Taverna Pirátov“ spolu s animátormi 
z miniklubu

• Detská stolička v reštaurácii
• Detské menu a menu pre celiatikov
• Detské ihrisko
• Detské minigolfové ihrisko
• Detská postieľka
• Detská izba (ohrievače fl iaš, detské stoličky, prebaľovacie pultíky 

a iné vybavenie pre bábätká)
• Obchod so zmrzlinou
• Pozvoľný vstup do mora
• Práčovňa s práčkami a sušičkami (na mince)
• Rodinné izby (na vyžiadanie, za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 4 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 1+1 (1 dospelá osoba + 1 dieťa do 12 rokov) - 

cena 1,5 z ceny dospelá osoba, t.j. dieťa má 50% zľavu)
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

013  DONORATICODONORATICO

POLOHA
Klubový hotel leží v Donoratico, 4 km od jeho centra, medzi strediskami San Vin-
cenzo 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 bazén. Ďa-
lej welness (za poplatok), kaderník, práčovňa a sušička. Bazén s barom a slnečník-
mi a ležadlami, animácie, športové aktivity – aerobik, spinning, vodná gymnastika, 
tance. V borovicovom lesíku cca 600 m od komplexu sa nachádza športové multi-
funkčné ihrisko L´Arena, s tenisovými kurtmi, lukostreľba. Parkovisko sa nachádza 
900 m od komplexu a premáva k nemu hotelový minibus.

UBYTOVANIE
Izby sa nachádzajú v pavilónoch obkolesených záhradou. V modernom námorníc-
kom 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 poplatok), balkón ale-
bo 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.

PLÁŽ
Široká, 10 km dlhá pláž s jemným pieskom a pozvoľným vstupom do mora je pria-
mo 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
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
800 m od jedinečného zábavného parku Gardaland, s ktorým je prepojený exklu-
zívnym shuttle servisom každých 30 minút. 3 km od hotela je železničná stanica 
v Peschiera del Garda. V blízkosti sa nachádza renovované SPA centrum, nádherné 
vinice Valpolicella, úžasné historické centrum Verony, stredoveké mestečká ako 
Bardolino a Garda.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
4 rozprávkové pavilóny v novoanglickom štýle okolo očarujúcej vnútornej záhra-
dy, reštaurácia, á la carte reštaurácia, 3 bary (z toho jeden pri bazéne). Modrá 
lagúna (otvorená v období 17.5.-21.9., kúpacia čiapka povinná) – komplex bazénov 
na ploche 3 000 m2, veľká hydromasážna časť, Lenivá rieka, choreografi cký vodo-
pád  a snack bar sa nachádzajú v nádhernej záhrade. Ležadlá a uteráky sú zdarma. 
5 konferenčných miestností, 2 parkoviská - vonkajšie (zdarma) a vnútorné garáže 
(za poplatok 15 EUR/deň, platba na mieste).

UBYTOVANIE
220 izieb typu superior, 16 tematických izieb (cirkus, doba ľadová, kráľovstvo prin-
ceznej, magický dom kapitána Prezzemola, zátoka pirátov), 5 junior suit a 6 suit. 
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu s vaňou a sprchou, 
WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (iindividuálnu), LCD SAT TV, telefón, Wi-Fi, pri-
pojenie na intrernet (na vyžiadanie), trezor a výhľad na bazén alebo do vnútornej 
záhrady. Rodinné izby majú veľkú manželskú posteľ a rozťahovací gauč. Možnosť 
zabezpečiť bezbariérové ubytovanie.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatého bufetu s talianskymi špecialitami a delikátnou medziná-
rodnou kuchyňou. Za doplatok večere formou bufetu alebo v á la carte reštaurácii 
miestnej a medzinárodnej kuchyne s chutnými dezertmi a čerstvým ovocím. Ná-
poje k jedlám v cene.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza na brehu jazera Lago di Garda.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

GARDALAND GARDALAND 
014  CASTELNUOVO DEL GARDACASTELNUOVO DEL GARDA

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Animácie
• 16 tematických izieb:

• Cirkus
• Doba ľadová
• Kráľovstvo princeznej
• Magický dom kapitána prezzemola
• Zátoka pirátov 

• Detská postieľka (za poplatok 15 EUR/noc, platba na mieste)
• Rodinné izby – pre 2 dospelé osoby a 2 deti do 12 rokov

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Deti vo veku 0 - 3 rokov zdarma v posteli s rodičmi
• Kombinovaný 1 dňový lístok do Gardaland parku 
• 1 dňový lístok do Sea Life (podmorský svet)
• Možnosť ubytovania 2+2
• Nápoje k jedlám v cene
• Krátka vzdialenosť od Bratislavy
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SERENA MAJESTIC SERENA MAJESTIC 
015  MONTESILVANOMONTESILVANO

PRE DETIPRE DETI
• Veľký bazén s 2 toboganmi a detský bazén
• Detský klub: 

• Miniklub Serenino pre deti 3 – 5 rokov 
• Serenino Piú Club pre deti 6 – 10 rokov
• Sereneup pre deti vo veku 11 – 13 rokov
• Serenhappy pre deti do 17 rokov
• Junior klub pre juniorov 14 – 18 rokov

• Serenino More - možnosť zúčastniť sa množstva športových ak-
tivít: kanoe, plachtenie, tenis a lukostreľba

• deti vo veku 5 r. – 13 r. s kvalifi kovanými inštruktormi sa budú 
môcť zúčastniť tanečnej školy, naučiť sa základom baletu alebo 
futbalu (v období 9.6.-6.9.2014)

• Všetky kluby sú otvorené každý deň od 09.00-12.30 
a 15.00-19.00 okrem nedele

• Možnosť mať obed s animátormi (v období 9.6.-6.9.2014)
• Animácie s animačným tímom: hry a tvorivé aktivity, šport
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka pre deti 0 – 3 rokov (zdarma)
• Samoobslužná kuchynka pre mamičky s deťmi k  dispozícii 

24 hodín denne s elektrickým sporákom, chladničkou, drezom, 
stolmi, stoličkami, detskými stoličkami, kuchynským riadom, 
ohrievačmi fl iaš, mikrovlnnými rúrami, mixérmi a sterilizátorom

• Detská strava  
• Detské ihrisko s nafukovačkami, hojdačkami, šmykľavkami a pod.

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 6 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania single s deťmi 1+1 
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

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

ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky, obedy a večere formou bufe-
tu. 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 druhov miest-
nych 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, obchod-
mi, herňami a reštauráciami, je len 300 m od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Vstupná hala s recepciou, reštaurácie, bary, spoločenská miestnosť s TV, internet (za 
poplatok), obchody, kaderníctvo. K dispozícii bazén s plážovým servisom (zdarma), 
zdarma: tenisové kurty s osvetlením, multifunkčné ihriská, amfi teáter, diskotéka, ta-
nečná sála, wellness centrum so saunou, tureckými kúpeľmi, vírivkou, masážami, solá-
riom. Denné a večerné animácie. Parkovisko je zdarma. 

UBYTOVANIE
Štandardné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek (poschodová 
posteľ) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu, telefón, SAT TV, minichladnič-
ku, 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. 

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, plachte-
nie, kanoe) zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★



- 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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SAVINI SAVINI 
016  MILANO MARITIMAMILANO MARITIMA

PRE DETIPRE DETI
• Bazén s oddelenou časťou pre deti
• Detská postieľka (zdarma)
• Detské kluby: 

• Miniklub 
• Juniorklub

• Animácie
• Baby park: pre deti od 1 – 4 rokov (miestnosť pre deti otvorená 

aj počas jedál)
• Snacky v záhradnom junior kútiku
• Detské menu
• Detská stolička v reštaurácii
• Detské ihrisko
• Transfer s elektrickým vláčikom do centra zdarma
• Večierky: napr.: - Copa Cabana – čokoládové fontány, Lunapark 

Party – šašovia s pop cornom, Pizza a Paella party, 
Magic Party  – bublinová party

• Junior a miniclub – 9:30 – 21:00
• Večer – divadlo pre deti, cabaret, bábky, muzikál
• Priestor na odkladanie kočíkov
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1
• Snacky pre deti a zvýhodnené lístky do Mirabilandie, 

deti do 100 cm majú vstup zdarma
• Krátka vzdialenosť zo Slovenska
• Autobusová doprava pre deti za 1 EUR (počet miest obmedzený)

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

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnejšej časti. Centrum Milano Maritima je vzdiale-
né 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. V blízkosti sa nachádza Cervia Adriatic 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 miest-
nosť s TV, čitáreň, bar, reštauráciu, á la carte reštauráciu, piano bar, parkovisko 
(zdarma). Pred hotelom sa nachádza bazén s plážovým servisom (slnečníky a le-
žadlá) zdarma. K dispozícii je požičovňa bicyklov a parkovisko zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou jednej alebo dvoch prísteliek majú kúpeľňu so spr-
chou 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.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pred hotelo-
vým areálom. Plážový servis je zdarma (2 stoličky a 1 slnečník/izba). Ponuka vod-
ných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

Mirabilandia

Mirabilandia
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CLUB HOTEL ANGELINI CLUB HOTEL ANGELINI +
017  RIMINI - BELLARIARIMINI - BELLARIA

PRE DETIPRE DETI
• Vyhrievaný detský bazén (min. 25°C) s hĺbkou 60 cm
• Miniklub pre deti 4 - 12 rokov počas celého dňa so snackmi v po-

obedňajších hodinách, bábkovými predstaveniami, hrami, kresle-
ním, detskými tancami v hoteli a na pláži 

• Animácie v hoteli a na pláži v plážovom klube “Beach Club 15“ 
v období 1.6.-7.9.

• Plážový klub ponúka: miniklub, animačný tím, pizza a melónové 
párty, vírivku, miestnosť pre plážové hračky, plážový bowling, 
stolný tenis, hračky pre deti, šach, WC a sprchy, prebaľovací pul-
tík, služby prvej pomoci a plavčíka

• Detské menu, zeleninové polievky, zeleninové kaše, ovocie, zele-
nina, koláčiky, zmrzlina a aj bezlepková strava

• Samoobslužná kuchynka pre bábätká k  dispozícii 24 hod. denne 
s mikrovlnnou rúrou, ohrievačom fl iaš, chladničkou, riadmi a príbormi

• Detská herňa s výhľadom na detský bazén
• Detská postieľka (zdarma)
• Oslava narodenín s narodeninovou tortou a fúkaním sviečok, piz-

zou, nápojmi, hrami a zábavou (za poplatok).
• Vlastné medicínske centrum – v jedinom hoteli na pobreží 

s 24 hodinovou službou
• 2 prebaľovacie pulty – 1 v kúpeľni na pláži a 2. v hoteli pri bazéne
• Možnosť opatrovania detí (na vyžiadanie)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 9 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1
• Možnosť ubytovania single s deťmi 1+1 (1 dospelá osoba + 1 dieťa 

do 9 rokov vo veľkej francúzskej posteli
• Výhodnejšie lístky do Mirabilandie, deti do 100 cm zdarma
• Neobmedzené množstvo nápojov k jedlám v cene

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

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 vzdialené 
15 km. V okolí hotela nájdete množstvo obchodíkov, reštaurácií a barov.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Klimatizovaný hotel má recepciu, raňajkovú miestnosť, reštauráciu, 2 bary, spoločen-
skú miestnosť s TV, terasu, 4 výťahy, Wi-Fi (zdarma), internetový kútik a doktora. Na-
chádza 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 centrum, doktor, práčovňa (za po-
platok). 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 vlasy, SAT TV, 
trezor a balkón. Izby typu COMFORT majú navyše: nový nábytok, sprchovací box, 
minibar. Jednolôžkové izby sú bez balkóna.

STRAVOVANIE
Light all inclusive. 

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), plážové ute-
ráky, vírivka, bar, animácie (1.6.-7.9.), bowling, stolný tenis, sprchy a bar. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

LIGHT ALL INCLUSIVE Plná penzia – raňajky, obedy a večere for-
mou bufetu. Neobmedzené množstvo nápojov k jedlám (miestne víno, voda, ne-
alko nápoje) zdarma. 
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TALIANSKO  |  BENÁTSKA RIVIÉRA

APARTMÁNYAPARTMÁNY VILLAGGIO EUROPA  VILLAGGIO EUROPA 
018  GRADOGRADO

PRE DETIPRE DETI
• Nový a moderný vodný park s  toboganmi a  rôznymi vodnými 

atrakciami
• Umelá rieka s 3 rýchlosťami a veľkými gumenými kolesami
• Komplex bazénov pre deti (v období 17.5.-21.9.)
• Medzinárodný miniklub (v termíne 29.5.-12.9.) - športové aktivity, 

súťaže, hry 
• Zábavný miniklub pre mladšie deti
• a mnoho ďalších zábavných aktivít 
• Animácie (v období 29.5.-12.9.) v medzinárodných jazykoch
• Vyškolený personál organizuje zábavu pre deti s mnohými ak-

tivitami
• Nová Aréna, kde sa večer konajú spevácke a tanečné súťaže 

a večerné show
• Detské menu
• Detské ihrisko
• Veľa plôch na hranie
• Zábavná arkáda
• Stánok so zmrzlinou
• Plytká voda, pozvoľný vstup do vody vhodný pre deti na hranie
• Chladnička v apartmáne 
• Detská postieľka (za poplatok 21 EUR/týždeň)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Možnosť ubytovania: 

• 2+2
• 2+3
• 2+4

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

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 pre-
mávajú vlaky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, klimatizovaná reštaurácia, á la carte reštaurácia, bar, diskotéka, super-
market. 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 programami a veče-
ry 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 zabez-
pečiť bezbariérové ubytovanie. Ďalej sa líšia: MAXICARAVAN GARDEN (4-6 os.) 
a CHALET COLONIAL (4-6 os.) - má dve 2-lôžkové spálne a obývaciu miestnosť 
s rozkladacou sedacou súpravou (dvojlôžko). VILLINI LAGUNA (5 os.) pozostáva 
z 2-lôžkovej a 3-lôžkovej spálne, obývacej miestnosti. MINIVILLINI 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.

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, windsurfi ng, plach-
tenie).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
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TALIANSKO  |  JADRAN

APARTMÁNYAPARTMÁNY GIARDINI DI ALTEA  GIARDINI DI ALTEA 
019  CAORLECAORLE

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Vodný park Caorle vzdialený cca 6 km
• Miniklub pre deti vo veku 4 - 14 rokov v období od júna do sep-

tembra na čerstvom vzduchu
• Animácie pre deti: zábavné skupinové tance, hry, hudba, tanec, 

turnaje, šport
• Večerné animácie: muzikály, kabaret, komédie, paródie a show 

na javisku s animátormi, večerné tance
• V blízkosti sa nachádza arkáda La Quercia a v jej prednej časti 

sa rozprestiera bezpečné a oplotené detské ihrisko “Peter Pan 
Park“ vybavené šmykľavkami, hojdačkami, lanovými schodmi 
a hrami

• Veľké detské ihrisko s preliezačkami
• Detská mini diskotéka každý večer
• Veľký uzavretý areál so záhradou
• Detská postieľka (za poplatok 3 EUR/noc, platba na mieste)
• Chladnička v apartmáne
• Mini vláčik na pláž (zdarma)
• Pozvoľný vstup do mora, plytká voda na hranie v mori

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Možnosť ubytovania: 

• 2+2
• 2+3
• 2+4

• Krátka vzdialenosť zo Slovenska
• Autobusová doprava pre deti za 1 EUR (počet miest obmedzený)

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

POLOHA
Apartmánový komplex obkolesený zeleňou sa nachádza v novšej a pokojnejšej 
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 vzdiale-
nom 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, mini-
market 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 klimatizova-
né, 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, uterák-
mi a čistiacimi prostriedkami. K dispozícii je v rámci uzatvoreného areálu zdarma 
jedno parkovacie miesto na jeden apartmán.

STRAVOVANIE
Individuálne.

PLÁŽ
Pláž je vzdialená asi 600 m (zdarma mini vláčik). Plážový servis za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★

Vodný park Caorle
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV KRK

KOMPLEX KOMPLEX CORINTHIA CORINTHIA +
020  BAŠKABAŠKA

PRE DETIPRE DETI
• Dva vonkajšie detské bazény so šmýkačkami a atrakciami  
• Vnútorný detský bazén
• Tobogan
• Miniklub 
• Celodenné animácie
• Detské ihrisko
• Ihrisko na loptové hry v blízkosti hotela 
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka zdarma 
• Minidisco
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 15 rokov zdarma
• Pri doobjednaní obedov pre dospelých majú deti do 15 rokov 

obed a nápoj zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2

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

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 
organizujú 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).

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 ★★★
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CHORVÁTSKO  |  OSTROV LOŠINJ

FAMILY HOTEL FAMILY HOTEL VESPERA VESPERA 
021  MALI LOŠINJMALI LOŠINJ

PRE DETIPRE DETI
• Rodinný vodný svet s bazénmi s morskou vodou rozkladajúci sa 

na 3 úrovniach a na ploche 3 000 m2

• 2 detské bazény s vodopádmi a toboganom
• Detské kluby: 

• Pino baby klub  (2 - 5 rokov). Celodenný program v období 
1.6. - 12.9., okrem soboty, v ostatných mesiacoch 4 hod. denne 
okrem pondelka, program zahŕňa obedňajšie a popoludňajšie 
občerstvenie

• Pini mini klub (5 -12 rokov). Celodenný program v  období 
1.6.-12.9., okrem soboty, v ostatných mesiacoch 4 hod. denne 
okrem pondelka, program zahŕňa obedňajšie a popoludňajšie 
občerstvenie, tematické dni napr.: deň kapitánov, deň pirá-
tov, olympijský deň, Pinov deň, deň delfínov a  iné, večerný 
program: mini disko, karneval

• Pino teen klub (12 r.+). Športovo–zábavno-tanečný program
• Večerný program pre celú rodinu – kabaret, kvíz, živá hudba, 

chorvátsky večer, tematické večery a iné
• Ihrisko so šmýkačkami v tvare lode, hojdačkami, preliezačkami
• V reštaurácii kútik pre mamičky 
• Detský kútik v reštaurácii, detské menu, detské stoly a stoličky 
• Herne a hotelové jasličky
• Vybavenie pre batoľatá (kočíky, fľašky, ohrievače fl iaš, vaničky, 

detské sedadlo na WC, prebalovací pult)
• Športové aktivity (multifunkčné ihrisko, kolky, minigolf, stolný 

tenis, futbal)
• Opatrovanie detí na vyžiadanie za doplatok 

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• 2 deti do 16 rokov zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

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

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 EUR/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 mor-
skú stranu. Hotel disponuje aj izbami pre imobilných klientov. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu, na večeru show cooking.

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 ★★★★
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CHORVÁTSKO  |  ISTRIA

SOL GARDEN ISTRA SOL GARDEN ISTRA 
022  UMAGUMAG

PRE DETIPRE DETI
• Bazénový svet s detskými bazénmi na ploche 1 100 m2

• Vodný park s rôznymi atrakciami, vodné ihrisko, 3 tobogany
• Hvezdáreň s observatóriom s teleskopom
• Detské kluby: 

• Klub 4 (8 mesiacov - 4 rokov)
• Klub 8 (5 - 8 rokov) - zábavné hry, kreatívne aktivity, hry pri 

bazéne, mini predstavenia, detské dielne, ručné práce a iné
• Klub 13 (9 - 13 rokov) - športové aktivity, hry pri bazéne, vi-

deohry, dielne, atď.  
• Klub 17 (14 - 17 rokov) - kolektívne športy, videohry, talent 

show, denný a nočný program
• Animačné centrum:  pre deti 5 – 12 rokov vstup zdarma, pre deti 

4 - 5 rokov a deti 12 - 15 rokov vstup za poplatok. Vstup do ani-
mačného centra bez sprievodu dospelých

• Občerstvenie v  animačnom centre (koláče, pizza, hranolky) 
denne 13.00-15.00 hod., nealkoholické nápoje 12.00-17.00 hod., 
zmrzlina 1 hodinu v popoludňajších hodinách 

• Mini check – in
• Detské ihrisko 
• Komplex pre športové aktivity v blízkosti hotela
• Detská herňa
• Detská postieľka zdarma
• Vybavenie pre batoľatá na vyžiadanie (ohrievače, vanička, atď.) 
• Prenájom bicyklov pre deti a dospelých za poplatok

 

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• Dieťa do 9 rokov zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
• Možnosť ubytovania single s deťmi 

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

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. 

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 ★★★★
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VALAMAR CLUB TAMARIS VALAMAR CLUB TAMARIS  / CASA PALMA  / CASA PALMA 
023  POREČPOREČ

PRE DETIPRE DETI
• Bazénový komplex s atrakciami, šmýkačkami a vodopádmi
• Vonkajší bazén pre deti do 6 rokov, bazén pre malé deti 
• Detské kluby:

• Mini Maro (4 – 6 rokov) 
• Midi Maro (7 – 9 rokov)
• Maxi Maro (10 – 12 rokov) v období 01.06. - 15.09.
• Klub Maro (do 16 rokov) - bezplatné džúsy a nealkoholické 

nápoje z automatu počas celého dňa, večierky so zmrzlinou
• Animátori voľného času počas obedov a večerí
• Minimálne 2 celodenné organizované exkurzie a programy pre 

deti týždenne (pirátsky deň, olympijský deň, predstavenie atď.)
• Vonkajšie atrakcie pre deti (autodróm, indiánska dedinka, zele-

ninová záhradka, atď.), dobrodružný program pre „násťročných“ 
- motokáry, paintball (za príplatok)

• Tvorivé dielne a kresliarne pre deti
• Detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami a šmýkačkou 
• Detský kútik v hlavnej reštaurácii
• Rodinné stoly, stoličky, detský príbor, poháre a  podbradníky 

v reštaurácii
• Herňa pre deti: biliard, hrací automat, videohry, vzdušný hokej
• Diskotéka a kino Maro
• Na požiadanie vybavenie na prebaľovanie detí a detské postieľky 

za poplatok 5 EUR/deň
• Bezplatné opatrovanie detí (deti 1 - 3 roky), možnosť opatrova-

nia detí (deti 1 - 3 roky) vo vašej hotelovej izbe za príplatok
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• 2 deti do 16 rokov zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2

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

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. Na slnečnej terase sú 2 bazény so sladkou vo-
dou a vodnými atrakciami (whirlpool, vodopády, tobogan, protiprúd), ležadlá a sl-
nečníky sú zdarma. Športové vyžitie ponúka: fi tnes, stolný tenis, petang, aerobic, 
minigolf, plážový volejbal, a lukostreľba. Centrum vzdialené 100 m od hotela ponú-
ka 16 vonkajších a 2 vnútorné tenisové kurty. Komplex organizuje bohatý program 
aktivít. Nestrážené parkovisko je pri hoteli zdarma.

UBYTOVANIE
Valamar Club Tamaris: dvojlôžkové izby a rodinné izby - dve prepojené dvojlôž-
kové izby s 2 kúpeľňami. Casa Palma: rodinné suity - izba s 2 lôžkami, obývacia 
izba s manželskou posteľou a prístelkou (rozťahovacie dvojkreslo), 2 kúpeľne (jed-
na s vaňou a druhá so sprchovacím 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.

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.
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APARTMÁNY APARTMÁNY ZATON HOLIDAY RESORT ZATON HOLIDAY RESORT /
024  ZATONZATON

PRE DETIPRE DETI
• Bazén so sladkou vodou na ploche 340 m2 s vodnými efektami 

a šmýkačkou
• Tobogan (za poplatok)
• Detské kluby:

• Mini club (4 - 12 rokov) – 2 x denne
• Teen club (13 - 19 rokov) denne

• Animácie 
• Detské ihriská
• Detská postieľka (za poplatok)
• Bezpečnosť pre deti vďaka pešej zóne bez vjazdu automobilov
• Škola plávania (za poplatok)
• Jazda na poníkoch (za poplatok)
• Mini autoškola (za poplatok)
• Veľmi mierny vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 3 rokov zdarma
• Dieťa 3 -12 rokov so zľavou (pri doplatení polpenzie)
• Možnosť ubytovania: 

• 2+1
• 2+2
• 2+3
• 2+4 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97�%

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 hod. denne zdarma. Pozdĺž promenády, vedúcej od recepcie až k pláži, 
sa nachádzajú rôzne reštauračné zariadenia, kaderníctvo, ambulancia, predajňa su-
venírov 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 lôžkami, je vybavené kuchynským kútom. Apartmán pre 4 osoby pozostáva 
zo spálne a obývacej miestnosti s 2 lôžkami (rozťahovací gauč)  a kuchynského 
kúta. Apartmán 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.

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 ★★★ / ★★★★

04_Kat_Family_Chorvatsko v3.indd   3804_Kat_Family_Chorvatsko v3.indd   38 31/12/13   12:56 AM31/12/13   12:56 AM



39

CHORVÁTSKO  |  SEVERNÁ DALMÁCIA

FALKENSTEINER FAMILY FALKENSTEINER FAMILY DIADORA DIADORA 
025  PETRČANEPETRČANE

PRE DETIPRE DETI
• Bazénový komplex so sladkou vodou a toboganom, vodné efek-

ty, bazén v tvare pirátskej lode
• FALKYTASIA: vodný svet s vnútorným bazénom, detský parný 

kúpeľ, iglu
• FALKY LAND: svet hry a zábavy pre deti na 2 poschodiach
• FALKY HERŇA s detskou škôlkou pre najmladších (herňa, zóna 

na spanie, kútik kreatívnosti a kútik na čítanie), zóna s videohra-
mi a hry s joystikom (za poplatok), priestor na pozeranie TV, mini 
disko, kútik na prípravu detskej stravy pre bábätká (mikrovlnná 
rúra, ohrievač na fľaše)

• FALKY AKADÉMIA – plávanie pre bábätká a deti predškolského 
veku s inštrukciami a profesionálnym trénerom („Fred“ a Swim 
Acadamy)

• Malá ZOO s rôznymi zvieratkami
• Animácie každý deň (3 - 7 rokov) 
• Detská olympiáda
• Detská recepcia a pre deti FALKY kľúč od izby 
• Detské ihrisko, indiánsky šiator, pieskovisko
• Časť reštaurácie vyhradená pre deti v štýle džungle s detským 

bufetom
• K zapožičaniu počas pobytu: baby phone, kočíky, podložka na 

prebaľovanie, ohrievač fľašky, vanička na kúpanie, varná kanvica
• Malý darček výrobkov HIPP pre malé bábätká a malé deti

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 3 deti do 3 rokov počas celej sezóny a do 7 rokov vo vybra-

ných termínoch zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★

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

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 a majú 2 lôžka a čiastočne oddelený 
spací kút pre 2 deti (postele 180 x 80 cm). Rodinné suity: izba s 2 lôžkami a sedač-
kou (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.

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. 
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FALKENSTEINER CLUB FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION BORIK FUNIMATION BORIK 
026  ZADARZADAR

PRE DETIPRE DETI
• Bazénový komplex so sladkou vodou a toboganom, vodné efekty
• Krytý bazén s vyhrievanou vodou
• Herňa FALKY LAND – svet hry a zábavy
• Animácie (od 3 rokov v rôznych vekových kategóriách) 
• Detské ihrisko
• Športové aktivity:

• Tenis
• Futbal
• Badminton
• Plážový volejbal

• Športové programy
• Detská olympiáda
• Hľadanie pokladu
• Vodné hry
• Kino
• Večerný show program
• Mini disco
• Detská postieľka v rodinných izbách (na vyžiadanie) a suite zdarma

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 3 deti do 7 rokov zdarma 
• Možnosť ubytovania:

• 2+2
• 2+3

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.

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 ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 89%

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. 
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KIDS HOTEL KIDS HOTEL ANDRIJA ANDRIJA 
027  SOLARISSOLARIS

PRE DETIPRE DETI
• Typický detský hotel 
• Aquapark s toboganmi a šmýkačkami 
• Detský klub: 

• Pre deti 3 - 12 rokov
• 6x týždenne v čase 09.00 - 21.45 hod.

• Celodenné intenzívne animácie (zábava, čas na rekreáciu, krea-
tívne hry, kino, spievanie a tancovanie, popoludňajšie občerstve-
nie, obed za poplatok 7 EUR – platba na mieste)

• Detské ihrisko
• Vláčik Solaris expres (za poplatok)
• Pirátska výletná loď
• Pirátsky minigolf
• Športové programy
• Vodné hry 
• Detská postieľka zdarma
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 až 3 deti do 12 rokov zdarma
• Dieťa 12 – 15 rokov platí paušál 166 EUR/týždeň FUN PASS (za 

poplatok) - denný vstup do Aquaparku, 1x jazda vláčikom Solaris 
Expres, 1x vstup na Mini golf, denný vstup na tobogany

• Možnosť ubytovania: 
• 2+2
• 2+3

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 zodpoveda-
jú aj jeho služby. Má recepciu, trezor a Wi-Fi za poplatok, detskú recepciu, reštau-
ráciu s oddelenou časťou prispôsobenou pre deti, denný bar s letnou terasou, 
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 po-
platok. Hotelové animácie pre deti a dospelých sa konajú v období 16.6. - 14.9. Par-
kovanie 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 na parkovisko. 

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bohatých bufetových stolov.

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 ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 98�%
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HOTEL HOTEL NEPTUNNEPTUN  A DEPANDANSE  A DEPANDANSE MASLINIKMASLINIK 
028  TUČEPITUČEPI

PRE DETIPRE DETI
• Bazén s morskou vodou
• Tobogan
• Detský klub: 

• Mini klub (4 - 12 rokov)
• Junior klub (12 - 16 rokov)
• 6x týždenne denné a večerné animácie 

• Detské ihrisko s preliezačkami 
• Detské občerstvenie
• Mini bufet
• Športové aktivity (športové centrum, minigolf, tenis)
• Škola tenisu, futbalu, basketbalu (pri min. počte 10 detí)
• Mini disco
• Postieľka za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 3 deti do 14 rokov zdarma 
• Možnosť ubytovania: 

• 2+2
• 2+3

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 98�%

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.

PLÁŽ
Štrková pláž je priamo pod komplexom, oddelená len prímorskou promenádou. 
V stredisku sú možnosti vodných športov a prenájom športových potrieb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★
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CHORVÁTSKO  |  JUŽNÁ DALMÁCIA

VALAMAR CLUB VALAMAR CLUB +
029  DUBROVNÍKDUBROVNÍK

PRE DETIPRE DETI
• Bazén so sladkou vodou 
• Detský bazén
• Detské kluby: 

• Mini club (4 - 9 rokov)
• Midi club (7 - 8 rokov)
• Maxi club (8 - 12 rokov)
• Teen club (13 - 17 rokov)

• Denné animácie pre deti od 09.00 do 19.00 hod. 
• Denné animácie pre mládež od 10.00 do 12.00 hod. 

a 16.00 do 18.00 hod. 
• Detská miestnosť vybavená veľkou TV plazmou
• Maskot MARO – malý krabík
• Detské ihrisko
• Oddelená časť jedálne prispôsobená deťom a strava podávaná 

za účasti animátorov
• Športové aktivity (volejbal, plážový volejbal, basketball, minigolf, 

mini futbal, cyklotúry)
• Plavecká škola
• Mini olympiáda
• Lezecká stena
• Detská herňa 
• Zábavné centrum – stolný tenis, video hry
• Opatrovanie detí (0 – 4 rokov) – za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov na prístelkách v rodinných izbách zdarma
• Nealkoholické nápoje a zmrzlina zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2 PLÁŽ ★ ★ ★ ★

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

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.

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.
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BULHARSKO  |  SVETI VLAS

PRE DETIPRE DETI
• Bazén (0,40 m - 0,80 m)
• Bazén so šmýkačkami
• Detský miniklub 

• Pre deti 4 - 12 rokov 
• V čase 10.00-13.00 hod. a 15.00-18.00 hod.

• Animácie:
• Aktivity pri bazéne
• Kreslenie
• Maľovanie na tvár
• Rôzne súťaže
• Tematické dni 

• Detské ihrisko
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka
• Detský kútik
• Športové aktivity (stolný tenis, plážový volejbal, plážový futbal)
• Detské diskotéky od 20.30 hod.
• Kurzy plávania
• Trampolína na pláži 
• Detské súťaže na pláži pred hotelom  
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 až 3 deti zdarma
• Možnosť ubytovania rodín s 3 deťmi 
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pre 2 dospelé osoby 

a 3 deti (45 m2)

030  SVETI VLASSVETI VLAS

PARADISE BEACH PARADISE BEACH 

ALL INCLUSIVE Raňajky (07.30-10.00), obedy (12.30-14.00) a večere 
(18.30-21.00) formou bufetových stolov, vybrané nealkoholické a alkoholické ná-
poje miestnej produkcie v čase od 10.00 – 22.00, neskoré raňajky a ľahké popo-
ludňajšie občerstvenie v určenom čase (čaj, káva, zákusky). Parkovanie zdarma. 
Plážový servis – ležadlá, slnečníky a plážové uteráky zdarma. Športové aktivity: 
stolný tenis, plážový volejbal, plážový futbal, vodný aerobik.

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

POLOHA 
Jeden z najobľúbenejších hotelov v našej ponuke sa nachádza uprostred panenskej 
prírody v tichom zálive strediska Sveti Vlas, priamo na jednej z najkrajších pláží.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Zrekonštruovaný hotel pozostáva z niekoľkých budov, má 4 panoramatické výťahy, 
ktorými sa dá dostať k pláži alebo amfi teátru, kde sa usporadúvajú večerné programy. 
Vstupná hala s recepciou, denný bar, reštaurácia, Wi-Fi na recepcii zdarma, stolný te-
nis, 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 spálne 
s 2 pevnými lôžkami, obývacej miestnosti so sedením a rozkladacím gaučom, kto-
rá je prepojená (bez dverí) s menšou spálňou (2 pevné alebo rozkladacie lôžka). 
Všetky izby majú kúpeľňu s WC, SAT TV, klimatizáciu, telefón, balkón s orientáciou 
do parku alebo na morskú stranu (za doplatok) a trezor (za doplatok). 

STRAVOVANIE
All inclusive.

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 ★★★★
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GRÉCKO  |  KORFU

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), reštau-
rácie a bary, 4 vonkajšie bazény, aquapark, slnečníky a ležadlá pri bazénoch zdar-
ma. Wellness centrum: vnútorný bazén, vírivku, saunu, fi tnes, masáže. Široké špor-
tové možnosti v rámci all inclusive, za poplatok biliard a stolný futbal.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek, nezrekonštruované cenovo zvýhodnené 
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 chladničkou. Veľké 
rodinné suity s dvoma spálňami pre 5 osôb.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž, miestami jemne premiešaná s kamienkami s pozvoľným vstu-
pom do mora je priamo pri hoteli. K dispozícii plážové uteráky (výmena za popla-
tok). Slnečníky a ležadlá na pláži sú zdarma. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

GELINA VILLAGE GELINA VILLAGE 
031  ACHARAVIACHARAVI

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark (5 toboganov, lievik, lenivá rieka, detský bazén so 

šmýkačkami) a detské bazény
• Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) pre deti 4-12 rokov 

s 2 slovenskými animátormi a celodennými animáciami:
• Tematické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Večer mágie a kúziel
• Detské obedy a večere s animátormi
• Letné kino
• Lampióny šťastia a lodičky prianí
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting, obrázky 

z farebného piesku, maľovanie kamienkov, maľovanie na sklo, 
výroba náhrdelníkov a náramkov, origami

• Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzelníckych rekvi-
zít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie

• Teenage olympiáda, teenage a mini disco
• Mini ZOO
• Detské ihrisko s preliezačkami 
• Detská stolička v reštaurácii, detská postieľka
• Športové aktivity (volejbal, minifutbal, basketbal, stolné hry, šípky)
• Zmrzlina 
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 13 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v apartmánoch s dvoma prístelkami a od-

delenou spálňou alebo rodinných suitách s dvoma spálňami pre 
5 členné rodiny 

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 75	%

ALL INCLUSIVE Raňajky (americké a kontinentálne) (07.30-10.00), 
obedy (12.30-14.00) a večere (19.00-21.30) formou bufetu, skoré raňajky (03.00-
7.30), neskoré raňajky (10.00 – 11.00), popoludňajšie občerstvenie - káva, čaj, čo-
koláda, koláčiky (15.30-16.30), snacky , zmrzlina, polnočný snack. Miestne nealko 
a alko nápoje, koktaily (10.00-24.00). Neobmedzený vstup do vodného parku 
Hydropolis. Tenis, volejbal, basketbal, minifutbal, stolné hry, stolný tenis, šípky, 
vodné pólo, aerobik. V mesiacoch júl a august pôsobí v hoteli aj náš animačný 
tím Planet Fun.
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GRÉCKO  |  ZAKYNTOS

ELEON GRAND RESORT & SPA ELEON GRAND RESORT & SPA 
032  TRAGAKITRAGAKI

PRE DETIPRE DETI
• Vodný park s toboganmi a šmýkačkou
• Detský bazén
• Detský miniklub: 

• Pre deti 4 - 12 rokov
• Animačné aktivity:

• Rôzne aktivity pri bazéne
• Kreslenie
• Súťaže

• Detské ihrisko
• Detská stolička
• Detská postieľka
• Detské diskotéky
• Zmrzlina počas dňa od 10.00-17.00 hod.
• Opatrovanie detí (za doplatok)
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 16 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v  rodinných izbách pre 2 dospelé osoby 

a 2 deti (29 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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 recepciou, 
minimarket, reštauráciu, 3 bary, zmenáreň, herňu, Wi-Fi a internet (za poplatok), fi t-
nes, tenisový kurt, multifunkčné ihrisko, požičovňu áut, vonkajšiu vírivku, 3 bazény 
s ležadlami a slnečníkmi zdarma a vodný park. Wellness & SPA centrum, masáže, hyd-
roterapia, 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 chladničku, trezor, 
internet, TV hry (za poplatok), balkón alebo terasu s výhľadom do záhrady alebo na 
more (za doplatok). 

STRAVOVANIE
All inclusive.

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	%

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. poskytuje hotel v baroch: Olivia 
bar, Aqua bar, Panorama. Po 23.00 je Panorama bar za poplatok.
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GRÉCKO  |  JUŽNÝ PELOPONÉZ

PRE DETIPRE DETI
• Bazén so šmýkačkou
• Rodinný klub PLANET FUN (júl - august) pre deti 4-12 rokov 

s 2 slovenskými animátormi a celodennými animáciami:
• Tematické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Večer mágie a kúziel
• Letné kino
• Lampióny šťastia a lodičky prianí
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting, obrázky 

z farebného piesku, maľovanie kamienkov, maľovanie na sklo, 
výroba náhrdelníkov a náramkov, origami

• Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzelníckych rekvi-
zít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie

• Mini disco
• Športové aktivity (vodné pólo, plážový volejbal, futbal)
• Teenage olympiáda a teenage disco
• Fitnes centrum so strojmi s prístupom na internet
• Detské ihrisko
• Detský bufet
• Detská postieľka
• Baby klub s ohrievačom fl iaš
• Herňa s playstation
• Zmrzlina
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2

BUCA BEACH RESORT BUCA BEACH RESORT 
033  KALAMATAKALAMATA

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 po-
silňovňu.

UBYTOVANIE
Deluxe 2-lôžkové izby sú situované v hlavnej budove. Majú  27 – 29 m2 a sú vyba-
vené 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 hendikepo-
vaných na vyžiadanie. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora, 
slnečníky a ležadlá zdarma. Nemotorizované vodné športy (kajaky, surfy) za po-
platok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere v hlavnej reštaurácii formou 
bufetových stolov. Popoludňajšie občerstvenie v Buca cafe (čaj, káva, koláčiky, 
bisquit a mini sendviče), nápoje (čapované pivo, víno, likéry, nealkoholické nápo-
je, voda, výber alko a nealko koktailov, čaj, káva, zmrzlina v lobby bare) od 10.00 
do 23.00 hod.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA
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PRE DETIPRE DETI
• Aquapark (bazén s 3 toboganmi a rôznymi vodnými hrami)
• Detský klub Cocoon:

• Pre deti od 8 mesiacov do 18 mesiacov 
• Pre deti od 18 mesiacov do 4 rokov (za poplatok)
• V čase: 10.00 - 13.00 h, 13.00 - 15.00 h a 15.00 - 18.00 h

• Detský klub Sand Castle (hrad plný hračiek):
• Pre deti od 4 - 12 rokov (za poplatok)
• V čase: 10.00-13.00 h, 13.00-15.00 hod. a 15.00-18.00 h 

• Večerné aktivity pre deti: 
• V čase 19.30-21.30 h 
• Maximálne 3x do týždňa

• 1x za týždeň v  hlavnej sezóne večera s  diskotékou pre teene-
gerov

• Detský kútik v reštaurácii
• Možnosť prípravy detských jedál na želanie rodičov a po dohode 

s kuchárom 
• Detská postieľka zdarma
• Špeciálne detské masáže (v sprievode rodičov)
• Rýchlovarná konvica, žehlička a žehliaca doska na izbe  
• Kočíky podľa dostupnosti 
• Opatrovanie detí za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Rodinné izby

THE WESTIN RESORT THE WESTIN RESORT 
034  COSTA NAVARINOCOSTA NAVARINO

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

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v novej prémiovej lokalite na polostrove Peloponéz. 
Je vzdialený 5 km od Navarino Bay a 60 km od letiska v Kalamate. Svetoznáma 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, niekoľko 
reštaurácií, a  la carte reštauráciu, bary, salónik, 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, le-
žadlá a plážové osušky zdarma, parný kúpeľ, sauna, za poplatok služby wellness a SPA 
centra, masáže. Športové možnosti: zdarma stolný tenis, basketbal, volejbal, fi ntes, 
minifutbal, plážový volejbal. Za poplatok: tenis, squash, bowling, požičovňa bicyklov, 
škola potápania. V blízkosti sa nachádza 18 jamkové golfové ihrisko.

UBYTOVANIE:
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy,  individuál-
nu 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.   

PLÁŹ
Hotel sa rozprestiera priamo na 1 km dlhej piesočnatej pláži. Ležadlá a slnečníky sú 
zdarma. Možnosti vodných športov: šnorchlovanie a plážový volejbal, za poplatok: 
windsurfi ng, vodné bicykle, kanoe, chytanie rýb.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★
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LOUIS CRETA PRINCESS LOUIS CRETA PRINCESS 
035  PLATANIASPLATANIAS

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark (5 toboganov)
• Detský bazén s atrakciami pre batoľatá
• Detský bazén so šmýkačkami
• Detský miniklub (od 4 - 12 rokov)
• Animácie:

• Rôzne súťaže
• Kreslenie
• Aktivity pri bazéne

• Detské ihrisko
• Detské ihrisko s pirátskou loďou priamo na pláži
• Skoré večere
• Detský bufet
• Detská stolička v reštaurácii
• Športové aktivity:

• Volejbal
• Futbal
• Basketbal
• Tenis
• Stolný tenis

• Detská postieľka
• Opatrovanie detí za poplatok
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe s dvoma prístelkami

POLOHA
Hotel leží v  pokojnej časti strediska Platanias, približne 6 km od živého cen-
tra 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 vlasy, 
telefón, trezor (za poplatok), SAT TV s hudobným kanálom, Wi-Fi (za poplatok), 
chladničku, balkón alebo terasu. Centrálna klimatizácia (15.6-15.9) zdarma. K dispo-
zícii sú izby s výhľadom na more a rodinné izby s dvomi prístelkami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Hotel leží priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá a slnečníky zdarma, 
plážové uteráky za kauciu. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a  večere formou bohatých bufeto-
vých stolov, neskoré raňajky, vybrané miestne nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10.30-24.00 hod.), počas dňa teplé a studené snacky, káva, čaj, koláče a sušienky.
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LYTTOS BEACH LYTTOS BEACH 
036  HERSONISSOSHERSONISSOS

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark s toboganmi a šmýkačkami 
• Detský bazén s vodnými atrakciami 
• Slovenský animátor (júl – august)
• Detský miniklub (4 - 12 rokov): program 6x do týždňa, veselé 

raňajky bez rodičov (2x týždenne), doobedňajšie a  poobedné 
programy, večerné minidisco  

• Animácie:
• Tematické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Večer mágie a kúziel
• Lampióny šťastia a lodičky prianí
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting
• Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzelníckych rekvi-

zít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie
• Detské ihrisko
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka  
• Športové aktivity:

• Mini futbal
• Minigolf
• Volejbal
• Basketbal
• Stolný tenis

• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách (29 m2) s 2 prístelkami

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza v krásnej udržiavanej záhrade, v pokojnej časti  ži-
vého letoviska Hersonissos. Nachádza sa 20 km od hlavného mesta Heraklion a asi 
5 km od 18-jamkového golfového ihriska. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel sa skladá z hlavnej budovy a viacerých poschodových budov. Má vstupnú 
halu s recepciou, minimarket, klenotníctvo, Wi-Fi v priestoroch lobby (zdarma), 
hlavnú reštauráciu, tavernu, hlavný bar, wellness bar, 3 bazény, ležadlá a slneční-
ky 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 (zdarma), 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.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred hotelom. Ležadlá, 
slnečníky a plážové uteráky zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, 
neskoré raňajky, ľahké občerstvenie počas dňa, káva, čaj, koláčiky, zmrzlina, neal-
koholické a alkoholické nápoje miestnej výroby (10.00-24.00),
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STELLA PALACE STELLA PALACE 
037  HERSONISSOS - ANALIPSIHERSONISSOS - ANALIPSI

PRE DETIPRE DETI
• 2 detské bazény so šmýkačkami
• 2 obrovské bazény (1 000 m2 a 1 300 m2)
• Detský miniklub (4 - 12 rokov) 
• Animácie:

• Rôzne súťaže
• Kreslenie
• Aktivity pri bazéne 

• Detské ihrisko
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka
• Športové aktivity:

• Mini futbal
• Minigolf
• Volejbal
• Tenis
• Basketbal
• Stolný tenis

• Opatrovanie detí za poplatok
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 13 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe s troma prístelkami 

POLOHA
Hotel sa rozkladá v peknej udržiavanej záhrade, neďaleko od centra tradičnej krét-
skej dedinky Analipsi, 4 km od rušného strediska Hersonissos  a 20 km od  hlavné-
ho mesta Kréty – Heraklionu. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy a niekoľkých poschodových budov. Má vstupnú 
halu s recepciou, minimarket, internetový kútik (za poplatok), dve reštaurácie, piano 
bar, 2 vonkajšie bazény, ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma, amfi teáter. Športové 
možnosti: plážový volejbal, minigolf, minifutbal, tenis, basketbal, aerobik,  stolný te-
nis, biliard (za poplatok). Masáže za poplatok. V hoteli sa konajú počas dňa bohaté 
animačné programy a 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.

PLÁŽ
Hotel od súkromnej piesočnatej pláže s pozvoľným vstupom do mora delí len po-
brežná komunikácia. Ležadlá, slnečníky na súkromnej hotelovej pláži zdarma, plá-
žové 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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, skoré raňaj-
ky, 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).
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LINDOS PRINCESS LINDOS PRINCESS 
038  LARDOSLARDOS

PRE DETIPRE DETI
• Bazény so šmýkačkami 
• Slovensky hovoriaci animátor (júl – august)
• Detský miniklub:

• Pre deti 4 - 12 rokov
• V čase 10.00-12.30 a 14.30-17.30 

• Animácie 6 dní v týždni:
• Tematické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Večer mágie a kúziel
• Lampióny šťastia a lodičky prianí
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepaintingi
• Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzelníckych rekvi-

zít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie
• Detské ihrisko
• Detský bufet a detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka
• Športové aktivity: (tenis, minigolf, basketbal, futbal, stolný tenis, 

plážový volejbal)
• Večerné mini diskotéky
• Video hry
• Detský kočík 
• Sanita prispôsobená pre deti
• Opatrovanie detí za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 až 3 deti do 14 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+3PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★

PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ +
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 93	%

POLOHA
Hotel sa nachádza neďaleko dedinky Lardos, cca 7 km od historického mesta Lin-
dos, od hlavného mesta Rodos je vzdialený cca 55 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Elegantný a bezbariérový komplex tvorí hlavná budova a niekoľko dvojpodlaž-
ných budov. Má vstupnú halu s recepciou, internetový kútik, Wi-Fi (za poplatok), 
3 reštaurácie, bary, amfi teáter, 3 vonkajšie bazény (slnečníky a ležadlá zdarma). 
Wellness centrum: veľký vnútorný bazén, fi tnes, sauna, vírivka, turecký kúpeľ, za 
poplatok masáže. Športové možnosti: tenis, minigolf, basketbal, futbal, stolný tenis, 
boccia, vodné pólo, plážový volejbal, aerobik, animácie počas 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.

PLÁŽ
Areál je na piesočnato-kamienkovej pláži s pozvoľným vstupom do mora. Slneční-
ky, ležadlá a plážové uteráky zdarma. Vodné športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky (07.00-10.00), obedy (12.30-14.30) a  večere 
(18.30-21.30) formou bufetu, neskoré kontinentálne raňajky (10.15-11.00), tep-
lé a studené snacky (10.30-18.00) a (21.30-24.00). Káva, čaj, nealko a vybrané 
miestne alko nápoje (07.30 – 24.00), minibar na izbe (pivo, minerálna voda, ne-
alko), tematické večere, večera v á la carte reštaurácii raz za pobyt. Vybrané 
športové aktivity.
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MIKRI POLI MIKRI POLI +
039  KOLYMBIAKOLYMBIA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami, toboganom a lievikom
• 2 detské bazény so šmýkačkami (aj pre batoľatá)
• Lenivá rieka na nafukovacích kolesách 
• Detský miniklub: 

•  Pre deti 4 - 7 rokov
•  Pre deti 8 - 13 rokov

• Animácie a detské aktivity: 
• 6 dní v týždni
• Aktivity: rôzne súťaže, kreslenie, aktivity pri bazéne  

• Detské ihrisko
• Špeciálne menu pre deti
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka
• Play station kútik
• Športové aktivity (tenis, futbal, basketbal, stolný tenis, biliard)
• Detský kočík
• Baby telefón
• Ohrievače fl iaš
• Opatrovanie detí

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 15 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách 2+2 (rozloha 29 m2) 

bez doplatku

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

POLOHA
Klubový rodinný hotelový komplex s udržiavanou záhradou tvorí hlavná budova 
a niekoľko dvojposchodových pavilónov. Najnovšia časť vyrástla hneď pri pláži. 
V centre strediska Kolymbia, vzdialeného od hotela 500 m, sa nachádzajú obcho-
díky, 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 slneční-
ky pri bazéne zdarma, amfi teáter. Športové vyžitie: tenisový kurt, basketbalové 
a futbalové ihrisko, telocvičňa, fi tnes, volejbal, boccia, stolný tenis, biliard. Hotel 
organizuje animačné programy, večer barbeque a zábavné programy.

UBYTOVANIE
Moderne zariadené, klimatizované (15.6. – 15.9.) dvojlôžkové izby s možnosťou prístel-
ky majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV s hudobným kanálom, chlad-
ničku, 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.

PLÁŽ
Hotel od širokej pieskovo-kamienkovej pláže s pozvoľným vstupom do mora delí 
len pobrežná komunikácia. Uteráky, ležadlá a slnečníky na pláži sú k dispozícii za 
poplatok. Bohatá ponuka vodných športov (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky (07.30-10.30), obedy (12.30-14.30) a večere 
(19.00-21.30) formou bufetu, studené a teplé snacky (10.00-12.00) a (15.30-
18.00), ľahký obed (12.30-15.00). Káva, čaj, čokoláda a  koláčiky (16.00-17.00), 
zmrzlina pre deti (14.00-18.00), vybrané miestne nealko a alko nápoje v bare 
pri bazéne (10.00-23.00), v hlavnom bare (18.00-23.00). Dvakrát do týždňa sú 
organizované tematické večere. Vstup do hotelového aquaparku.
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KOLYMBIA STAR KOLYMBIA STAR 
040  KOLYMBIAKOLYMBIA

PRE DETIPRE DETI
• Novovybudovaný aquapark
• Detské bazény
• Detský miniklub (4 - 12 rokov)
• Animácie:

• Rôzne súťaže
• Kreslenie
• Aktivity pri bazéne 

• Detské ihrisko
• Detský bufet 
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka 
• Herňa
• TV miestnosť
• Športové aktivity:

• Volejbal
• Minigolf
• Basketbal
• Stolný tenis
• Šípky

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Novovybudovaný aquapark v cene 
• Možnosť ubytovania v  rodinných izbách s  dvomi prístelkami 

oddelenými posuvnými dverami

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 internetový kútik 
(za poplatok), minimarket, 2 bazény s časťou pre deti, ležadlá a slnečníky pri ba-
zéne 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 kúpeľ-
ňu 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 (od-
delené posuvnými dverami). 

STRAVOVANIE
All Inclusive.

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž je vzdialená cca 350 m od hotela, kam sa dá dostať 
po málo frekventovanej ceste. Slnečníky, ležadlá a plážové uteráky sú za poplatok. 
Bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky (07.00-10.00), obedy (12.30-14.00) a večere 
(19.30-21.00) formou bufetových stolov, káva (10.00-23.00), ľahké občerstve-
nie počas dňa (10.30-12.00) a (15.00-17.00), nealkoholické a alkoholické nápoje 
miestnej výroby (10.00-23.00), stolný tenis, basketbal, volejbal.

06_Kat_Family_Grecko v3.indd   5406_Kat_Family_Grecko v3.indd   54 31/12/13   1:03 AM31/12/13   1:03 AM



55

GRÉCKO  |  RODOS

ESPERIDES BEACH ESPERIDES BEACH 
041  FALIRAKIFALIRAKI

PRE DETIPRE DETI
• Bazény so šmýkačkami a toboganom
• Bazén aj pre najmenšie deti do 2 rokov 
• Bazén s lezeckou stenou
• Nafukovací hrad
• Detský kolotoč 
• Detský miniklub (4 - 14 rokov) 
• Denné a večerné animácie (6 dní v týždni)
• Detské ihrisko 
• Detská stolička v reštaurácii
• Popcorn a cukrová vata na detskom ihrisku (v čase určenom hotelom)
• Detská postieľka
• Detské kino a premietanie rozprávok
• Herňa
• Športové aktivity (tenis, mini futbal, volejbal, minigolf, stolný tenis)
• Minidisco
• Autodrom
• Baby telefón
• Detský kočík
• Opatrovanie detí

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma 
• 3x do týždňa voľný vstup pre rodiny s deťmi do lunaparku Magic 

Castle v čase 18.00-22.00 hod.
• Možnosť ubytovania 2+2

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 zábavný 
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 
terasu. K dispozícii sú izby s výhľadom na more a rodinné izby s 2 prístelkami (po-
schodová posteľ), rodinné izby majú priestor pre deti oddelený posuvnými dverami.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Široká kamienková pláž ocenená Modrou vlajkou za čistotu je priamo pred hote-
lom. Ležadlá a slnečníky na pláži zdarma. Plážové uteráky nie sú k dispozícii. Vodné 
športy za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky (07.00-10.00), obedy (12.30-14.30) a večere 
(18.00-21.15), podávané formou bohatých bufetových stolov, neskoré kontinentál-
ne raňajky (10.00-11.00), káva, čaj, pečivo (16.00-18.00), zmrzlina (10.00-22.00), 
vybrané miestne nealkoholické a  alkoholické nápoje (10.00-24.00), studené 
a teplé snacky (10.00-18.00), studené snacky (21.30-24.00), pestré animácie, 
športové aktivity. 
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OLYMPIC LAGOON RESORT OLYMPIC LAGOON RESORT 
042  AYIA NAPAAYIA NAPA

PRE DETIPRE DETI
• Bazén s pirátskou loďou a šmýkačkami 
• Lenivá rieka s vodnými tryskami 
• Detský klub:

• Baby klub (od 6 mesiacov do 3 rokov) v časoch 10.00-12.30, 
14.00-16.30, 21.00-23.00 

• Mini klub (3-12 rokov) v  časoch: 10.00-12.30, 14.00-16.30, 
21.00-23.00 (súťaže, maľovanie na tvár a  odevy, kabarety, 
párty, talentové súťaže, voľby Miss, pirátsky deň, mini disco)

• Teens klub (8 -17 rokov) v čase 10.00-23.00 (hry pri bazéne, 
vodný basketbal, športové súťaže, zábavné aktivity, video hry, 
spoločenské hry, kvízy)

• Detské ihrisko 
• Detské menu
• Detská stolička 
• Detská herňa 
• Postieľka (na vyžiadanie)
• Opatrovanie detí (na vyžiadanie)

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• Dieťa do 12 rokov zdarma 
• Možnosť ubytovania:

• 2+2
• 2+3

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

POLOHA
Rozľahlý komplex sa nachádza v oblasti Nissi Bay, 4 km od centra Ayia Napy. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY 
Zrekonštruovaný komplex má k dispozícii: recepciu, 5 reštaurácií, 3 bary, TV miest-
nosť, internetový kútik, kaderníctvo, zmenáreň, požičovňu áut a bicyklov, obchod 
so suvenírmi, konferenčnú miestnosť, 6 vonkajších bazénov: Blue lagoon – najväcší 
bazén s umelo vytvorenou piesočnatou plážou s veľkým vodopádom a whirpo-
olkami, bazény s tryskami, vodopádmi a vodným mlynom, s masážnymi prvkami 
len pre dospelých a 1 vnútorný vyhrievaný bazén. Ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma, fi tnes, tenisové kurty (osvetlenie za poplatok), minigolf, šípky, stolný tenis, 
basketbal, aerobik, pilates, aqua aerobik, futbal, plážový volejbal. Za poplatok hotel 
ponúka wellness centrum s jacuzzi, saunou, parným kúpeľom a masážami. Počas 
celého dňa sa organizujú bohaté animačné programy.

UBYTOVANIE 
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky majú kúpeľňu s WC, 
sušic na vlasy, SAT TV, rádio, minibar, trezor, telefón, balkón alebo terasu. Na vy-
žiadanie family junior suite, garden bungalows, vhodné pre 4 – 5 členné rodiny.

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PLÁŽ 
Široká piesočnatá pláž so svetlým pieskom a pozvoľným vstupom do mora je pria-
mo pri hoteli Olympic Bay a 100 m od hotela Olympic Lagoon Resort. Ležadlá 
a slnečníky, ako aj bohatá ponuka vodných športov za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE  ★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy, večere formou bufetu, počas dňa 
snacky a zmrzlina od 11.30 - 22.30 hod., vybrané miestne alkoholické a nealko-
holické nápoje v čase 10.30 - 23.30 hod., denné a večerné zábavné programy.
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MALAMA HOLIDAY VILLAGE MALAMA HOLIDAY VILLAGE 
043  PROTARASPROTARAS

PRE DETIPRE DETI
• Vnútorné a vonkajšie bazény
• Detský klub Malamino klub:

• Pre deti 4 -12 rokov 
• Súťaž v stavaní hradov z piesku
• Starostlivosť o korytnačky
• Kino

• Animačné aktivity: 
• Hry
• Večerné party
• Detské disko v bazéne
• Mini olympiáda
• Výroba masiek
• Návšteva akvária
• Kvízy
• Súťaže
• Maľovanie na tvár

• Plážové aktivity
• Detské ihrisko a pieskovisko
• Detský bufet v reštaurácii
• Detská stolička
• Športové aktivity: tenisové kurty, stolný tenis, plážový volejbal, 

videohry, biliard 
• Detská postieľka zdarma 
• Opatrovanie detí za poplatok    

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• 2 deti do 16 rokov zdarma 
• Oddelená spálňa s obývacou miestnosťou
• Možnosť ubytovania 2+2, 4+2

POLOHA 
Komplex je umiestnený v nádhernej záhrade. Centrum letoviska Protaras je vzdia-
lené 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 kú-
tom. Suita pre 4 – 6 osôb má 2 dvojlôžkové spálne a 2 kúpeľne. Suity sú klimatizo-
vané 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.

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 ★★★★

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

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. 
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NOAH´S ARK NOAH´S ARK 
044  FAMAGUSTAFAMAGUSTA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark s toboganmi a vodnými atrakciami pri pláži
• Mini aquapark, bazény a detský bazén
• Klubový bazén s all inclusive barom
• Detské kluby:

• Mini klub (4-12 rokov)
• Teenage klub (13 -18 rokov)

• Rodinný klub PLANET FUN (júl – august) s 3 slovenskými animá-
tormi a animáciami:
• Hľadanie pirátskeho pokladu
• Indiánske hry
• Mini disco
• Výroba masiek, mini karneval
• Maľovanie na tvár
• Mini olympiáda
• Hodina tancov: hip-hop, latino
• Aquagym
• Vodné pólo, plážový volejbal, futbal
• Teenage olympiáda
• Teenage disco
• Škola animátorov

• Fitnes centrum so strojmi s prístupom na internet
• Detské ihrisko
• Detská stolička
• Detská postieľka
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2 (druhé dieťa na lôžku rodiča)

POLOHA
Hotel sa nachádza v severovýchodnej časti Cypru. Od starobylého centra Fama-
gusta je vzdialený asi 42 km, od letiska Ercan v Nikózii približne 72 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy a záhradných pavilónov. 
Má recepciu, Wi-Fi pripojenie v hlavnej budove vo vyhradených priestoroch zdar-
ma (v ostatných častiach areálu za poplatok), reštauráciu, 2 á la carte reštaurácie 
(za poplatok), bary, cukráreň, diskotéku, profesionálne javisko, kasíno (od 25 ro-
kov), TV miestnosť, herňu, obchodíky, kaderníctvo, hlavný bazén, detský bazén, 
klubový bazén, tenisové kurty, 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 (manželskou 
queen size – vhodnou pre dvoch dospelých a king size – vhodnou pre dve deti). 
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), sušič na vlasy, telefón, minibar (za poplatok), trezor. Vysoko-
rýchlostné pripojenie na internet (káblové aj Wi-Fi) za poplatok.

STRAVOVANIE
Light All inclusive.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je rozdelená na štyri časti 
podľa ubytovania. Drevené mólo s ležadlami s priamym vstupom do hlbokej vody 
(vhodné na šnorchlovanie). Slnečníky a ležadlá na pláži a pri bazénoch sú zdarma, 
plážové osušky za depozit, kabíny za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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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KAYA ARTEMIS KAYA ARTEMIS 
045  FAMAGUSTAFAMAGUSTA

PRE DETIPRE DETI
• Novootvorený Aquapark s toboganmi a šmýkačkami 
• Mini Aquapark pre malé deti, bazény a detský bazén
• Detské kluby:

• Mini klub (4-12 rokov)
• Teenage klub (13 -18 rokov)

• Rodinný klub PLANET FUN (júl – august) s 3 slovenskými animá-
tormi a animáciami:
• Hľadanie pirátskeho pokladu
• Indiánske hry
• Výroba masiek, mini karneval
• Maľovanie na tvár
• Mini disco
• Mini olympiáda
• Hodina tancov: hip-hop, latino
• Aquagym
• Vodné pólo, plážový volejbal, futbal
• Teenage olympiáda
• Teenage disco
• Škola animátorov 

• Fitness centrum
• Detské ihrisko
• Herňa s video hrami (za poplatok)
• Stolný tenis
• Detská stolička a postieľka
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania 2+3 (2-podľažné izby tzv. duplex)

POLOHA
Hotel sa nachádza priamo pri krásnej rozsiahlej pláži s jemným pieskom (pozvoľný 
vstup do mora) na severnom pobreží Cypru. Od centra starobylej Famagusty je 
vzdialený cca 40 km (hotelový shuttle bus za poplatok) a od letiska Ercan približne 
72 km (transfer cca 1 hodina).

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy v štýle antického paláca a záhrad-
ných pavilónov. Má recepciu, Wi-Fi pripojenie (za poplatok), reštauráciu, bary, dis-
kotéku na pláži, profesionálne javisko, kasíno (od 25 rokov), TV miestnosť, herňu, 
obchodíky, kaderníctvo, hlavný bazén, detský bazén, novo otvorený aquapark, fi t-
nes, 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. Izby majú TV, kúpeľňu s WC, sušič na vla-
sy, telefón, minibar (za poplatok), trezor. Vysokorýchlostné pripojenie na internet 
(káblové aj Wi-Fi) za poplatok.

STRAVOVANIE
All inclusive.

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 ★★★★★

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 po-
dávané 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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RIXOS SUNGATE RIXOS SUNGATE 
046  KEMER-BELDIBIKEMER-BELDIBI

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami a toboganmi 
• Bazén s pirátskou loďou 
• Vnútorný bazén
• Detský klub Rixy Kingdom podľa vekových kategórií:

• 2 – 4 roky 
• 4 – 6 rokov 
• 6 – 8 rokov 
• 8 – 13 rokov 

• Bohaté animačné aktivity: 
• Hľadanie pokladov
• Detské show
• Detské kino
• Minidisco

• Detské ihrisko
• Detská reštaurácia s menu pre deti
• Detský klubový bar 10.00-18.00 hod.
• Maľovanie na tvár a na tričko
• Počítačové hry (za poplatok)
• Športové aktivity (tenis, minigolf, lukostreľba, futbal, basketbal)
• Zmrzlina
• Detský župan a papuče na izbe

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe s dvomi oddelenými 

spálňami (75m2)
• Aquapark zdarma

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

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v blízkosti mestečka Beldibi, asi 10 km od známeho 
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 po-
núka tenis, minigolf, badminton, lukostreľbu, basketbal, futbal, hodiny tanca, zum-
bu, fi tnes, jogu. Za poplatok bowling, biliard, počítačové hry. V záhrade sú bazény, 
aquapark 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, bal-
kón. K dispozícii sú aj izby s výhľadom na more, rodinné izby, rôzne suity a luxusné 
izby pre náročných klientov. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Hotelový komplex sa rozprestiera priamo pri 1 km dlhej piesočnatej pláži. Slnečníky, 
ležadlá a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
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 volejbal, sauna, turecké kúpele.
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DELPHIN IMPERIAL DELPHIN IMPERIAL 
047  ANTALYA ANTALYA – LARALARA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami a toboganmi 
• Detský bazén 
• Vnútorný bazén
• Lunapark
• Detský miniclub (4 -12 rokov) 
• Detské menu v reštaurácii
• Detská stolička
• Detské kino
• Minidisco
• Športové aktivity:

• Stolný tenis
• Šípky
• Stolný futbal
• Plážový volejbal

• Zmrzlina
• Detský kočík (za depozit)
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 7 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách s dvomi spálňami (56 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

POLOHA
Luxusný hotel otvorený v sezóne 2012 sa nachádza v oblasti Lara. Od centra An-
talye 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 lobby 
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.

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.
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DELPHIN PALACE DELPHIN PALACE 
048  ANTALYA ANTALYA – LARALARA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami a toboganmi
• Detský bazén 
• Detský miniclub (4 -12 rokov) 
• Lunapark
• Detské menu v reštaurácii
• Detská stolička
• Detské kino
• Minidisco
• Športové aktivity:

• Stolný tenis
• Stolný futbal
• Tenis, šípky
• Plážový volejbal

• Bowling a herňa (za poplatok)
• Zmrzlina
• Detský kočík (za depozit)
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 10 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách s 2 miestnosťami (45 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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.

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

POLOHA
Luxusný hotelový komplex umiestnený v  rozsiahlej palmovej záhrade sa nachádza 
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 klimatizá-
ciu, kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, trezor, minibar (denne dopĺňaný ne-
alkoholickými nápojmi), kávový a čajový set a balkón. K dispozícii sú aj priestrannejšie 
rodinné izby s oddelenou spálňou.

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive.

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 ★★★★★
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VOYAGE BELEK VOYAGE BELEK 
049  BELEKBELEK

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark
• Detský bazén so šmýkačkami
• Lunapark
• Detský klub podľa vekových kategórií:

• Baby klub (0 - 3 rokov)
• Mini klub (4 - 6 rokov)
• Maxi klub (7 - 9 rokov)
• Kids klub (10 - 12 rokov)
• Teenage klub (13 - 15 rokov)

• Detská spálňa
• Nočník a detský kočík (na vyžiadanie)
• Detské menu v reštaurácii
• Športové aktivity (mini futbal, minigolf, stolný tenis, lukostreľba)
• Bowling a biliard (za poplatok)
• Detské kino
• Minidisco
• Zmrzlina

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 13 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v  rodinnej izbe pozostávajúcej z  dvoch 

miestností (40 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

POLOHA
Hotel sa nachádza v pokojnom prostredí, asi 2 km od Beleku, ktorý ponúka množ-
stvo nákupných možností, reštaurácií a kaviarní, ale i kvalitné golfové ihriská. Od 
letiska v Antalyi je hotel vzdialený 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy, niekoľkých vedľajších budov a niekoľkých bun-
galovov. Má vstupnú halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, obcho-
díky, hlavnú reštauráciu, 8 á la carte reštaurácií (niektoré za poplatok), bary, disco, 
kino, fi tnes, saunu, turecké kúpele a za poplatok služby wellness centra, masáže, 
kaderníctvo a internetovú kaviareň. V rozľahlej záhrade sú k dispozícii bazény (je-
den so šmýkačkami), ležadlá, slnečníky, matrace a osušky zdarma, 4 tenisové kurty 
(osvetlenie za poplatok), minifutbal, minigolf, stolný tenis, lukostreľba, aerobic. Za 
poplatok bowling, biliard.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú klimatizáciu, kúpeľňu s WC, sušič 
na vlasy, telefón, SAT TV, minibar (denne dopĺňaný, zdarma) a  trezor (zdarma). 
K dispozícii sú aj rodinné izby.

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive.

PLÁŽ
Dlhá piesočnatá pláž sa nachádza priamo pri hoteli. Ležadlá, slnečníky, matrace 
a osušky sú zdarma. Ponuka vodných športov: kanoe a surfovanie s licenciou zdar-
ma, za poplatok parasailing, katamaran, banán, skútre, lyže.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov, popoludní snack, čaj, káva, koláče, zmrzlina, polnočný snack, 
miestne alkoholické, nealkoholické a niektoré importované nápoje 09.30 – 24.00, 
v niektorých baroch 24 hod. Športové aktivity: tenisové kurty, fi tnes, lukostreľba, 
stolný tenis, minifutbal, minigolf, plážový volejbal, sauna, parný a turecký kúpeľ.
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RIXOS PREMIUM BELEK RIXOS PREMIUM BELEK 
050  BELEKBELEK

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Aquapark s delfi náriom 
• Delfínia show v aquaparku (za poplatok)
• Detský klub Rixy Kingdom podľa vekových kategórií:

• 2 - 4 roky 
• 4 - 6 rokov 
• 6 - 8 rokov 
• 8 - 13 rokov 

• Bohaté animačné aktivity 
• Detský vláčik
• Detská farma
• Detské menu v reštaurácii
• Športové aktivity (futbal, plážový volejbal, lukostreľba, basketbal)
• Bowling a biliard (za poplatok)
• Minidisco
• Zmrzlina
• Detský župan a papuče na izbe
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 12 rokov zdarma
• Aquapark zdarma 
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pozostávajúcej z dvoch 

miestností (64 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza asi 5 km od centra Beleku, ktoré je ľahko dostup-
né taxíkom a ponúka množstvo nákupných možností, bary, reštaurácie, kaviarne 
a v jeho okolí aj kvalitné golfové ihriská. Od letiska v Antalyi je hotel vzdialený 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostáva z hlavnej budovy, vedľajších blokov a niekoľkých viliek. Má vstupnú 
halu s recepciou, Wi-Fi v priestoroch recepcie zdarma, obchody, hlavnú reštaurá-
ciu, 7 á la carte reštaurácií (niektoré za poplatok), bary, disco, fi tnes, rôzne sauny, 
turecké kúpele a za poplatok služby wellness centra, masáže a kaderníctvo. V areáli 
hotela je niekoľko bazénov, detský bazén, profesionálny aquapark s  delfi náriom 
(vstup na show za poplatok), ležadlá, slnečníky, matrace a osušky zdarma, 4 teni-
sové kurty, futbal, plážový volejbal, jóga, lukostreľba, aerobic. Za poplatok bowling, 
biliard.

UBYTOVANIE
Štandardné klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňu 
s WC, sušič na vlasy, telefón, LCD SAT TV, minibar a trezor (zdarma). K dispozícii 
sú aj rodinné izby pozostávajúce z dvoch spální.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Pri hoteli sa nachádza široká piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora. Le-
žadlá, slnečníky, matrace a osušky sú zdarma. V plážovom bare počas dňa ľahké 
snacky a zmrzlina v určených časoch. Ponuka vodných športov na pláži za popla-
tok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov, popoludni snack, čaj, káva, koláče, zmrzlina, polnočný bufet, miestne alko-
holické, nealkoholické a niektoré importované nápoje 09.00 – 24.00, v niektorom 
z barov 24 hod. Športové aktivity: tenis, fi tnes, squash, lukostreľba, pilates, aero-
bic, basketbal, plážový volejbal, sauna, parný a turecký kúpeľ.
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LIMAK LARA LIMAK LARA 
051  ANTALYA ANTALYA – LARALARA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami 
• Detské bazény
• Vnútorný bazén s toboganom 
• Detský klub: 

• Mini klub (4 - 12 rokov)
• Junior klub (13 - 16 rokov)

• Skúsený animačný tím
• Animačný program:

• Malovanie na tvár
• Tematické dni
• Kreatívne dielne
• Aktivity pri bazéne

• Detské ihrisko
• Detské menu
• Detské varenie
• Minidisco
• Minigolf, bowling a biliard (za poplatok)
• Zmrzlina
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pozostávajúcej z 2 miestností
• Možnosť ubytovania 2+2

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, bi-
liard, minigolf a bowling. V záhrade sú 3 bazény, aquapark s niekoľkými šmýkačkami, 
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.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo pri  piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom do mora. 
Ležadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. Ponuka nemo-
torizovaných vodných športov zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov, neskoré raňajky, popoludní snacky, káva, čaj, kolá-
če, 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.
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SUSESI LUXURY RESORT SUSESI LUXURY RESORT 
052  BELEKBELEK

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami a toboganmi 
• Detský bazén so šmýkačkami
• Detský klub: 

• Mini klub (4 - 8 rokov)
• Midi klub (8 - 13 rokov)
• Teenage klub (13  - 16 rokov)

• Detské ihrisko 
• Mládežnícky bar 10.00-18.00 hod. a 20.00-23.00 hod. 
• Detská reštaurácia 11.30-13.00 hod. 
• Detské menu v reštaurácii
• Detská stolička
• Športové aktivity (stolný tenis, plážový volejbal, futbal, basket-

bal, taebo)
• Bowling a biliard (za poplatok)
• Mini amfi teáter
• Detské kino
• Detská spálňa
• Hobby klub
• Opatrovanie detí a detský kočík (za poplatok)
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách pozostávajúcich z  jed-

nej veľkej miestnosti (63 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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

POLOHA
Luxusný hotel je situovaný približne 2 km od strediska Belek. Od letiska je vzdiale-
ný 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 bazénom.

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive.

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 ★★★★★

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.
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ELA QUALITY & SPA ELA QUALITY & SPA 
053  BELEKBELEK

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmýkačkami
• Detský bazén so 4 šmýkačkami
• Vnútorný bazén 
• Detský klub: 

• Baby klub (1 - 2 roky)
• Mini klub (3 - 6 rokov)
• Maxi klub (7 - 12 rokov)
• Teens klub (13 - 17 rokov)

• Detské ihrisko 
• Detská reštaurácia
• Detské menu v reštaurácii
• Detská stolička
• Bar pre teenegerov (13 -17 rokov)
• Minibar denne dopĺňaný
• Športové aktivity (stolný tenis, plážový volejbal, mini futbal, mi-

nigolf, biliard, basketbal, šípky) 
• Detské kino
• 4 detské rozprávkové televízne kanály na izbe
• Pre deti do 12 rokov: ruksak, mlieko v mini bare na izbe, detský 

šampón
• Detské župany a papuče na izbe
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 7 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách pozostávajúcich z me-

zonetov alebo z dvoch miestností (75 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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

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.

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 kavia-
reň za poplatok, obchody, reštauráciu, 7 á la carte reštaurácií, bary, vnútorný bazén, 
saunu, turecké kúpele, fi tnes, biliard. Za poplatok: bowling, masáže, kozmetický salón, 
SPA centrum. V rozľahlej záhrade je bazén, aquapark s 5 šmýkačkami, 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.

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 ★★★★★
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SIAM ELEGANCE SIAM ELEGANCE 
054  BELEKBELEK

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so 4 šmýkačkami
• Detský bazén so šmýkačkou
• Vnútorný bazén
• Lunapark
• Detský mini klub (4 -12 rokov)
• Detské ihrisko
• Športové aktivity:

• Stolný tenis
• Plážový volejbal
• Šípky, minigolf
• Basketbal
• Lukostreľba

• Bowling a biliard (za poplatok)
• Detské kino
• Minidisco
• Zmrzlina
• Opatrovanie detí (za poplatok)
• Detský kočík (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pozostávajúcej z 2 miestností 

mezonetového typu
• Možnosť ubytovania 2+2

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.

PLÁŽ
Hotel je na širokej piesočnato-kamienkovej pláži. Slnečníky, ležadlá, matrace 
a osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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 t-
nes, basketbal, lukostreľba, minigolf, stolný tenis, aerobic, turecké kúpele, sauna 
a parný kúpeľ.
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ARCANUS (EX ASTERIA SORGUN) ARCANUS (EX ASTERIA SORGUN) 
055  SIDESIDE

PRE DETIPRE DETI
• Bazén s toboganmi a šmýkačkami
• Detský bazén 
• Rodinný klub PLANET FUN pre deti 4 - 12 rokov so slovenskými 

animátormi (júl - august) 
• Animácie:

• Tematické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Letné kino
• Lampióny šťastia a lodičky prianí
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting, obrázky 

z farebného piesku, maľovanie kamienkov, maľovanie na sklo, 
výroba náhrdelníkov a náramkov, origami

• Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzelníckych rekvi-
zít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie

• Minitalentshow
• Rodinné výlety

• Detské ihrisko
• Detská stolička a postieľka
• Detský kočík (za poplatok)
• Športové aktivity (stolný tenis, šípky, lukostreľba, plážový volej-

bal, biliard, šach, streľba zo vzduchovky)
• Stolný futbal a elektronické hry (za poplatok)
• Minidisco
• Zmrzlina, waffl  e, gözleme, popcorn

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2 v  izbe s poschodovou posteľou alebo 

rodinnej izbe pozostávajúcej z 2 miestností

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 ur-
čenom hotelom), LCD SAT TV, telefón, minibar (denne dopĺňaný nealkoholickými 
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.

PLÁŽ
Široká piesočnato-kamienková pláž s pozvoľným vstupom do mora. Možnosť slne-
nia aj na širokom móle s plážovým barom. Ležadlá, slnečníky, matrace a plážové 
osušky sú zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 91	%

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
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 impor-
tované nápoje v určenom čase, v lobby bare 24 hod. Tenis, stolný tenis, plážový 
volejbal, fi tnes, aerobic. Turecké kúpele, sauna.
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SUNIS ELITA SUNIS ELITA 
056  SIDE - KIZILAGACSIDE - KIZILAGAC

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén s toboganom a šmýkačkami
• Detský klub: 

• Mini klub (4 - 11 rokov)
• Junior klub (12 - 16 rokov)
• Slovenský animátor (júl – august)

• Detská stolička
• Detská postieľka
• Športové aktivity:

• Stolný tenis
• Šípky
• Lukostreľba
• Plážový volejbal
• Biliard
• Streľba zo vzduchovky

• Trampolíny
• Detské kino
• Playstation
• Minidisco
• Zmrzlina, wafl e, gözleme, turecká pizza, mlieko ayran, kebab, 

hamburger

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 13 r. zdarma
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe pozostávajúcej z 2 miestností
• Možnosť ubytovania 2+3

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, turecké 
kúpele, vonkajší bazén s toboganmi, relaxačný bazén. Športové aktivity zdar-
ma: stolný tenis, fi tnes, tenisové kurty, boccia, lukostreľba, 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 oddelených miestností. 

STRAVOVANIE
Ultra All inclusive. 

PLÁŽ
Piesočnato-kamienková pláž s kamenistým podložím sa nachádza priamo pri hote-
li. Slnečníky, ležadlá a plážové osušky sú zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★
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TURAN PRINCE RESIDENCE TURAN PRINCE RESIDENCE 
057  SIDESIDE

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark s toboganmi
• Detský bazén so šmýkačkami
• Detský mini klub (4 - 11 rokov)
• Mini ZOO
• Detské ihrisko 
• Športové aktivity:

• Stolný tenis
• Mini futbal
• Plážový volejbal
• Futbal
• Basketbal
• Streľba
• Vodné pólo
• Šípky

• Biliard a bowling (za poplatok)
• Minidisco
• Zmrzlina, gözleme

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 13 rokov zdarma
• Aquapark zdarma 
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách pozostávajúcich z  jednej 

miestnosti s poschodovou posteľou oddelenou paravanom (32 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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, obchody, fi tnes, 
turecké kúpele a saunu. V rozľahlej záhrade je bazén s toboganmi. Športové aktivity 
zdarma: tenisové kurty, šípky, boccia, basketbal, plážový volejbal, stolný tenis a mini-
futbal. 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.

PLÁŽ 
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pri hoteli. Le-
žadlá, slnečníky, matrace a plážové osušky sú k dispozícii zdarma. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, nesko-
ré 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 hodín 
denne. Fitnes, tenisové kurty, plážový volejbal, stolný tenis, boccia, sauna 
a turecké kúpele.
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KAMELYA VILLAGE KAMELYA VILLAGE 
058  SIDESIDE

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark
• Obrovský komplex bazénov 
• Detské bazény so šmýkačkami 
• Detský klub: 

• Mini klub (4 - 12 rokov)
• Teenage klub (13 - 17 rokov)

• Športové aktivity:
• Stolný tenis 
• Plážový
• Volejbal
• Basketbal
• Lukostreľba

• Detské ihrisko
• Detské menu
• Minidisco
• Zmrzlina, gözleme, hamburger
• Pozvoľný vstup do mora

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 13 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v  rodinnej izbe pozostávajúcej z  2 miest-

ností (50 m2)
• Možnosť ubytovania 2+2

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 100 m) 
a Kamelya Village 4* (poschodové pavilóny v záhrade). Hotely majú recepciu, 
hlavnú reštauráciu, 5 á la carte reštaurácií, špeciálnu vináreň a piváreň, 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.

PLÁŽ 
Hotelový komplex je pri dlhej a širokej piesočnatej pláži. Ležadlá, slnečníky, matrace 
a plážové osušky sú zdarma. Vodné športy zdarma (kanoe, vodný bicykel).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

ULTRA ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, ne-
skoré raňajky, snacky, polnočné snacky, pomarančová šťava pri raňajkách, zmrzlina 
počas obedov a večerí. Miestne nealko, alko a niektoré importované nápoje v urče-
nom 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.
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CLUB TURTAS CLUB TURTAS 
059  KONAKLI - ALANYAKONAKLI - ALANYA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark
• Detský bazén
• Detský mini klub (4 - 12 rokov)
• Detské ihrisko
• Športové aktivity: 

• Stolný tenis
• Basketbal
• Šípky
• Plážový volejbal
• Biliard a počítačové hry (za poplatok)

• Minidisco
• Zmrzlina

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Aquapark zdarma
• Možnosť ubytovania v  rodinnej izbe pozostávajúcej z  jednej 

miestnosti s poschodovou posteľou
• Možnosť ubytovania 2+2

POLOHA
Hotel sa nachádza na okraji Alanye, asi 13 km od rušného centra s možnosťami ná-
kupov a zábavy a bohatým nočným životom. Menšie nákupné centrum je vzdialené 
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, počítačové hry. V záhra-
de je bazén s toboganmi.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prísteliek majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klima-
tizáciu, telefón, SAT TV, minibar, trezor (za poplatok) a balkón. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Hotel sa nachádza priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. Ležadlá a slnečníky sú 
zdarma, plážové osušky za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, snacky, 
poobede káva a čaj, koláče, polnočná polievka, miestne nealko a alko nápoje 
(10.00 – 24.00), nápoje v disco bare za poplatok. Tenis, plážový volejbal, šípky, 
basketbal, fi tnes, stolný tenis, turecké kúpele a jacuzzi.
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LTI THALASSA SOUSSE LTI THALASSA SOUSSE 
060  SOUSSESOUSSE

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmykľavkami a toboganmi a detský bazén
• Detské kluby: 

• Miniklub Mickey (4-10 r.), v čase 09.30-12.30 h a 14.30-18.00 h
• Klub Ado: Animačný program pre juniorov (10-14 rokov)

• Rodinný klub PLANET FUN so slovenskými animátormi 
• Tématické dni – Pirátsky poklad, indiánske leto, atď.
• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting
• Športové hry a miniolympiáda
• (Pod)vodné šibalstvá
• Detské obedy a večere s animátormi
• Večer mágie a kúziel
• Letné kino
• Lampióny šťastia a lodičky prianí
• Rodinné výlety

• Detské ihrisko s trávnatým povrchom s rôznymi preliezačkami, 
šmykľavkou, detským sedením a tienidlami

• Detské menu, skoré večere
• Detský kútik a stolička v reštaurácii 
• Plávanie s delfínmi (za poplatok cca 75 EUR)
• Klimatizovaná herňa s  video projektorom, videoprehrávačom, 

SAT TV a playstation
• Detská diskotéka každý večer
• Detská postieľka
• Chladnička na izbe (za poplatok)
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania 2+2, 3+1

POLOHA
Hotel obklopený subtropickou záhradou sa nachádza 5 km od centra Sousse,  prístavu 
Port el Kantaoui a golfového ihriska. Od letiska v Monastire je vzdialené asi 16 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Zrekonštruovaný hotelový komplex pozostávajúci z hlavnej budovy (dva 3-poscho-
dové pavilóny) a záhradných bungalovov, má recepciu, Wi-Fi a  internetový 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 novovybudova-
ný aquapark. Hoteloví animátori denne organizujú rôzne športové aktivity a večerný 
program pre deti aj dospelých.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou až dvoch 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, individu-
álne ovládaná klimatizácia, trezor a pripojenie na internet.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pred hotelom. 
Slnečníky a ležadlá sú zdarma, osušky za depozit. Motorizované vodné športy na pláži 
a služby potápačského centra sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

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 vopred), 1,5 l 
fľaša vody na izbu k dispozícii v lobby bare každý deň. Športové aktivity: tenis, 
lukostreľba, minigolf, stolný tenis, ihrisko na minifutbal, hádzanú a basketbal, 
aerobik, plážový volejbal, nemotorizované vodné športy a vstup do aquaparku.
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OMAR KHAYAM OMAR KHAYAM +
061  HAMMAMETHAMMAMET

PRE DETIPRE DETI
• Bazény so šmykľavkami a toboganmi
• Detský bazén
• Detské kluby:

• Mini Club Omar Khayam (4-12 rokov) v čase 09.00-12.00 hod. 
a 14.00-17.30 hod.

• Club Junior Omar Khayam (12-16 rokov) v čase 09.30-12.30 hod. 
a 14.00-17.30 hod. 

• Detské animácie počas dňa aj večer
• Plávanie s delfínmi (za poplatok cca 75 EUR)
• Detské menu
• Detská stolička v reštaurácii
• Detské ihrisko s minigolfom, rôznymi preliezačkami, šmykľavkou 

a tienidlom (počas mesiacov júl a august)
• Mini chladnička na izbe (za poplatok)
• Detská postieľka
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania single s deťmi
• Možnosť ubytovania 2+2

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.

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 ★★★

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

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmykľavkami a toboganmi
• 2 detské bazény
• Detský klub pre deti (0-15 rokov) s programom podľa veku detí: 

Twinkle Stars pre deti 0-2 rokov, Little Stars pre deti 3-5 rokov, 
Super Stars pre deti 6-8 rokov, Mega Stars pre deti 9-11 rokov 
a Escape pre deti 12-15 rokov

• Medzinárodný detský klub s ihriskom a toaletami
• Detský klub s ihriskom vybavený kuchynkou a toaletami 
• Detské animácie
• Detské menu
• Detský kútik a stolička v reštaurácii 
• Detské jasle vybavené kuchynkou, toaletami a izbou na spanie
• 2 ihriská s  trávnatým povrchom a  palmami so  šmykľavkou, 

hojdačkami, kolotočom a preliezačkami
• Akadémia réžie tanca, spevu a divadelnej hry v období od 20.07. 

do 31.08.
• Futbalová Akadémia pre deti 5-16 rokov s trénermi kvalifi kova-

nými FA alebo UEFA 
• Akadémia plávania pre deti od 3 rokov s trénermi kvalifi kova-

nými ASA
• Každý večer program pre deti
• Detská postieľka a minibar na izbe
• Možnosť požičania si detského kočíka (za poplatok)
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti
• Plávanie s delfínmi (za poplatok cca 75 EUR)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 s rozlohou 48,12 m2

HOLIDAY VILLAGE MANAR HOLIDAY VILLAGE MANAR 
062  HAMMAMETHAMMAMET

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný v krásnej palmovej záhrade. Nachádza sa 7 km od 
historického mestečka Nabeul a od centra mesta Hammamet.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z hlavnej budovy Manar 1 a samostatnej budovy Madar 2 s ro-
dinnými izbami má vstupnú halu s recepciou, zmenáreň, Wi-Fi v priestoroch loby 
baru (zdarma), hlavnú reštauráciu, 3 á la carte reštaurácie, 8 barov, snack bar, 
2 vonkajšie bazény, vnútorný bazén, aquapark, slnečníky a ležadlá sú pri bazéne 
zdarma, osušky za depozit. K dispozícii sú: plážový futbal, futbalová akadémia, 
plavecká akadémia, stolný tenis, vodný aerobik, lukostreľba, volejbal, vodné pólo, 
tenis, fi tnes, biliard, SPA centrum, parný kúpeľ, vírivka, hammam, amfi teáter. 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné, resp. rozkladacie lôžko) majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (v hlavnej sezóne), SAT TV, minibar 
(2 fľaše vody po príchode zdarma), wi-fi  pripojenie na internet, trezor (za popla-
tok), telefón, balkón alebo terasu. K dispozícii sú aj rodinné izby (2 pevné lôžka 
a 2 rozťahovacie gauče).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pred hote-
lom. Slnečníky a ležadlá sú pri bazéne zdarma, osušky za depozit. Motorizované 
vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v  hlavnej reštaurácii, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produk-
cie v baroch v hotelom určenom čase, ľahké občerstvenie popoludní v čase 
12:30 - 16:00 h. Raz za pobyt večera v á la carte reštaurácii (rezervácia vo-
pred nutná). Športové aktivity: plážový futbal, vodný aerobik, lukostreľba, 
kanoe, volejbal, vodné pólo, tenisové kurty, fi tnes, vírivka, aquapark.
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PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV NOVINKA

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný priamo pri piesočnatej pláži. Nachádza sa 5 km od 
mestečka Monastir, 10 km od Sousse a cca 4 km ku golfovému ihrisku Flamingo.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel pozostávajúci z hlavnej budovy má priestrannú vstupnú halu s recepciou, 
zmenáreň, Wi-Fi v priestoroch loby baru (zdarma), hlavnú reštauráciu, 3 á la 
carte reštaurácie (tuniská, mediteránska a steak house), bar pri bazéne, na pláži 
a v lobby, Lounge bar a Café bar (za poplatok), 3 vonkajšie bazény, 2 detské ba-
zény, aquapark so 6timi šmykľavkami, slnečníky a ležadlá sú pri bazéne zdarma, 
osušky za depozit. K dispozícii sú: detské ihrisko, volejbal, futbal, biliard, šípky, 
stolný tenis, Spa centrum (sauna, turecká kúpeľ, vírivka).

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky  (pevné, resp. rozkladacie lôžko) majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, klimatizáciu (v hlavnej sezóne), SAT TV, chladničku, 
wi-fi  pripojenie na internet (zdarma), trezor (za poplatok), telefón, balkón alebo 
terasu. K dispozícii sú aj rodinné izby bez balkóna s poschodovou posteľou.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora sa nachádza priamo pred hote-
lom. Slnečníky a ležadlá sú pri bazéne zdarma, osušky za depozit. Motorizované 
vodné športy sú za poplatok.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmykľavkami a toboganmi
• 2 detské bazény
• Pre deti 0-3 rokov:   

• Detské jasle otvorené 6 dní v týždni
• Klimatizované herne, prenájom odrážadla, stelirizátori, ohrie-

vače fl iaš
• Pre deti 3-11 rokov: 

• 2 hodiny aktivít denne a 3 večerné programy
• Výroba masiek, maľovanie na tvár, hľadanie pokladu
• Spoločenské hry a tímové športy
• Teenage

• Guiness World Record skúste prekonať Svetový rekord a dostať 
k tomu aj originálny certifi kát

• Plávanie s delfínmi (za poplatok cca 75 EUR)
• Detské menu v reštaurácii
• Detský kútik v reštaurácii 
• Detská stolička v reštaurácii
• Detská postieľka
• Možnosť požičania si detského kočíka (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 bez balkóna

SKANES FAMILY RESORT SKANES FAMILY RESORT 
063  SKANESSKANES

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov 
v  hlavnej reštaurácii, nealkoholické a alkoholické nápoje miestnej produk-
cie v baroch v hotelom určenom čase (okrem coff e a  lounge baru), ľahké 
občerstvenie popoludní v čase 12:30 - 16:00 h. Raz za pobyt večera v á la 
carte reštaurácii (rezervácia vopred nutná). Športové aktivity: plážový futbal, 
vodný aerobik, lukostreľba, kanoe, volejbal, vodné pólo, tenisové kurty, fi tnes, 
vírivka, aquapark.
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EGYPT  |  MARSA ALAM

AKASSIA SWISS RESORT AKASSIA SWISS RESORT 
064  EL QUESIREL QUESIR

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmykľavkami, toboganmi (22 atrakcií z  toho 

6 šmykľaviek pre deti)
• 2 detské bazény: 1 samostatný v časti LTI Akassia a 1 integrovaný 

v časti Club Calimera (oba sú v zimných mesiacoch vyhrievané)
• Bazén s vlnobitím a divoká rieka
• Detské kluby:

• Mini Club (3 - 11 rokov) v čase 10.00-12.00 hod. a 15.00-17.00 hod.: 
1 v časti Club Calimera, 1 v časti LTI Akassia a 2 pri aquaparku

• Teeneger Club (12 - 16 rokov)
• Animácie počas celého dňa 
• 2 detské ihriská s  rôznymi preliezkami a  šmykľavkou: 1 v  časti 

Club Calimera a 1 pri aquaparku s tienidlom
• Detský kútik v hlavnej reštaurácii so špeciálnym menu každý deň
• Skorá večera v čase 18.00-21.00 hod.
• Detská stolička v reštaurácii
• Mikrovlnná rúra v reštaurácii
• Detská postieľka
• Športové aktivity (stolný tenis, futbal, šipky, lukostreľba, volejbal)
• Mini diskotéka každý deň
• Minibar na izbe (za poplatok)
• Ohrievač fl iaš v baroch
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti
• Detský kočík k dispozícii
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODY:CENOVÉ VÝHODY:
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania 2+2 (50 m2) alebo v rodinnej izbe 2+3 (75 m2)

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

POLOHA
Hotelový komplex je na jednom z najkrajších miest pre potápačov, asi 10 minút od cen-
tra mestečka El Quseir. V areáli hotela je veľký aquapark s atrakciami a tobogánmi 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 (zdar-
ma), internet v kaviarni (za poplatok), orientálny stánok, obchodíky so suvenírmi, hlav-
ná, 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, plážo-
vý 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.

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 zdarma. 
Vodné športy, šnorchlovanie, potápanie (za poplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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 aqua-
parku.

10_Kat_Family_Egypt v3.indd   7810_Kat_Family_Egypt v3.indd   78 31/12/13   1:09 AM31/12/13   1:09 AM



79

EGYPT  |  HURGHADA

TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK TITANIC BEACH SPA & AQUAPARK 
065  HURGHADAHURGHADA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark so šmykľavkami, toboganmi a pirátskou loďou 
• Detský bazén
• Bazén s vlnobitím
• Divoká rieka na rafting
• Detský miniklub 

• Pre deti 4 - 12 rokov 
• V čase 10.00 – 12.30 hod. a 15.00 – 17.00 hod.

• Animácie počas dňa
• Detský kútik v hlavnej reštaurácii
• Detské menu formou bufetu v hlavnej reštaurácii
• Detská stolička v reštaurácii
• Detské ihrisko s rôznymi preliezačkami a šmykľavkou
• Mini disko každý večer v čase 20.30 – 21.30 hod. 
• Športové aktivity (tenis, stolný tenis, minigolf, biliard, bowling)
• Detské kino
• Detská postieľka
• Minibar na izbe (denne dopĺňaný vodou)
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 (50 m2)

POLOHA
Hotel je od rušného centra Hurghady s množstvom obchodíkov, reštaurácií a kaviarní 
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 pripojenie 
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 umelými vlnami, pre-
liezačky, stolný tenis, fi tnes, tenis, minigolf, spa a wellness centrum (sauna, masáže, 
vírivka), biliard a bowling. 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. rozkla-
dacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, minibar (denne dopĺňaný 
vodou), trezor a balkón alebo terasu. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Piesočnatá pláž sa nachádza priamo pri hoteli, ležadlá, slnečníky a osušky sú na pláži 
zdarma, bohatá ponuka vodných športov, potápačské centrum (za poplatok). Prístup 
do mora je možný priamo z pláže alebo po móle. Odporúčame obuv do vody z dô-
vodu menších koralov.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★★

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

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, ne-
alkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, zmrzlina v hotelom určenom 
čase. Vybrané športové aktivity.
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EGYPT  |  HURGHADA

PRIMASOL TITANIC RESORT & AQUA PARK PRIMASOL TITANIC RESORT & AQUA PARK 
066  HURGHADAHURGHADA

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark s 30 šmykľavkami a  toboganmi (16 pre deti do 10 

rokov a 14 pre všetkých od 10 rokov)
• Detský bazén
• Detský klub: 

• Prima Kids pre deti 4 – 12 rokov
• V čase 10.15-12.30 hod. a 15.15-17.30 hod.

• Animácie počas dňa na pláži aj pri bazéne
• Detské ihrisko s rôznymi preliezačkami, šmykľavkou a tienidlom
• Detský kútik v hlavnej reštaurácii
• Detské menu formou bufetu v hlavnej reštaurácii
• Detská stolička v reštaurácii
• Športové aktivity (volejbalové ihrisko, stolný tenis, biliard)
• Detská postieľka
• Minibar na izbe (denne dopĺňaný vodou)
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 14 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 (42 m2) alebo rodinnej 

suite 2+3 (59 m2)

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 kaviarňami 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 reštauráciu, ka-
viareň, bar, herňu. K dispozícii sú: bazénový komplex s ležadlami, slnečníkmi a barom, 
amfi teáter, aquapark s  atrakciami, tobogánmi, divokou riekou, preliezačky, vírivka, 
stolný tenis, volejbalové ihrisko, fi tnes, sauna, masáže, parný kúpeľ a biliard. 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. rozkla-
dacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, telefón, SAT TV, minibar (denne dopĺ-
ňaný vodou), trezor, balkón alebo terasu. K dispozícii sú rodinné suity s možnosťou až 
troch prísteliek pre deti (na vyžiadanie).

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
K piesočnatej pláži so snack barom, ležadlami, slnečníkmi a osuškami (zdarma) pre-
máva zdarma v pravidelných intervaloch počas celého dňa hotelový autobus.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★

PLÁŽ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 87�%

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetových stolov, ne-
alkoholické a miestne alkoholické nápoje, káva, čaj, zmrzlina v hotelom určenom 
čase. Vybrané športové aktivity.
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EGYPT  |  MAKADI BAY

SERENITY FUN CITY SERENITY FUN CITY 
067  MAKADI BAYMAKADI BAY

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark s 15 šmykľavkami a toboganmi 
• 3 detské bazény
• Divoká rieka a bazén s vlnobitím
• Luna Park s 8 atrakciami (vstup za poplatok)
• Detský miniklub: 

• Pre deti 5 – 12 rokov
• V čase 10.00-12.00 a 15.00-17.00 

• 8 Disney domčekov, každý z nich je zameraný na iný druh 
aktivity a zábavy

• Animácie počas dňa pre deti a juniorov
• Fun planet s videohrami a 6D kinom (za poplatok)
• Detské menu formou bufetu v hlavnej reštaurácii aj v á la carte 

reštauráciách
• Detský kútik v hlavnej reštaurácii
• Detská stolička v reštaurácii
• Mikrovlnná rúra
• Detská postieľka
• Mini disco každý večer
• Minibar na izbe (denne dopĺňaný vodou)
• Rýchlovarná kanvica na izbe
• Obchodíky s hračkami a potrebami na plávanie pre deti
• Možnosť opatrovania detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Aquapark v cene
• Možnosť ubytovania v rodinnej izbe 2+2 (43,5 m2 + 7,5 m2 

balkón/terasa) 

POLOHA
Novopostavený luxusný hotel sa nachádza nad hotelom Serenity Makadi Beach v zá-
live 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 aqua-
park s bazénmi a šmykľavkami pre deti aj dospelých. Hotel ponúka rozličné animačné 
a večerné programy.

UBYTOVANIE
Komfortne zariadené klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (pevné, 
resp. rozkladacie lôžko) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, minibar 
(denne dopĺňaný vodou), rýchlovarnú kanvicu na kávu a čaj, trezor, balkón alebo tera-
su. K dispozícii sú aj rodinné izby (dve čiastočne rozdelené miestnosti).

STRAVOVANIE
All inclusive.

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�%

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.
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KAPVERDY  |  SAL

CLUBHOTEL CLUBHOTEL RIU FUNANA RIU FUNANA  / GAROPA GAROPA 
068  SANTA MARIASANTA MARIA

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Detské kluby: 

• Detský klub Riu Land (4 - 7 rokov) 
• Destký klub Riu Land (8 - 12 rokov)

• Animačné aktivity: 
• Pirátsky deň
• Maľovanie na tvár
• Stavanie hradov z piesku
• Mini olympiáda
• Teenage disco
• Miss Riu, Mr. Riu 
• EcoLand Day – ochrana a krása kapverdskej prírody
• Riu ArtAtelier – umelecké a kreatívne aktivity
• RiuFit – backfi t, aquagym, streching, bums-lengs-tums
• Mini disco
• Úvodná hodina scuba 

• V spolupráci so „Surf Zone“ lekcie Kite a Windsurfi ngu 
(aj pre začiatočníkov)

• Detské ihrisko 
• Športové aktivity (stolný tenis, streľba zo vzduchovky, šach, 

plážový volejbal, futbal, basketbal)
• Biliard a internetový kútik (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2

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

POLOHA
Hotelový komplex je situovaný približne 1,5 km od centra mestečka Santa Maria. 
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 dvojpod-
lažné budovy s priestrannými izbami a suitami. K dispozícii je bazén s barom (slneč-
níky, ležadlá a plážové osušky zadarmo), jacuzzi, detský bazén, sauna, terasa, hlav-
ná reštaurácia – bufetové stoly, ázijská, africká, kapverdská a BBQ, niekoľko barov 
a nočný klub. Športové aktivity: stolný tenis, streľba zo vzduchovky, šach, plážový 
volejbal, viacúčelové ihrisko na mini futbal, basketbal a tenis, vodný aerobic, fi tnes, 
kajak. Za poplatok: SPA centrum, salón krásy, masáže, biliard, internetový kútik. Ho-
tel organizuje denný a večerný animačný program.

UBYTOVANIE
Hotel má priestranné centrálne klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou dvoch 
prísteliek a suity. V izbách je kúpeľňa s WC, sušič na vlasy, SAT TV, telefón, stropný 
ventilátor, chladnička, kávovar, trezor, balkón alebo terasa.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Široká piesočnatá pláž nachádzajúca sa priamo pri hoteli. Slnečníky, ležadlá a plá-
žové 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.

14:48
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DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA  |  PUNTA CANA

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

BARCELÓ BÁVARO PALACE BARCELÓ BÁVARO PALACE 
069  PUNTA CANAPUNTA CANA

PRE DETIPRE DETI
• Detský bazén
• Malý aquapark so šmýkačkami
• Vodný park „Pirátsky ostrov“ (za poplatok)
• Detský klub:

• Barcy miniklub (4 - 12 rokov) od 09.00 do 24.00 hod.
• Maxiklub (od 13 rokov)

• Detský animačný program a rôzne aktivity pod dohľadom kvali-
fi kovaných animátorov  (kreslenie, maľovanie, modelovanie, sú-
ťaže, stavanie pieskových hradov, mini disco)  

• Barcy card (za poplatok) – systém zbierania bodov za odmenu 
• Detské ihrisko
• Teen´s disco The Xone (13 - 17 rokov) 
• Detské menu 
• Detská stolička v reštaurácii
• Športové aktivity (multifunkčné ihriská pre loptové hry, plážový 

volejbal, stolný tenis, minigolf)
• Detská postieľka
• Vláčik v rámci rezortu
• Mini disco
• Videohry
• Špeciálne vybavenie pre deti v rodinných izbách (detská kozme-

tika, tričko, mlieko v minibare, cereálie)
• Opatrovanie detí (za poplatok)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 až 3 deti do 12 rokov zdarma
• Rodinné junior suity s dvoma samostatnými spálňami
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3

POLOHA
Hotelový komplex patriaci do renomovanej hotelovej siete Barceló leží priamo na pie-
sočnatej pláži Playa Bávaro, od letiska je vzdialený ca 20 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Kompletne zrenovovaný luxusný rezort s 1 366 izbami. Má 2 bufetové reštaurácie, 
5 à la carte reštaurácií, 6 barov, bazény (ležadlá a plážové osušky v cene), detský ba-
zén s aquaparkom, wellness, lekársku službu. V rámci all inclusive môžu hostia využívat 
ďalšie reštaurácie a bary komplexu. Športové aktivity: kajaky, šnorchlovanie, windsur-
fi ng a za poplatok výuka windsurfi ngu a plachtenia, potápanie, katamaran, tenis, 
4 multifunkčné ihriská, fi tnes, basebal, plážový volejbal, aerobik, aqua aerobik, stolný 
tenis, minigolf. Denný aj večerný animačný program, karibská show Tropicalissimo.

UBYTOVANIE
Deluxe izby sú moderne a luxusne zariadené s kúpelnou, sušičom na vlasy, županmi, 
klimatizáciou, ventilátorom, SAT TV, trezorom, telefónom, minibarom, varnou kanvi-
cou, žehličkou a žehliacou doskou, rádiobudíkom s i-Pod a MP3 prípojkou, internetom 
(za poplatok), balkónom alebo terasou s vírivkou pre 2 osoby. Za doplatok možnosť 
rezervovat juniorsuity, rodinné juniorsuity s dvoma spálňami so spojovacími dverami 
a dvoma kúpeľňami, juniorsuity Premium Club s výhľadom na more (privátny check-
-in a check-out, prístup do Club Premium Lounge, bezplatné internetové pripojenie 
a medzinárodné alkoholické nápoje v Club Premium Longue). 

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
2 km dlhá mierne sa zvažujúca piesočnatá pláž sa nachádza priamo pred hotelom, 
ležadlá a osušky sú na pláži bez poplatku.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatých bufetových 
stolov, 5 à la carte reštaurácií  (rezervácia potrebná vopred), snacky, miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje a vybrané medzinárodné nápoje, stolové víno 
počas hlavných jedál, minibar denne dopĺňaný vodou.
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MEXIKO  |  RIVIERA MAYA

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

GRAND BAHÍA PRINCIPE GRAND BAHÍA PRINCIPE 
070  TULUMTULUM

PRE DETIPRE DETI
• Bahia Scouts Waterpark – raj šmýkačiek a toboganov 

(od februára 2014)
• Komplex bazénov spolu s detským bazénom
• Delfi nárium a plávanie s delfínmi (za poplatok)
• Detský miniklub pre deti od 4 -12 rokov
• Zábavné centrum podľa vzoru mexickej dediny
• Animácie a denne špeciálne programy:  

• Hľadanie pokladu
• Magický štetec
• Preteky kočíkov
• Detská manikúra pre dievčatá 
• Masáže a tetovanie pre chlapcov

• Detské ihrisko s preliezačkami 
• Detský kútik v reštaurácii 
• Detská stolička v reštaurácii 
• Narodeninová párty pre oslávencov 
• Športové aktivity (ihrisko pre loptové hry, aktivity pri bazénoch, 

spoločenské hry v rátane biliardu, stolný tenis, biliard, šnorchlo-
vanie, windsurfi ng) a hodiny plachtenia za poplatok 

• Hudobné vystúpenia, tematické večere a divadlo 
• Mini disco
• Detská postieľka na vyžiadanie
• Možnosť opatrovania detí za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Vodný park Bahia Scouts Waterpark v cene
• Možnosť ubytovania 2+2
• Možnosť ubytovania single s dieťaťom

POLOHA
Komplex hotelov s výbornými službami all inclusive na nádhernej piesočnatej pláži 
s malebnými koralovými útesmi obklopenými pamiatkami z ríše Mayov v oblasti Ri-
viera Maya. Medzi hotelmi premáva shuttle-bus. Stredisko Tulum je približne 20 min. 
autom, medzinárodné letisko Cancún asi 60 minút. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Komfortné hotelové rezorty Tulum, Coba a Akumal, obklopené bujnou vegetáciou, 
disponujú izbami Superior a Junior Suite. Integrované detské bazény, plavecké ba-
zény, vírivky, Pool Bar s priamym vstupom z bazénov, kde podávajú rôzne exotické 
koktaily. Ležadlá a osušky pri bazénoch sú zdarma. Zábavné centrum podľa vzoru 
mexickej dediny, sieť obchodíkov, kaviarní. Hlavná reštaurácia s  bufetovými stolmi, 
5 á la carte reštaurácií. K dispozícii je 11 barov, Snack Bar, jacuzzi, Pool Bar, Piano Bar. 
Atmosféru relaxu dotvára Spa centrum, golfový klub (za poplatok). 

UBYTOVANIE
738 izieb Superior a 168 Junior Suite v komplexe Tulum, v Akumal 72 izieb Superior 
a 558 Junior Suite a v hoteli Coba 1080 izieb Superior. Izby v karibskom štýle majú bal-
kón alebo terasu s výhľadom do okolitej prírody, kúpeľňu so sprchovacím kútom, sušič 
vlasov, žehličku so žehliacou doskou, klimatizáciu, SAT TV, telefón, trezor, mini-bar. 
Junior Suite sú priestrannejšie, majú hydromasážnu vaňu, obývací kút so sedením.

STRAVOVANIE
All inclusive. 

PLÁŽ 
Hotel sa nachádza priamo na piesočnatej pláži. Ležadlá a slnečníky sú na pláži zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy aj večere formou bufetových stolov, 
večere á la carte možné 3x do týždňa (nutná rezervácia vopred), neobmedzený 
výber z ponuky miestnych nápojov v baroch, na diskotéke a v zábavnom centre 
Haciende Dona Isabel, 24-hod. sa podávajú snacky, animačné programy, 1x za 
týždeň 1 hod. windsurfi ngu, jazda na katamarane, kajaku, 1 hod. šnorchlovania, 
požičanie bicykla alebo aj 1 hod. tanca Merengue.
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MAURÍCIUS  |  POINTE AUX PIMENTS

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97�%

071  POINTE AUX PIMENTS POINTE AUX PIMENTS 

BEACHCOMBER LE VICTORIA BEACHCOMBER LE VICTORIA 

PRE DETIPRE DETI
• Ocenenie Travelers‘ Choice® 2013 ako druhý najlepší Family hotel 

v Afrike a umiestnenie v TOP 25 v kategóriách Najlepšie služby 
a TOP HOTEL

• Detské bazény 
• Detský klub (3 - 12 rokov) s bohatou ponukou aktivít: maľovanie, 

kreslenie, koláže, hry, mini olympiády, hľadanie pokladu, herné 
konzoly, DVD fi lmy, módna prehliadka v tradičných sarongoch

• Teen club (12 – 18 rokov) s každodenným programom na mieru: 
šnorchlovanie, tenisové turnaje, preteky krabov, či výroba fi lmov, 
špeciálne privátne party a výlety na mieru

• All inclusive od momentu príchodu do momentu odchodu 
(nezávisle na check-in / check-out časoch)

• Detské menu v hlavnej reštaurácii na obed i večeru
• Zábavné centrum podľa vzoru mexickej dediny
• Pre väčšie deti vlastná diskotéka
• Široká škála rôznych športov (tenis, ihrisko pre loptové hry, akti-

vity pri bazénoch, spoločenské hry, biliard, stolný tenis)
• Tematické večery a hudobné vystúpenia 
• Vodné športy na pláži (zdarma)
• Opatrovanie detí 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Deti do 6 rokov / vo vybraných termínoch až do 18 rokov zdarma 
• Detské paušály 6 – 18 rokov 
• Rodinné apartmány s 2 oddelenými spálňami a 2 kúpeľňami pre  

5 členné rodiny

POLOHA
Na severozápadnom pobreží ostrova, chránený pred vetrami, na polceste medzi 
živým letoviskom Grand Baie a hlavným mestom Port Louis. Od letiska cca 60 km. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Obľúbený elegantný hotel hotelovej siete Beachcomber leží v tropickej záhrade 
na dlhej piesočnatej pláži. Má 254 veľkých izieb. Hostia majú k dispozícii veľkú, 
otvorenú lobby, bazén, 3 reštaurácie (medzinárodná a talianska kuchyňa, morské 
špeciality), bar s tanečným parketom, plážový bar, butik, klenotníctvo, kaderníctvo, 
salón krásy, nové spa centrum, saunu, parný kúpeľ, izbový servis, miniklub (3-12 
rokov), herňu. Bezplatne Wi-Fi a ADSL. Šport a zábava: fi tnes, aerobik, tenis, stol-
ný tenis, volejbal a futbal, vodné lyžovanie, windsurfi ng, plachtenie, kajaky, vodné 
bicykle, výlety loďkou s preskleným dnom. Večer živá hudba, show, rôzne zábavné 
programy.

UBYTOVANIE
Renovované veľmi priestranné superior izby (60 m2), moderne a vkusne zariadené  
majú sedačku, TV, telefón, prístup na internet zdarma, klimatizáciu, minibar, rých-
lovarnú kanvicu, trezor, balkón alebo terasu s výhľadom na more. Veľká kúpeľňa 
s vaňou/sprchou,  WC a fénom. Deluxe izby na 2. poschodí majú navyše župany, 
stropný ventilátor, na privítanie ovocný tanier a kvety. Rodinné apartmány (120 m2) 
ako superior s oddelenou detskou izbou a druhou kúpeľňou. 

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatých bufetových stolov. Možnosť doplatku na polpenziu (bu-
fet alebo výber z menu), à la carte alebo all inclusive. All inclusive: navyše obedy 
(menu), popoludní káva/čaj a rôzne snacky, vybrané nápoje v čase otváracích ho-
dín barov a v minibare. Večer sa vyžaduje primerané oblečenie.  

PLÁŽ
Nádherná, biela piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora je priamo pred ho-
telom. Bohatá ponuka vodných športov, zdarma: vodné lyžovanie a bicykle, kajaky. 
Nájdete tu výborné podmienky na šnorchlovanie.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★+
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BAHAMY  

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

072  BAHAMYBAHAMY

ATLANTIS PARADISE ISLAND ATLANTIS PARADISE ISLAND 

PRE DETIPRE DETI
• Vodný park Aquaventure Atlantis Paradise so 141 vodnými atrak-

ciami ako napr. vodný park so šmýkačkami, tobogan v džungli a 
medzi žralokmi, mayská pyramída, lagúny so žralokmi, jazda vo 
vodných kolesách na lenivej rieke s umelými vlnami a iné

• 11 bazénov pre deti v rámci hotelového komplexu
• Podzemné akvárium s morskými živočíchmi 
• Plávanie s delfínmi v Dolphin Bay
• Potápanie s doprovodom a šnorchlovanie
• Vodopád a jaskyňa 
• Detský klub pre deti 3 - 12 rokov (za poplatok cca 45 USD na 

dieťa na 3 hodiny)
• Kurzy varenia pre deti 6 - 12 rokov
• Animácie: karneval, párty pre námesačných alebo piráti ostrova 

Paradise Island 
• Detské menu, detský kútik a stolička v reštaurácii
• Detské ihriská a lezecká stena 
• Detské divadlo
• Detská dráha s pretekárskymi autami na diaľkové ovládanie 
• Súťaže v skladaní lega a domček pre bábiky
• Tvorivé dielne (výroba pohľadníc, obrazov a mapiek)
• 13 počítačov, fotoshop, rôzne počítačové hry a playstation 3
• Detská postieľka na vyžiadanie
• Možnosť opatrovania detí za poplatok
• Pozvoľný vstup do mora 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 až 3 deti do 12 rokov zdarma
• Vstup do vodného sveta Aquaventure zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3
• Možnosť ubytovania single s dieťaťom

POLOHA
Rozsiahly hotelový komplex, situovaný priamo na piesočnatej pláži obklopený mo-
rom a lagúnou, disponuje neobyčajne pestrou paletou možností športu a zábavy. 
Medzinárodné letisko Nassau je vzdialené cca 40 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex má spolu 3 415 izieb rozmiestnených vo veľkoryso riešenej tro-
pickej záhrade zahŕňajúcej časti Royal, Coral a Beach Towers a The Reef and Cove. 
21 reštaurácií a 19 barov. Vyhľadávaný vodný park Aquaventure Atlantis Paradise 
Island zahŕňa 141 vodných atrakcií, ako tematické veže s tobogánmi, mayskú py-
ramídu a chrám v originálnej veľkosti, delfi nárium s atrakciami, jazdu vo vodných 
kolesách po riečnej kaskáde s umelými vlnami, 20 kúpalísk s bazénmi na plávanie 
ako aj 11 unikátne prepojených relaxačných bazénov v nádhernom tropickom pros-
tredí. Prístup do aquaparku Aquaventure a mariny je pre hotelových hostí Atlantis 
Paradise Island zdarma. Šport a zábava: vodné športy na pláži, loptové hry, fi tnes 
centrum, lezecká stena, potápanie, 10 tenisových kurtov (aj s večerným osvetle-
ním), 18-jamkové golfové ihrisko, vodný park, delfi nárium, akvárium a kasíno. Výle-
ty loďou v neďalekej maríne, ktorá tiež ponúka nákupy v štýlových butikoch.

UBYTOVANIE
ATLANTIS BEACH TOWERS **** má 423 komfortne vybavených izieb Terrace, kto-
ré sa nachádzajú v pokojnej časti, celkovo v 3 budovách. Majú kúpeľňu so sprchou 
a príslušenstvom, klimatizáciu, sušič na vlasy, TV s plochou obrazovkou, pripojenie 
na internet WLAN, minibar, trezor, žehličku so žehliacou doskou, balkón alebo te-
rasu s výhľadom do záhrady (s výhľadom na more za doplatok). 

STRAVOVANIE
Bez stravy, možnosť doplatiť si raňajky alebo polpenziu vo forme amerického bu-
fetu. 

PLÁŽ
Piesočná pláž s pozvoľným vstupom do mora s prekrásnou lagúnou. Slnečníky a le-
žadlá sú v rámci komplexu zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  |  DUBAJ

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

ATLANTIS, THE PALM ATLANTIS, THE PALM 
073  DUBAJDUBAJ

PRE DETIPRE DETI
• Najväčší vodný park na strednom východe Aquaventure s vod-

nými atrakciami ako napr. vodný park so šmýkačkami, tobogany, 
mayská pyramída, jazda vo vodných kolesách na lenivej rieke 
s umelými vlnami, tobogan medzi žralokmi a iné

• Komplex bazénov pre deti 
• Tréningové centrum pre delfíny Dolphin Bay 
• Možnosť plávania s delfínmi (za poplatok)
• Najväčšie podmorské akvárium The Lost Chambers s viac ako 

65 000 morskými živočíchmi
• Detský klub:

• Klub Atlantis (3 - 12 rokov)
• Klub Rush (10 - 17 rokov) – za poplatok 

• Celodenné animačné programy pre deti (maľovanie na tvár, hra 
na hudobné nástroje, bazénové hry, plážová vojna, karneval a ta-
lentová show, bingo a noc hier)

• Detské menu a detské stoličky v reštaurácii 
• Detská postieľka na vyžiadanie 
• Počítačové hry a videohry
• Lezecká stena 
• Komplet vybavenie pre dojčatá (sterilizátory, ohrievače, detské 

stoličky, postieľky)
• Opatrovanie detí za poplatok 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• V letných termínoch 2 deti až do 15 rokov zdarma
• Vstup do vodného sveta Aquaventure zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2
• Možnosť ubytovania single s dieťaťom
• Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 hod.

POLOHA
Na svetoznámom umelo vytvorenom ostrove v tvare palmy (Palm Jumeirah), na 
cca 1,4 km dlhej piesočnatej pláži. Centrum mesta je vzdielené cca 30 km, letisko 
v Dubaji cca 35 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Prvý hotel v prevádzke na umelo vytvorenej palme v Arabskom zálive, otvorený 
v septembri 2008. Jeho tvorcov inšpirovalo potopené bájne mesto Atlantída (At-
lantis). Výnimočný rezort ponúka svojim hosťom 16 reštaurácií, barov a salónikov, 
medzi inými aj reštauráciu Ossiano so šéfkuchárom Santi Santamariom, ocenenú 
3 hviezdičkami Michelin. Nezabudnuteľné zážitky sľubujú 2 sústavy bazénov 
a najmä vodný park Aquaventure s množstvom atrakcií, rozkladajúci sa na ploche 
17 ha a jedinečné a najmodernejšie tréningové centrum pre delfíny Dolphine Bay 
(za poplatok). V 7 prepojených bazénoch našli tieto charizmatické tvory svoj do-
mov. V úžase možno sledovať ďaľšiu svetovú atrakciu, najväčšie podmorské akvá-
rium “The Lost Chambers”, podmorský svet s viac ako 65 000 morskými živočích-
mi. K vybaveniu hotela patrí nákupná pasáž s obchodmi renomovaných značiek, 
moderné fi tnes centrum, nočný klub Sanctuary, či Atlantis Spa na 2 podlažiach. 
Šport a zábava: lezecké steny, tenisové kurty. Za poplatok: požičovňa tenisových 
rakiet a loptičiek. Masáže a procedúry.

UBYTOVANIE
Deluxe izby (cca 47 m2) sú vybavené dvoma posteľami typu King size (vhodné 
pre 2 dospelých a 2 deti), kúpeľňou, sušičom vlasov, klimatizáciou, minibarom, tre-
zorom, SAT TV, francúzskym balkónom a výhľadom na Arabský záliv alebo Palm 
Jumeirah. Ďaľšie kategórie: Atlantis izby na vyšších podlažiach, Imperial Club izby 
s prístupom do Imperial VIP salónika, exkluzívne Terrace suity s oddelenou obýva-
cou časťou a veľkým balkónom, Executive suity.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Možnosť doobjednať polpenziu.

PLÁŽ
Hotel leží priamo na nádhernej cca 1,4 km dlhej piesočnatej pláži.

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

JUMEIRAH BEACH HOTEL JUMEIRAH BEACH HOTEL 
074  DUBAJDUBAJ

PRE DETIPRE DETI
• Vodný park Wild Wadi s viac ako 30 toboganmi a rôznymi vod-

nými atrakciami ako napr. tandemový tobogan idúci z 32 metrov 
vysokej veže, spúšťanie sa na nafukovacích člnoch, vodné torná-
da, magická Juhova loď  a lagúna pre deti, Juhova cesta – 360 
metrov dlhá pomalá rieka, surferský raj, umelé vlny a  mnoho 
ďalších aktivít

• Detský bazén
• Detský klub Sinbad´s:

• Pre deti 3 – 12 rokov 
• Denne 08.00-22.00 hod.  
• Aktivity pre deti: hry na pláži, bazénové hry, cvičenia v ba-

zéne, tvorivé dielne, maľovanie na tvár, detské disco, detské 
kino, karneval

• Detské menu a detské stoličky v reštaurácii 
• Detské ihriská
• Detská postieľka na vyžiadanie 
• Lezecká stena
• Plavecká škola s inštruktormi
• Rehabilitačné cvičenia s korytnačkami
• Škola potápania
• Svetelná show na fasáde hotela 
• Kompletný servis pre dojčatá (ohrievače, sterilizátory)
• Opatrovanie detí za poplatok 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• V letných termínoch 2 deti až do 15 rokov zdarma
• Vstup do vodného parku Wild Wadi zdarma 
• Možnosť ubytovania až 4+2, single s dieťaťom
• Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 hod.

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza priamo na najznámejšej a najkrajšej pláži v Emirá-
toch – Jumeirah Beach. Od centra mesta je vzdialený cca 15 km a od medzinárod-
ného letiska cca 25 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Luxusný hotelový rezort v tvare morskej vlny je jedným zo symbolov Dubaja 
a svojimi službami sa zaradil medzi najluxusnejšie hotely sveta. Je ideálnym 
miestom pre rodinnú dovolenku, nakoľko súčasťou hotela je aj jeden z najväčších 
vodných parkov Wild Wadi, kam majú hotelový hostia prístup zdarma. Súčasťou 
hotela je aj známe tenisové centrum, škola potápania, škola plávania, fi tnes s in-
štruktormi, lezecká stena, množstvo ihrísk, známe wellness centrum Talise Spa. 
Hosťom je k dispozícii 19 reštaurácií s vynikajúcou kuchyňou (La Parilla s nádher-
ným výhľadom na arabský záliv, Marina s rybími špecialitami, Villa Beach s talian-
skou kuchyňou, nemecká reštaurácia, libanonská reštaurácia, fast food reštaurá-
cie). Obľúbeným miestom je vínna pivnica. Šport a zábava: fi tnes, tenisové kurty, 
nemotorové vodné športy na pláži. Za poplatok: škola tenisu, škola potápania, ma-
sáže a procedúry vo wellnes centre.

UBYTOVANIE
Luxusne zariadené izby s prírodnými prvkami s nádherným výhľadom na arabský 
záliv sú vybavené klimatizáciou, kúpeľňou so sušičom vlasov, HD LCD TV, WiFi 
pripojením, minibarom, trezoroma varnou kanvicou. Niektoré izby majú balkón, 
väčšina izieb má francúzsky balkón. Ďalšie kategórie: izby typu superior, Club izby, 
Premium a suity.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatých bufetových stolov. Možnosť doobjednať večere.

PLÁŽ
Hotel leží priamo na najznámejšej a jednej z najkrajších pláží v Emirátoch, Jumeirah 
beach.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★
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RIXOS BAB AL BAHR RAS AL KHAIMAH RIXOS BAB AL BAHR RAS AL KHAIMAH 
075  RAS AL KHAIMAHRAS AL KHAIMAH

PRE DETIPRE DETI
• Komplex bazénov
• Detský bazén
• Detský klub Rixy (4 – 12 rokov) -  denný vstup v cene, Rixy café 

ponúka deťom happy hours (občerstvenie, nápoje, snacky), 
aqua-gym, narodeninové oslavy

• Tenn´s republic (klub pre mládež od 12 - 18 rokov) – denný vstup 
v cene, Teen´s bar s celodenným občerstvením, karaoke show, 
narodeninové oslavy, DJ workshopy, počítačové hry, Xbox 360, 
PS3, nealko coctail-bar, Teen´s souk (trh)

• Animačné programy pre deti počas celého dňa 
• Herňa s rôznymi spoločenskými hrami
• Detské kino
• Rixy fi tnes centrum pre deti
• Detský rixy bazár
• Detský ateliér
• Rixy disco
• Šport a zábava: fi tnes centrum, tenisové kurty, plážový volejbal, 

minifutbalové ihrisko, stolný tenis, basketbalové ihrisko, vodné 
pólo, joga, športové programy počas dňa. Za poplatok: požičov-
ňa tenisových rakiet a loptičiek, procedúry v Spa centre.

• Tenisové kurty a hodiny tenisu s profesionálnymi trénermi
• Zmrzlina 
• Detská postieľka na vyžiadanie 
• Kompletný servis pre dojčatá (ohrievače, sterilizátory)
• Opatrovanie detí za poplatok 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, single s dieťaťom
• Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 hod.

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

POLOHA
Luxusný komplex známej hotelovej siete, otvorený v roku 2013, leží na nádhernej 
pieskovej pláži na umelo vybudovanom ostrove Al Marjan. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Novootvorený exkluzívny hotel so svojou zaujímavou architektúrou pozostáva 
z troch budov v tvare pyramíd, ktoré spolu s veľkým bazénovým komplexom tvoria 
jeden úžasný celok. Hotel poskytuje ubytovanie v 594 izbách. K vybaveniu hotela 
patrí niekoľko vnútorných i vonkajších bazénov, wellness s tureckým hammámom 
a rôznymi procedúrami, tenisové kurty, fi tnes s profesionálnym trénermi, detský 
klub, nočný klub, 14 reštaurácií a barov s miestnou i medzinárodnou kuchyňou. 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené luxusné izby s nádherným výhľadom na záliv alebo na Ras Al 
Khaimah sú vybavené kúpeľňou, pohodlným sedením, SAT TV, minibarom, trezo-
rom, pripojením na internet (zdarma). Deti je možné ubytovať iba v izbách typu 
Premium alebo v Junior suitách. Izba Premium – luxusne zariadené izby s nádher-
ným výhľadom na Arabský záliv poskytujú možnosť ubytovania 2 dospelých + dieťa 
do 12 rokov na lôžku rodičov. Izby sú vybavené kúpeľňou, pohodlným sedením, SAT 
TV, mini barom, trezorom, pripojením na internet (zdarma) a balkónom.
Rodinné izby – luxusne zariadené izby majú k dispozícii 2 spálne, každá je s vlast-
nou kúpeľňou. Vybavenie je rovnaké ako v izbách Premium.

STRAVOVANIE
All inclusive.

PLÁŽ
Hotel leží priamo na nádhernej, niekoľko kilometrov dlhej, piesočnatej pláži.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bohatého bufetu a pol-
nočný snack v  reštaurácii Seven heights, bohatý popoludňajší čaj v  lobby bare 
Aisha, happy hours s občerstvením a koktailmi, popoludňajší čaj a zmrzlina v bare 
Su od 15.00-17.00 hod., zmrzlina v plážovom bare Sea & Sea od 15.00 – 17.00 hod., 
nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje (koktaily, pivo, víno, destiláty).
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HILTON RAS AL KHAIMAH & SPA RESORT HILTON RAS AL KHAIMAH & SPA RESORT 
076  RAS AL KHAIMAH RAS AL KHAIMAH 

PRE DETIPRE DETI
• Vodný park Iceland – novootvorený vodný park, tematicky vsa-

dený do zimnej krajinky ponúka atrakcie pre všetky vekové ka-
tegórie (tučniakov vodopád, zátoka tučniakov, množstvo tobo-
ganov, umelé arktické vlny, detská jaskyňa pre najmenšie deti so 
šmýkačkami, Ice Berg Rally, koralový ostrov, snežná rieka, tuč-
niakov plavecký bazén, vodné futbalové ihrisko, vodné tornádo)

• 2 zastrešené bazény
• Tobogan
• Detský bazén
• Detský klub pre deti od 4 rokov (za poplatok) – vonkajšie a vnú-

torné ihrisko, maľovanie na tvár, športové aktivity pre deti, tvori-
vé dielne, spoločenské hry

• Šport a zábava: fi tnes, stolný tenis, plážový volejbal, bedminton, 
šípky, pilates

• Detské ihrisko
• Detské menu a detské stoličky v reštaurácii 
• Detská postieľka na vyžiadanie 
• Kompletný servis pre dojčatá (ohrievače, sterilizátory)
• Opatrovanie detí za poplatok 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 12 rokov zdarma
• Zľava na vstup do vodného parku Iceland
• Možnosť ubytovania 2+2
• Možnosť ubytovania single s dieťaťom
• Priamy let z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 hod.

PLÁŽ ★ ★ ★ ★ ★
PRE DETI ★ ★ ★ ★ ★
MIESTO POBYTU ★ ★ ★ ★ ★
CELKOVÁ SPOKOJNOSŤ KLIENTOV 97�%

POLOHA
Priamo na 1,2 km dlhej súkromnej piesočnatej pláži. Centrum Ras Al Khaimah je 
vzdialené cca 2 km od hotela. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza vodný park 
Iceland. Vzdialenosť od letiska v Dubaji približne 90 km. Z hotela premáva 3x týž-
denne hotelový bus k nákupným centrám v Dubaji (za poplatok).

VYBAVENIE ZARIADENIA/DALŠIE SLUŽBY
Symbióza tradičných arabských a  moderných prvkov vytvára útulnú a zároveň 
i luxusnú atmosféru rezortu. Hotel patriaci do renomovanej siete Hilton  ponúka 
ubytovanie v 324 izbách v hlavnej budove a vilách situovaných v záhrade. K vy-
baveniu hotela patrí 12 reštaurácií, z  toho hlavná reštaurácia Maarid s medziná-
rodnou kuchyňou (talianska, thajská, čínska, indická), steak house, reštaurácia Al 
Bahar ponúkajúca jedlá a  ryby z grilu, niekoľko barov, kaviareň, rôzne obchody, 
fi tnes a moderné SPA centrum so saunou, jacuzzi, a turecký hammam, 5 veľkoryso 
riešených bazénov (z toho jeden s  morskou vodou). Ležadlá a  slnečníky sú pri 
bazénoch i na pláži zdarma.  

UBYTOVANIE
Komfortné a elegantné deluxe izby v hlavnej budove, zariadené v arabsksom štýle. 
Majú kúpeľňu, sušič vlasov, TV, rádio, telefón, prístup na internet (za poplatok), kli-
matizáciu, minibar, trezor, varnú kanvicu, žehličku, balkón alebo terasu s výhľadom 
na more. Ďalšie kategórie: vily superior s výhľadom na bazén alebo na more, junior 
suity s výhľadom na more.

STRAVOVANIE
Polpenzia formou bohatých bufetových stolov. Za poplatok možnosť doobjed-
nať all inclusive, ktorý zahŕňa raňajky, obedy a  večere formou bohatého bufetu 
v  reštaurácii Maarid, obedové snack v  reštaurácii Al Bahar, otvorený bar v bare 
pri bazéne The Sunset, nealkoholické a vybrané alkoholické nápoje vo viacerých 
baroch od 12:00 – 24:00 hod. (BN café, Dome Lounge, Xo bar, Esprit), kredit na 
každú osobu na konzumáciu v á la carte reštauráciách.

PLÁŽ
Hotel leží priamo na nádhernej súkromnej pláži s bielym pieskom.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★★
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OKRUŽNÉ PLAVBY

PRE DETIPRE DETI
• Akvapark pre deti s pirátskym hradom
• 4 bazény a 12 víriviek 
• 120 metrov dlhý tobogan prečnievajúci nad hladinu mora
• Športové ihrisko (tenis, futbal, basketbal, volejbal)
• Minigolf, bowling, 4D kino
• Detské kluby a animácie podľa veku 
• Videoherňa, formula 1 simulátor
• Špeciálne menu pre deti
• Menu s bezlepkovou diétou

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 2 deti do 18 rokov zdarma
• All in one (40% zľava pre dieťa na základnom lôžku)
• Tandem (zvýhodnená cena za kajutu len pre deti) 
• Family Plan (kajuty prepojené dverami)

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
MSC PREZIOSA je moderná loď plná 
noviniek nielen pre dospelých, ale aj 
pre deti. Čaká nás vodný akvapark Do-
remi s pirátskym hradom, 120 metrov 
dlhý tobogan prečnievajúci nad hla-
dinu mora, pre dospelých zase vyhra-
dená časť lode len pre dospelých „Top 
18 Exklusive Solarium“ s vlastným ba-
zén, ležadlami a barom. Medzi novin-
ky v  oblasti gastronómie patrí jediná 
reštaurácia na lodi z luxusnej medzi-
národnej reštauračnej siete Eataly. Ka-
pacita našej lode je 2 250 pasažierov 
a  1 275 členov posádky. Celkovo má 
18 palúb (z toho 14 je určených pre 
pasažierov). K  vybaveniu lode patrí: 
wellness centrum MSC AUREA SPA, 
moderne vybavené fi tnes centrum, 
MSC YACHT CLUB 4 bazény, 12 víri-
viek, multifunkčné športovisko (tenis, 
futbal, basketbal, volejbal), vonkajšia 
bežecká dráha, bowling, formula 1 si-
mulátor, minigolf, divadlo, 4D kino, 
večerné show, diskotéka, kasíno, ani-
mácie počas celého dňa, detské kluby 
videoherňa, knižnica, konferenčné 
miestnosti, kartáreň, fajčiarsky salón, 
internetová kaviareň, duty free obcho-
dy, zdravotnícke centrum, 5 reštaurácií 
a 10 barov. 

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybave-
né regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom. 
Kúpeľne sú vybavené vaňou alebo 
sprchovacím kútom, toaletou, sušičom 
na vlasy a kozmetikou. Na vyžiadanie 
možná detská postieľka. Kajutový ser-
vis 24 hodín a pre suity osobný kaju-
tový stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s balkó-
nom a suity (niektoré s priamym vstu-
pom do SPA). K dispozícii sú aj bez-
bariérové kajuty. Všetky kajuty majú 
kapacitu pre maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (z nápojov v cene voda, 
káva a čaj v  bufetovej reštaurácii). 
K  dispozícii špeciálne menu pre deti. 

Stravovanie je možné v  bufetovej 
reštaurácii, v  hlavnej reštaurácii ale-
bo za rezervačný poplatok v  talian-
skej reštaurácii Eataly. Počas dňa je 
pripravené občerstvenie v  baroch pri 
bazénoch. 

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

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou pen-
ziou (v cene voda, káva a čaj v bufeto-
vej reštaurácii), vybrané služby na lodi, 
prístavné poplatky.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, nápoje, fakul-
tatívne výlety, prepitné 49 EUR/do-
spelá osoba, 24,50 EUR/dieťa 14 – 17 
rokov, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách 
a sú aktuálne ku dňu vydania kataló-
gu. Ceny sa môžu meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

TERMÍNY
A  26. apríl 2014 – slovenský 

sprievodca 
B 05. apríl 2014, 01. november 2014
C  19. apríl 2014, 03. máj, 10. máj, 

17. máj, 24. máj a 31. máj 2014, 
13. september, 20. september 
a 27. september 2014, 
25. október 2014

D  12. apríl 2014, 14. jún a 21. jún 
2014, 06. september 2014, 
04. október, 11. október 
a 18. október 2014

E 07. jún a 28. jún 2014, 05. júl 2014
F  12. júl, 19. júl a 26. júl 2014, 

23. august a 30. august 2014 
G  02. august, 09. august 

a 16. august 2014

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

SPOLU ZAŽIJEME NEZABUDNUTEĽNÚ PLAVBU Z HISTORICKÝCH BENÁTOK DO MESTA ISTANBUL, KTORÉ LEŽÍ NA DVOCH KONTINENTOCH. POČAS PLAV-
BY NÁS ČAKÁ BOHATÝ PROGRAM, V MESTEČKU ALBEROBELLO UVIDÍME DOMČEKY TRULLI S TYPICKOU KUŽELOVITOU STRECHOU Z KAMEŇOV, KTORÉ 
NIE SÚ NIČÍM SPOJENÉ, V STAROVEKEJ OLYMPII SA PREBEHNEME NA OLYMPIJSKOM ŠTADIÓNE A V DUBROVNÍKU SA PREJDEME PO HRADBÁCH. 

650 KM Z BRATISLAVY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV 

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA MSC PREZIOSA NA MSC PREZIOSA +Z BENÁTOK DO ISTANBULU  Z BENÁTOK DO ISTANBULU  

TERMÍNY A CENY

75EFMS07 A 75EFMS11 A B C D E F G

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 668 589 649 699 799 929 999

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 798 719 799 859 959 1 109 1 199

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 978 879 999 1 069 1 169 1 349 1 439

Zákl.lôžko/suita - 1 629 1 769 1 809 1 899 2 069 2 209

3./4. lôžko dospelý - paušál 318 199 219 229 269 309 329

3./4. lôžko dieťa do 18r. 0 0 0 0 0 119 119

* garantovaná cena so slovenským sprievodcom na palube
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DISNEY PLAVBA NA BAHAMYDISNEY PLAVBA NA BAHAMY LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA DISNEY DREAMNA DISNEY DREAM TMTM 

VYDÁME SA NA ROZPRÁVKOVÚ PLAVBU S MICKEYM A JEHO KAMARÁTMI. RAŇAJKY S POPLUŠKOU? KÚPANIE SA S KÁČEROM DONALDOM?  HĽADANIE 
POKLADOV S KAPITÁNOM HOOKOM? PYŽAMOVÁ PARTY S DISNEY POSTAVIČKAMI? TO VŠETKO A EŠTE VIAC NÁS ČAKÁ POČAS PLAVBY NA BAHAMY, 
KDE SI UŽIJEME KOPEC ZÁVABY A HIER.

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. deň: Port Canaveral, Florida (USA)  15.45
2. deň: Nassau (Bahamy) 09.30 17.45
3. deň: Castaway Cay (Bahamy) 08.30 16.30
4. deň: ma mori  
5. deň: Port Canaveral, Florida (USA) 07.30 

TERMÍNY
A 12. január a 26. január 2014  
B 02. február a 09. február 2014
C  05. október, 12. október, 19. október a 27. október 2014, 03. november, 

10. november a 17. november 2014
D 05. január a 19. január 2014, 23. február 2014
E 02. marec 2014, 27. apríl 2014 , 04.máj, 11. máj a 18. máj 2014
F 16. február 2014
G 16. marec 2014, 06. apríl a 20. apríl 2014,  25. máj 2014, 24. november 2014
H 09. marec 2014, 23.marec 2014 a 13. apríl 2014

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
Na krásnej lodi Disney Dream nás 
budú sprevádzať obľúbené rozpráv-
kové postavy ako Mickey, Miney, ká-
čer Donald, Snehulienka, Popoluška 
a  mnoho ďalších Disney postáv. Ka-
pacita našej lode je 2 542 pasažierov 
a  1 458 členov posádky. Celkovo má 
12 palúb (z toho 9 je určených pre pasa-
žierov). K vybaveniu lode patrí: Sense 
Spa & Salon wellness centrum a bazén 
pre dospelých, Chill Spa pre mládež, 
2 bazény pre deti (bazén káčera Do-
nalda, Mickey-ho bazén), Nemovo 
koralové kráľovstvo s  vodnými atrak-
ciami, 233  metrov dlhý AuqaDuck 
tobogan s  presklenými časťami začí-
najúci na 12. palube a  končiaci na 8. 
palube, Goofyho športový areál (bas-
ketbal, volejbal), minigolf, virtuálne 
športové simulátory, stolný tenis, be-
žecká dráha, detské tematicky zame-
rané kluby podľa veku, videoherňa pre 
celú rodinu, nočné kluby so živou hud-
bou zamerané na hry a zábavu, Walt 
Disney Theather plné muzikálov, zá-
bavy s obľúbenými Disney postavami 
a Buena Vista divadlo, kde sa premie-
tajú Disney rozprávky v 3D so špeci-
álnymi efektmi, diskotéky a  tanečné 
večery s  Disney postavičkami, duty 
free obchody, zdravotnícke centrum, 
8 reštaurácií a 12 barov. 

UBYTOVANIE
Kajuty zdobené v námorníckom štýle 
sú vybavené regulovateľnou klimatizá-
ciou, SAT TV, minibarom, telefónom, 
trezorom, iPod zariadenie. Kúpeľne 
sú vybavené vaňou alebo sprchova-
cím kútom, toaletou, sušičom na vlasy 
a kozmetikou. Na vyžiadanie možná 
detská postieľka. 24 h kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné bez okna, kajuty 
s oknom, kajuty s  balkónom, rodinné 
kajuty s balkónom a  suity s terasou. 
K dispozícii sú aj bezbariérové kajuty. 
Všetky kajuty majú kapacitu pre maxi-
málne 4 osoby, v rodinnej kajute a su-
itách je možné ubytovanie pre 5 osôb.

STRAVOVANIE
Plná penzia 24 hodín denne (k hlav-
ným jedlám je v cene voda, káva, čaj, 
džús, mlieko). K  dispozícii niekoľko 
reštaurácií, grilbar, pizzeria, zmrzliná-
reň. Pre najmenších je pripravené špe-
ciálne menu.  

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU 
Letecká doprava z Viedne, Budapešti 
alebo Prahy. Viac informácií dostanete 
vo vašej CK.

CENA ZAHŔŇA
4x ubytovanie v kajute s plnou pen-
ziou (k hlavným jedlám je v cene voda, 
káva, čaj, džús, mlieko), vybrané služ-
by a animácie a program počas celého 
dňa.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, prístavné po-
platky 39 EUR alebo 45 EUR/osoba, 
nápoje, fakultatívne výlety, prepitné 12 
USD/osoba/deň, komplexné cestovné 
poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách 
na osobu, pokiaľ nie je uvedené inak 
a sú aktuálne ku dňu vydania katalógu. 
Cenníky lodných spoločností sa môžu 
počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

PRE DETIPRE DETI
• Bazén Káčera Donalda a Mickeyho, vodné atrakcie 
• 233 m dlhý presklený tobogan AquaDuck, ktorý prechádza cez 5 palúb  
• Goofyho športový areál, detské kluby a animácie podľa veku 
• Walt Disney Theater s rozprávkami s 3D efektami
• Tanečné večery s Disney postavičkami 
• Videoherňa

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Rodinná kajuta s balkónom pre 5 osôb
• Royal suita s terasou pre 5 osôb 

TERMÍNY A CENY

75EFDC01 A B C D E F G H

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 352 371 470 499 529 587 629 673

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 366 391 490 520 549 608 649 693

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 403 440 535 564 593 652 693 737

Zákl.lôžko/rodinná kajuta s balkónom 605 620 646 664 576 752 793 720

3./4. lôžko dospelý 249 249 355 397 396 438 535 535

3./4. lôžko dieťa do 18r. 235 235 335 376 376 417 499 499

5. lôžko dieťa do 18r. v rodinnej kajute 235 314 335 376 376 417 499 535

As to Disney artwork/properties: ©Disney
©Disney/Pixar
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©2012 Viacom International Inc. All rights reserved. 
SpongeBob SquarePants created by Stephan Hillenburg.

RODINNÁ PLAVBA NEBOLA EŠTE NIKDY TAK VZRUŠUJÚCA. SPOLU SA VYDÁME NA DYCH VYRÁŽAJÚCU LOĎ NORWEGIAN EPIC, KTORÁ PONÚKA 
FANTASTICKÉ ATRAKCIE PRE DETI. AQUAPARK S VODNÝMI ATRAKCIAMI A TOBOGANMI, FANTASTICKÁ 24 M VYSOKÁ A UZAVRETÁ LEZECKÁ KLIETKA 
„SPIDERWEB“, LEZECKÁ STENA, ČI ĽADOVÝ BAR. PLAVBOU NÁS BUDE SPREVÁDZAŤ POSTAVIČKA SPONGEBOB S KAMARÁTOM PATRIKOM A INÉ.

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
NORWEGIAN EPIC bola postavená 
v  roku 2010. Kapacita lode je 4 100 
pasažierov a 1 753 členov posádky. Má 
19 palúb (z toho 15 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: MANDARA 
SPA wellness centrum, moderne vyba-
vené fi tnes centrum (vrátane prvého 
squashového ihriska na mori), 4 ba-
zény (z toho 1 detský), akvapark pre 
deti s  rôznymi vodnými atrakciami 
a  toboganmi, 6 víriviek, multifunkčné 
športovisko (basketbal, volejbal, fut-
bal), vonkajšia bežecká dráha, 24 met-
rov vysoká a uzavretá lezecká klietka 
„Spiderweb“, 20 metrov široká lezec-
ká stena,  bowling, divadlo, kino pod 
hviezdami, plážový klub „Spice H2O 
beach“ pri bazéne, animácie počas ce-
lého dňa, detské kluby s rôznymi akti-
vitami spolu so SpongeBobom a jeho 
kamarátmi (interaktívne workshopy, 
karaoke party, športové olympiády), 
detské vonkajšie ihrisko, videoherňa 
s  najmodernejšími videohrami, inter-
netová kaviareň, Wi - Fi za poplatok, 
kasíno, knižnica, obchody, 23 reštau-
rácií a 20 barov (vrátane ľadového 
baru). 

UBYTOVANIE
Štýlové a  moderne zariadené kajuty 
sú vybavené regulovateľnou klimati-
záciou, SAT TV, minibarom, telefónom, 
trezorom. Kúpeľne sú vybavené vaňou 
alebo sprchovacím kútom, toaletou, 
sušičom na vlasy a kozmetikou. Na 
vyžiadanie možná detská postieľka. 
Kajutový servis 24 hodín a pre suity 
osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné bez okna, kajuty s balkónom, 
suity a  rodinné vily. K dispozícii sú aj 
bezbariérové kajuty. Všetky kajuty 
a  suity majú kapacitu pre maximálne 
4 osoby, v rodinnej vile je možné uby-
tovanie pre 6 osôb. 

STRAVOVANIE
Plná penzia (z nápojov v cene voda, ľa-
dový čaj, káva a čaj k hlavným jedlám, 
k  raňajkám aj džús). Stravovanie je 
možné v bufetovej reštaurácii, v hlav-

nej reštaurácii alebo za rezervačný po-
platok v niektorej zo špecializovaných 
reštaurácií (napr. čínska, talianska). 
Počas dňa je pripravené občerstvenie 
v baroch pri bazénoch. 

DOPRAVA DO/Z PRÍSTAVU
Letecká alebo individuálna. Viac infor-
mácií dostanete vo vašej CK.

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou pen-
ziou (z nápojov v cene voda, ľadový 
čaj, káva a čaj k hlavným jedlám, k ra-
ňajkám aj džús), vybrané služby a ak-
tivity na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, prístavné po-
platky 95 EUR/osoba, nápoje, fakul-
tatívne výlety, prepitné 12 USD/deň/
osoba nad 3 roky, komplexné cestovné 
poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách 
a sú aktuálne ku dňu vydania kataló-
gu. Ceny sa môžu meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

TERMÍNY
A  01. jún 2014, 14. september, 

21. september a 28. september 
2014

B  18. máj a 25. máj 2014
C  08. jún 2014, 05. október, 

12. október a 19. október 2014
D   11. máj 2014, 15. jún a 22. jún 

2014, 31. august 2014, 
07. september 2014

E  29. jún 2014, 06. júl a 13. júl 2014, 
17. august a 24. august 2014

F  20. júl a 27. júl 2014, 
03. august a 10. august 2014

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. deň: Barcelona (Španielsko)  18.00
2. deň: Na mori 
3. deň: Neapol (Taliansko) 07.00 19.00
4. deň: Civitavecchia/Rím (Taliansko) 06.00 19.00
5. deň: Livorno/Florencia (Taliansko) 07.00 19.00
6. deň: Cannes (Francúzsko) 08.00 18.00
7. deň: Palma de Mallorca (Španielsko) 13.00 20.00
8. deň: Barcelona (Španielsko) 05.00

1 889 KM Z BRATISLAVY   |   DĹŽKA LETU: 2 HODINY A 20 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV

LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA NORWEGIAN EPICNA NORWEGIAN EPIC +SO SPONGEBOBOM PO STREDOMORÍSO SPONGEBOBOM PO STREDOMORÍ

TERMÍNY A CENY

75EFNC05 A B C D E F

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 749 779 799 849 899 929

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 1 049 1 049 1 129 1 129 1 329 1329

Zákl.lôžko/rodinná vila 2419 2 289 2 549 2 969 3 429 3539

3./4. lôžko dospelý 419 419 459 459 559 559

3./4. lôžko dieťa do 18 r. 129 129 129 129 249 249

5./6.  lôžko dieťa do 18 r. 

v rodinnej vile
129 129 129 129 249 249

PRE DETIPRE DETI
• Akvapark s vodnými atrakciami a toboganmi 
• Detský bazén a vírivky 
• Lezecká stena a „Spiderweb“ lezecká klietka
• Športové ihrisko (basketbal, volejbal, futbal)
• Bowling
• Show so SpongeBobom 
• Show Las Vegas Blue Men Group s lietajúcimi farbami 
• Kino pod hviezdami 
• Detské kluby a animácie podľa veku
• Moderná videoherňa
• Detské menu 
• Menu s bezlepkovou diétou
• Ľadový bar 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Rodinné vily až pre 6 osôb (2 spálne, obývacia izba, 2 kúpeľne, balkón) 
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GRÉCKE OSTROVYGRÉCKE OSTROVY LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA LUXUSNÁ VÝLETNÁ PLAVBA 
NA COSTA FASCINOSA NA COSTA FASCINOSA +

Z BENÁTOK, MESTA NEKONEČNÝCH KANÁLOV A MINI ULIČIEK SA VYDÁME NA PLAVBU PO GRÉCKYCH OSTROVOV, KTORÉ NÁS ZAVEDÚ K POČIATKOM 
EURÓPSKEJ CIVILIZÁCIE, PRIČOM NEVYNECHÁME OSTROV SANTORINI, KTORÝ JE NAJFOTOGRAFOVANEJŠOU DESTINÁCIOU GRÉCKA. PLAVBU UKON-
ČIME OBJAVOVANÍM HRADIEB DUBROVNÍKA A TO VŠETKO V KOMBINÁCII NEKONEČNÝCH ZÁŽITKOV NA PALUBE OBROVSKEJ LODI. 

650 KM Z BRATISLAVY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 MESIACOV 

ITINERÁR  PRÍCHOD ODCHOD
1. deň: Benátky (Taliansko)  17.00
2. deň: Bari (Taliansko) 14.00 17.30
3. deň: Korfu (Grécko) 08.00 13.00
4. deň: Mykonos (Grécko) 15.00 23.00
5. deň: Santorini (Grécko) 07.00 14.00
6. deň: na mori
7. deň: Dubrovník (Chorvátsko) 08.00 13.00
8. deň: Benátky (Taliansko) 09.00

LOĎ A JEJ VYBAVENIE
COSTA FASCINOSA je najnovšou lo-
ďou spoločnosti COSTA CROCIERE, 
ktorá bola krstená v  máji 2012. Kapa-
cita lode je 3 780 pasažierov a  1 110 
členov posádky. Má 17palúb (z toho 
14 pre pasažierov). K vybaveniu lode 
patrí: SAMSARA SPA wellness centrum 
(sauna, turecké kúpele, masáže, solá-
rium, fi tnes, kozmetika, kaderníctvo), 
4 bazény (z toho 1 detskýa  1 so zaťa-
hovacou strechou), tobogan, 5 víriviek, 
multifunkčné športovisko (basketbal, 
volejbal, futbal), vonkajšia bežecká drá-
ha, divadlo, 4D kino, disko, kasíno, ani-
mácie počas celého dňa, detské kluby 
s  rôznymi aktivitami (výtvarné dielne, 
hľadanie pokladov, detská olympiáda), 
aquapark pre deti s  pirátskou loďou 
a hradom, detské vonkajšie ihrisko, 
videoherňa s  najmodernejšími video-
hrami, formula 1 simulátor, internetová 
kaviareň, Wi-Fi za poplatok, knižnica, 
obchody, 5 reštaurácií a 13 barov.

UBYTOVANIE
Elegantne zariadené kajuty sú vybave-
né regulovateľnou klimatizáciou, SAT 
TV, minibarom, telefónom, trezorom. 
Kúpeľne sú vybavené vaňou alebo spr-
chovacím kútom, toaletou, sušičom na 
vlasy a kozmetikou. Na vyžiadanie je 
možná detská postieľka. Kajutový ser-
vis 24 hodín a pre suity osobný kaju-
tový stevard. Typy kajút: vnútorné bez 
okna, kajuty s oknom, kajuty s  balkó-
nom, suity a wellness suity s priamym 
vstupom do SPA (niektoré s vírivkou na 
terase). K dispozícii sú aj bezbariérové 
kajuty. Všetky kajuty majú kapacitu pre 
maximálne 4 osoby.

STRAVOVANIE
Plná penzia (z nápojov v cene voda, 
káva a čaj v bufetovej reštaurácii). Stra-
vovanie je možné v bufetovej reštaurá-
cii (súčasťou je pizza kútik), v hlavnej 
reštaurácii alebo za rezervačný popla-
tok v špecializovanej reštaurácii. Počas 
dňa je pripravené občerstvenie v  ba-
roch pri bazénoch. 

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

CENA ZAHŔŇA
7x ubytovanie v kajute s plnou pen-
ziou (v cene voda, káva a čaj v bu-
fetovej reštaurácii), vybrané služby 
na lodi.

CENA NEZAHŔŇA
Dopravu do/z prístavu, prístavné po-
platky 130 EUR/osoba, nápoje, fakul-
tatívne výlety, prepitné 49 EUR/do-
spelá osoba, 24,50 EUR/dieťa 14 – 17 
rokov, komplexné cestovné poistenie.

POZNÁMKA
Ceny plavieb sú uvedené v eurách 
a sú aktuálne ku dňu vydania kataló-
gu. Ceny sa môžu meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností 
a v závislosti od stavu predaja, preto 
platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

TERMÍNY
A  03. november, 10. november, 

17. november a 24. november 
2014

B  21. apríl a 28. apríl 2014, 
05. máj 2014, 06. október, 
13. október, 20. október 
a 27. október 2014

C    07. apríl 2014
D  14. apríl 2014, 12. máj, 

19. máj a 26. máj 2014, 02. jún 
a 09. jún 2014, 15. september, 
22. september a 29. september 
2014

E  16. jún, 23. jún a 30. jún 2014, 
07. júl, 14 júl a 21. júl 2014, 
01. september a 08. september 
2014

F  28. júl 2014, 04. august, 
11. august, 18. august a 25. 
august 2014

TERMÍNY A CENY

75EFCC19 A B C D E F

Zákl.lôžko/vnútorná kajuta 399 499 529 599 799 899

Zákl.lôžko/kajuta s oknom 549 649 679 749 999 1 139

Zákl.lôžko/kajuta s balkónom 779 879 909 979 1 259 1 389

Zákl.lôžko/suita 1 079 1 179 1 179 1 299 1 559 1 709

3./4. lôžko dospelý 199 249 249 299 399 449

3./4. lôžko dieťa do 18r. 0 0 0 0 0 0

PRE DETIPRE DETI
• Akvapark pre deti s pirátskou loďou a hradom
• Bazény a tobogany  
• Športové ihrisko (tenis, futbal, basketbal, volejbal)
• Minigolf, 4D kino
• Detské kluby podľa veku, animácie
• Videoherňa, formula 1 simulátor
• Špeciálne menu pre deti 
• Menu s bezlepkovou diétou 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 2 deti do 18 rokov zdarma
• All in one (40% zľava pre dieťa na základnom lôžku)
• Family Plan - zvýhodnená cena za kajutu len pre deti
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EURÓPA  |  ISLAND

ISLANDISLAND OSTROV ŽIVLOV OSTROV ŽIVLOV 
A ŠKRIATKOVA ŠKRIATKOV

PRE DETIPRE DETI
• Dramatická história 

zobrazená v slávnych 
ságach

• Tajomní obyvatelia: 
elfovia, trollovia, 
škriatkovia, trpaslíci a víly

• Národný park þingvellir: 
jednou nohou v amerike, 
druhou v európe! 

• Unikátna príroda: gejzíry, 
vodopády, ľadovce 
a lávové polia

• Liečivé termálne 
kúpalisko modrá lagúna 

• Pozorovanie veľrýb – 
najväčších cicavcov sveta

• Ubytovanie v 3* hoteli s 
možnosťou upgrade

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Detské ceny vstupov
• Možnosť ubytovania 

v rodinných izbách

ISLAND – DOMOV ELFOV, TROLOV, VÍL AJ VIANOČNÝCH ŠKRIATKOV. TAJOMNÉ BYTOSTI TU MAJÚ AJ SVOJU VYSOKÚ ŠKOLU A ICH OBYDLIAM SA PRISPÔ-
SOBUJE AJ MESTSKÁ VÝSTAVBA V REYKJAVÍKU – NAJSEVERNEJŠOM HLAVNOM MESTE SVETA. OSTROV OHŇA A ĽADU, AKTÍVNYCH GEJZÍROV AJ BUB-
LAJÚCICH BAHENNÝCH JAZIEROK. LEGENDÁRNE TERMÁLNE KÚPELE, VODOPÁDY, ĽADOVCE A VULKÁNY. TO VŠETKO ZA 5 DNÍ A MIMORIADNU CENU! 

DĹŽKA LETU: 4 HODINY   |   ČASOVÝ POSUN: -2 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

nej módy), prechádzku k jedinečnej pláži 
Nauthóltsvík (more vyhrievané termál-
nym prameňom!) alebo rodinný „relax 
po domácky“ v jednom z termálnych kú-
palísk s množstvom horúcich prameňov, 
víriviek a tobogánov. 

5. DEŇ
Na polostrove Reykjanes to vrie a hrá 
všetkými farbami (a troška smrdí). Pre-
sunieme sa do geotermálnej oblasti 
Krysuvík s bublajúcimi bahennými ja-
zierkami a pestrými fumarolami. To naj-
lepšie nás čaká na koniec: slávna Modrá 
Lagúna! To, čo je Eifelovka pre Paríž či 
Disneyland pre Floridu, to je Blá Lóniđ 
pre Island. Top atrakcia uprostred čier-
neho lávového poľa, mliečno-modrá ge-
otermálna voda s  liečivým bahnom má 
ideálnych 38 ˚C. Posledné nákupy v Du-
ty-Free. Prílet do Bratislavy v skorých 
ranných hodinách 6. dňa.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu (priamy 
let Bratislava-Kefl avík-Bratislava), 4x 
ubytovanie s raňajkami v kvalitnom 3* 
hoteli (možnosť ubytovania v 4* hoteli 
za doplatok), doprava klimatizovaným 
autobusom a česky/slovensky hovoriaci 
sprievodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Pozorovanie veľrýb – 57 EUR dospelý  
(zľava pre dieťa do 15 rokov 50%), jazda 
na koňoch 70 EUR (zľava pre dieťa do 
12 rokov 25%), výlet na Západné pobrežie 
55 EUR. Vstupné do kúpeľov Blá Lónid 
(35 EUR, deti do 13 rokov v sprievode 
rodičov zdarma, 14-15 roční 20 EUR). 
Vstupné do múzeí, stravu okrem ra-
ňajok. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
140 EUR. Komplexné cestovné poistenie 
1,70 EUR/osoba/deň. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 79 EUR.

1. DEŇ
Na Island sa vyberieme letecky priamo 
z Bratislavy. Bude nám to trvať len 4 ho-
diny, a hneď sa ocitneme v celkom inom 
svete! Už z  okienka budete môcť pri 
troške šťastia pozorovať najväčší európ-
sky ľadovec Vatnajökull (nepolámte si 
jazyk!), nekonečné lávové polia a modrý 
oceán. Cestou do „Dymiacej zátoky“ (to 
je v preklade názov Reykjavíku) prejde-
me aj okolo mestečka Hafnafjördur, kde 
majú elfovia dokonca svoju vysokú školu! 
Reykjavík, najsevernejšie hlavné mesto 
sveta je plné pestrofarebných domčekov 
a  tróni mu futuristická budova kostola 
Halgrímskirkja. Z  vyhliadky na jej  veži 
máte celé mesto ako na dlani. Radnica 
leží na brehu jazera, kde si spolu s ostat-
nými islandskými deťmi užijeme kŕmenie 
pestrého vodného vtáctva. Nenecháme 
si ujsť ani hlavnú nákupnú uličku Lau-
garvegur plnú zaujímavých suvenírov 
a prístav, odkiaľ môžeme vyraziť za po-
zorovaním najväčších cicavcov na svete 
– niekoľkotonových veľrýb.

2. DEŇ
Zlatý trojuholník, alebo tri drahokamy 
Islandu: Najstarší národný park Islandu 
Þingvellir (a zároveň najstarší parlament 
na svete) leží na zlome eurázijskej a ame-
rickej pevninskej dosky a my sa tak ocit-
neme „jednou nohou v Amerike a dru-
hou v Európe.“ To budú fotky! A keďže 
„online“ je na Islande vlastne úplne každý 
a takmer úplne všetko, môžete ich „zave-
siť“ na web skôr, ako si dáte prvé sústo 
niektorej z miestnych špecialít. Hot-dog 
s opečenou cibuľkou je tu národným jed-
lom!  Podľa najznámejšieho gejzíru sveta 
Geysiru sú zas pomenované všetky gej-
zíry sveta. Dnes však spoľahlivo funguje 
už len jeho sused Strokkur – strieka vodu 
do výšky 15-30 metrov približne každých 
5-10 minút. Len kúsok od neho nás očarí 
monumentálny, dvojstupňový vodopád 
Gulfoss, nazývaný „zlatý“. Padá do hĺbky 
32 metrov a za slnečných dní sa kvapky 
odrážajú v  prekrásnej dúhe. Zastavíme 
sa aj pri kráteri Kérid – tu účinkovala aj 
slávna Björk! Mestečko Hveragerdi, zná-

me početnými skleníkmi – vedeli ste, že 
na Islande vypestujú najviac banánov na 
obyvateľa v rámci Európy?

3. DEŇ
Nádherná oblasť islandského juhozápa-
du plná povestných prírodných krás – 
zastavíme sa pri vodopáde Seljalandsfos 
a prejdeme dokonca aj „poza“ jeho 
vodný závoj. Vodopád Skogar zas patrí 
k  najvyšším na ostrove. Ľudového mú-
zeum má pre nás perfektné vyobrazenie 
islandskej histórie, plnej neuveriteľných 
príbehov mocných hrdinov. Malebná de-
dinka Vík leží neďaleko magickej pláže 
s čiernym pieskom a bazaltovými stĺpmi 
všetkých veľkostí a tvarov ... a len kúsok 
odtiaľ sa dvíhajú mystické útvary skame-
nených trollov Reynisdrangar priamo 
z mora. Útesy Dýrholaey nám ponúknu 
parádny panoramatický výhľad na celé 
dramatické pobrežie. Návrat do Reyk-
javíku so zastávkou pri ľadovci Sollhe-
imsjökull – zažite ostrov ohňa a ľadu na 
vlastnej koži!

4. DEŇ
Voľný čas v  Reykjavíku, možnosť FA-
KULTATÍVNYCH AKTIVÍT – dopoludnia 
pozorovanie veľrýb alebo jazda na sve-
toznámych islandských koníkoch tých 
najpestrejších farieb. Popoludní pre zá-
ujemcov výlet na západné pobrežie, do 
oblasti fjordov Hvallfjordur a Borgarfjor-
dur. Po návrate čas na nákupy (miestna 
mládež je vždy vystrojená podľa posled-

TERMÍNY A CENY

78EISL02 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL 4 - 12 R.*

1.5.-5.5. 5 798 499

* pri ubytovaní s 2 dospelými osobami (2. dieťa 649 EUR)

Keflavík

Reykjavík
Geysir

Selfos

Vík

Island
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EURÓPA  |  ŠKANDINÁVIA

ŠKANDINÁVIAŠKANDINÁVIA NIELEN NIELEN 
PRE DETIPRE DETI

PRE DETIPRE DETI
• História
• Múzeá
• Zábavné parky
• Rozprávkový svet 
• Aquapark 
• Akvárium 
• ZOO 
• Safari parky 
• Pozorovanie zvierat 
• Plavba loďou a trajektom 
• Kúpanie na pláži
• Detské ochutnávky

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Detský paušál
• Detské ceny vstupov
• Výhodný paušál vstupov pre 

rodiny

VŠETCI DOSPELÍ BOLI VOĽAKEDY DEŤMI, ALE MÁLO KTO SI NA TO PAMÄTÁ, POVEDAL SLÁVNY FRANCÚZSKY SPISOVATEĽ. SPOZNAJME SPOLU S NA-
ŠIMI DEŤMI ŠKANDINÁVIU PROSTREDNÍCTVOM ATRAKCIÍ A ZAUJÍMAVÝCH MIEST, KTORÉ TIETO KRAJINY PONÚKAJÚ. PRENESME SA DO DETSKÉHO 
SVETA, KDE NÁS KAŽDÝ JEDEN DEŇ  ČAKAJÚ PREKVAPENIA, KTORÉ OCENIA NIELEN DETI, ALE AJ DOSPELÍ. 

DĹŽKA LETU: 1 HODINY 30 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 10 ROKOV

kagrisar v  Gräne. A  čaká nás aj Safari 
a ZOO Kolmåren. Ubytujeme sa v okolí 
Štokholmu.  

10. DEŇ
Naraňajkujeme sa a  vyrážame na pre-
hliadku hlavného mesta Štokholm. Kto 
by nepoznal, deťmi na celom svete, 
obľúbenú Pipi dlhú pančuchu s dvoma 
vrkočmi? Áno, narodila sa práve tu a jej 
príbehy objavíme cez zázračný svet roz-
právok Astrid Lindgrenovej Junibacken. 
Vo Vasa múzeu objavíme v  pôvodnej 
veľkosti zrekonštruovanú vojnovú loď 
Vasa, ktorá sa v roku 1628 potopila pár 
minút po vyplávaní. Aké tajomstvá ukrý-
vala, keď ju po vyše 360 rokoch objavili 
na dne mora? A prečo sa vlastne potopi-
la? A rozhliadneme sa aj z vrchu Globen 
arény. Ak nám ešte ostane čas a  chuť 
môžeme navštíviť zábavný park Grona 
Lund alebo svet motýlov.

11. DEŇ
Po raňajkách cestou na letisko sa roz-
lúčime s  čarovným svetom severských 
krajín, posledný krát si povieme niečo 
smiešnou rečou a odlietame do Viedne. 
Transfer do Bratislavy.

POZNÁMKA: Pri 9-dňovom leteckom 
zájazde program začína druhý deň prí-
letom do Hamburgu.

CENA ZAHŔŇA 
Kombinovaný zájazd: Dopravu luxus-
ným autokarom, leteckú dopravu Što-
kholm – Viedeň, transfer letisko Viedeň 
– Bratislava, 8x ubytovanie v hoteli 2*/3* 
s raňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA ZAHŔŇA
Letecký zájazd: Leteckú dopravu Viedeň 
– Hamburg, Štokholm – Viedeň, transfer 

1. DEŇ
V  neskorých večerných hodinách od-
chádzame z Bratislavy.

2. DEŇ
V Hamburgu vyzdvihneme leteckých 
klientov. Našu cestu začíname v stra-
šidelnom Dungeone, kde nazrieme na 
temnú stránku Hamburgu. Nebudeme 
sa iba báť, ale hlavne smiať. Uvidíme 
11 živých vystúpení, založených na sku-
točných udalostiach. Správne naladení 
pokračujeme na miesto, kde sa budeme 
cítiť ako obri, pretože sa ocitneme vo 
fantastickom svete miniatúr Wunder-
land, čo je najväčší svet miniatúr vo sve-
te. Neopakovateľnú vyhliadku na mesto 
zažijeme z najvyššej hamburskej veže 
kostola Sv. Michala. Ubytovanie.

3. DEŇ
Raňajky. Dnes nás čaká prehliadka 
bývalého hanzovného mesta Lübeck 
(UNESCO). Prezrieme si historickú rad-
nicu, kláštor, úplne zachovalú štvrť z 13. 
storočia Koberg. Ochutnáme vychýre-
nú marcipánovú zmrzlinu a  navštívime 
slávnu marcipánovňu Niederegger. Deň 
ukončíme v zábavnom parku Hansa, 
ktorý je jediným prímorským parkom 
v  Nemecku. Rozprestrie sa pred nami 
11 tematických svetov s atrakciami, ktoré 
si užijeme. Ubytovanie.

4. DEŇ
Dáme si raňajky a ranným trajektom sa 
presunieme z nemeckého Puttgardenu 
do dánskeho Rødbyhavn, domova naj-
väčšieho severského aquaparku Lalan-
dia, v  ktorom si, okrem vodných dob-
rodružstiev, s rodičmi môžeme vyskúšať 
napríklad 18 jamkový minigolf alebo 
bowling prispôsobený aj pre deti. Po 
príjemnom vodnom vyžití, sa vyberieme 
do najväčšieho Safari Parku Knuthen-
borg na severe Európy a navštívime aj 
krokodíliu ZOO. Zvieratám sa pozrieme 
priamo do očí alebo pod zuby, pretože 
sa k nim dostaneme na blízko v pohodlí 
autobusu alebo peši. Ubytovanie.

5. DEŇ
Raňajky. Doobeda budeme mať mož-

nosť kúpania na najkrajšej dánskej plá-
ži Marielyst. Potom sa presunieme do 
Kodane, hlavného mesta Dánska. Čaká 
nás prehliadka zameraná na detské 
atrakcie.  Múzeum Ripleyho. Viete, že 
Robert Ripley bol slávny americký ka-
rikaturista a  preslávil sa frázou - Verte 
alebo nie! Navštívime aj Múzeum roz-
právok Hansa Christiana Andersena (na 
svojich potulkách navštívil aj Bratislavu), 
Guinessových rekordov a Strašidelné 
laboratórium. Deň ukončíme návštevou 
zábavného parku Tivoli. Ubytovanie.

6. DEŇ
Po raňajkách si doprajeme plavbu po 
kanáloch Kodane. Navštívime dánske 
akvárium ako aj zábavný park Bakken. 
Popoludní sa dozvieme ako žili starí 
Vikingovia. Uvidíme vikingské plavidlá 
v  Roskilde a  pravekú dedinku v  Lejre. 
Potom sa vrátime na ubytovanie.

7. DEŇ
Po raňajkách sa zastavíme pri najkraj-
šom dánskom kostole v Kalundborgu 
a rodnom dome najslávnejšieho roz-
právkara na svete - Hansa Christiana 
Andersena v Odense. Presunieme sa do 
Billundu, na návštevu Legolandu, ktorá 
poteší nielen deti, ale určite aj rodičov.

8. DEŇ
Raňajky. Hneď ráno sa presunieme tra-
jektom do druhého najväčšieho mesta 
Švédska - Gøteborgu, kde navštívime 
obrovský tropický prales Universum 
s  voľne sa pohybujúcimi zvieratami, 
najväčší severský zábavný park Lisberg 
a  budeme sa plaviť v  korytnačej lodi. 
Ubytujeme sa v okolí mesta Borås.

9. DEŇ
Deň  po raňajkách začneme návštevou 
prvej africkej ZOO v Borås, ktorú opráv-
nene nazývajú aj ako „prírodné nebo“. 
Zvieratá tu žijú v  tak v  prirodzenom 
prostredí, ako to len bolo možné pre 
ne vytvoriť. Viete čo všetko nosí znač-
ku Huskvarna? V  rovnomennom mes-
tečku navštívime fabrikantské múzeum 
venované výrobkom tejto svetoznámej 
značky. Ochutnáme slávne lízanky Pol-

TERMÍNY A CENY

78ESDK04 DNÍ TRASA OSOBA 
V 1/2 RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DO 15 R.

23.7.-1.8. (bus/let) 10 BA 928 799

24.7.-1.8. (let/let) 9 BA 998 849

* dieťa na 3. lôžku

Bratislava – letisko - Bratislava, 8x ubyto-
vanie v hoteli 2*/3* s polpenziou, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky: pri kombinovanom 
zájazde 75 EUR, pri leteckom zájazde 
150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu na vyžiadanie 320 EUR, 9x 
večera 230 EUR.
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PRE DETIPRE DETI

PRE DETI PRE DETI 
• História
• Múzeá
• Akvárium
• Harry Potter 

Filmové štúdia 
• Plavba loďou
• Ubytovanie v 3* hoteli
• Termín na MDD
• Termíny cez prázdniny
• Odchod z BA aj KE
• Možnosť doobjednania 

večerí

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Vstupy do vybraných 

múzeí zdarma
• Zvýhodnené vstupenky 

pre deti do cca 15 rokov
• Zvýhodnené kombino-

vané vstupenky na viac 
atrakcií (Londýnske ak-
várium, Londýnske oko 
a Madame Tussaud’s)

• Vstupenka na Harry 
Potter Studio Tour v cene

POĎTE SA S NAMI PRESVEDČIŤ, ŽE METROPOLU ANGLICKA SI MÔŽETE UŽIŤ A VYCHUTNAŤ SPOLU SO SVOJIMI DEŤMI. DOZVIEME SA AKO VZNIKALI 
FILMOVÉ PRÍBEHY O LEGENDÁRNOM ČARODEJNÍKOVI HARRYM POTTEROVI, NAVŠTÍVIME MORSKÉ AKVÁRIUM SO ŽIVÝMI ŽRALOKMI A STRETNEME SA 
S DINOSAURAMI V PRÍRODOVEDECKOM MÚZEU. DO RODINNÉHO ALBUMU ZÁROVEŇ PRIBUDNÚ FOTOGRAFIE NAJZNÁMEJŠÍCH PAMIATOK LONDÝNA.

DĹŽKA LETU: 2 HODINY   |   ČASOVÝ POSUN: -1 HODINA   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

veľkolepé fi lmové príbehy o  čarodej-
níkovi Harrym Potterovi. Navštívime 
legendárnu veľkú sieň na Rokforte, 
Dumbledorovu riaditeľňu, klubovňu 
fakulty, učebňu elixírov či šikmú uličku. 
Dozvieme sa o  špeciálnych efektoch 
a animáciách, prehliadame si kostými 
a rekvizity, ktoré nás zaručene vtiahnu 
priamo do deja.

CENA ZAHŔŇA
Spiatočnú leteckú dopravu do Lon-
dýna, letiskové transfery (v prípade 
odletu mimo Bratislavy alebo Ko-
šíc), transfer letisko – hotel – letisko, 
3x, resp. 4x ubytovanie v hoteli 3* 
s raňajkami, vstupenku na Harry Potter 
Studio Tour, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Prepravu počas pobytu v Londýne, 
vstupy, komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 110 EUR/3 noci, 145 EUR/4 
noci, balík 3 večerí 82 EUR, vstupné do 
3 atrakcií (Londýnske akvárium, Lon-
dýnske oko a Madame Tussaud’s) 68 
EUR/16 a viac rokov,49 EUR/dieťa 4-15 
rokov, 221 EUR/rodinné vstupné pre 
4 osoby (max. 2 dospelí).

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj indivi-
duálne. Náš tip na ubytovanie nájdete 
v cenníku ku katalógu FAMILY 2014 na 
str. 36. 

1. DEŇ
Odlietame do Londýna a po prílete 
sa presunieme do hotela. Vydáme sa 
spolu spoznávať mesto, prejdeme sa 
k  Westministerskému opátstvu, par-
lamentu a  pekne zblízka si pozrie-
me symbol mesta Big Ben. Deťom aj 
dospelým naskočia zimomriavky pri 
pohľade na majestátne žraloky – naj-
známejších obyvateľov Londýnskeho 
akvária. Určite nás potešia aj ich su-
sedia – tučniaci alebo drobní a vzácni 
morskí koníci a  vďaka rôznym náuč-
ným výkladom si rozšírime aj naše ve-
domosti. Nakoniec si prezrieme mesto 
ešte raz, tento krát z vtáčej perspek-
tívy počas „letu“ na Londýnskom oku, 
z ktorého sa toto mesto javí ako neko-
nečné. Návrat na ubytovanie.

2. DEŇ 
Po raňajkách nás dnes cesta povedie 
za najznámejším čarodejníkom An-
glicka - Harrym Potterom. Koľko kú-
ziel a  zaklínadiel ovládajú vaše deti? 
Novootvorená úchvatná atrakcia lon-
dýnskych fi lmových štúdií nám odhalí 
mnoho tajomstiev z  tvorby veľko-
lepých fi lmových príbehov o  tomto 
čarodejníkovi, vrátane faktov o špeci-
álnych efektoch a  animáciách, ktoré 
tieto fi lmy preslávili po celom svete. 
Čaká na nás dobrodružstvo skryté za 
fi lmovým plátnom s  množstvom pre-
krásnych fi lmových scén, kostýmov, 
rekvizít a  interaktívnych exponátov, 
ktoré Vás vtiahnu priamo do deja. Po 
návrate do Londýna nás čaká stretnu-
tie so svetovými celebritami v múzeu 
voskových fi gurín Madame Tussaud’s. 
Ktorú z  rozprávkových alebo fi lmo-
vých postáv by ste v  múzeu chceli 
vidieť? Pre mamičky budú určite prí-
jemným spestrením a oddychom ná-
kupy na Oxford Street, odkiaľ sa ne-
skôr vydáme k ďalšiemu významnému 
symbolu mesta – Piccadilly Circus. 
Vraciame sa na ubytovanie.

3. DEŇ
Naraňajkujeme sa a vyrážame na náv-
števu Múzea kráľovského letectva 

s množstvom vystavených historic-
kých a  moderných lietadiel a vrtuľ-
níkov, čo určite poteší tatinov a ich 
potomkov. Potom nazrieme do tajov 
histórie Zeme. Ako vyzerala naša pla-
néta v dobách pred príchodom člo-
veka? Kto je väčší - my či dinosaury? 
A kto je bystrejší? Všetko a ešte viac 
sa dozvieme a na vlastné oči uvidíme 
v  Prírodovednom múzeu. Ako funguje 
parný stroj a ako vyzeral model prvej 
parnej lokomotívy si pozrieme v Tech-
nickom múzeu. Po návšteve múzeí sa 
vraciame späť na ubytovanie.

4. DEŇ
Po raňajkách sa vlakom presunieme do 
Greenwich, kde absolvujeme krátku 
prechádzku. Odtiaľ sa loďou prevezie-
me späť do centra a posledný krát sa 
pokocháme pohľadom na majestátny 
Tower Bridge a Tower, vojnový krížnik 
HMS Belfast, Shakespearovo divadlo a 
Tate Modern. Čaká nás transfer na le-
tisko a odlet z Londýna. 

5. DEŇ
Pri odlete z Košíc je v prvý deň progra-
mu prílet večer do Londýna, transfer 
do hotela,  ubytovanie. Program prvé-
ho dňa sa absolvuje v štvrtý deň. V 
piaty deň po raňajkách nasleduje 
transfer na letisko a odlet.

Akvárium. Ak Vás fascinuje pod-
morský svet, túžite sa prejsť preskle-
ným tunelom nad húfom žralokov či 
stretnúť sa s  tučniakmi, tak návštevu 
Londýnskeho akvária si zaručene uži-
jete. Na jednom mieste sa nachádza 
viac ako 500 druhov živočíchov z rôz-
nych častí našej planéty, po návšteve 
tohto akvária sa jednoducho sami 
rozhodnete či sú Vašimi obľúbencami 
priateľské raje, majestátne žraloky, po-
kojné korytnačky či veselí tučniaci.

Harry Potter fi lmové štúdio (Warner 
Bros. Studio Tour London). Všetky ta-
jomstvá budú odhalené. Presne tak, na 
tomto mieste sa dozvieme ako vznikali 

LONDÝNLONDÝN

TERMÍNY A CENY

78EVBL50 DNI TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 15 R.*

4.3.-8.3. Jarné prázdniny 5 KE 538 348

8.5.-11.5. 4 BA 538 348

27.5.-31.5. MDD 5 KE 538 348

14.8.-17.8. 4 BA 538 348

30.10.-2.11. Jesenné prázdniny 4 BA 538 348

* dieťa na 3. lôžku
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RÍMRÍM PRE DETIPRE DETI

PRE DETI PRE DETI 
• História
• Múzeum
• Zábavný park
• ZOO so slonmi, tuleňmi 

a žirafami 
• Kuchársky minikurz 
• Zažijeme strašídelnú 

atmosféfu v najdlhších 
rímskych katakombách

• Výhľad z lietajúceho 
ostrova z výšky 50 m

• Vyrábanie si zmrzliny
• Termín na MDD
• Termín cez prázdniny

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál 
• Detské ceny vstupov
• V cene vstup do det-

ského múzea s detským 
kuchárskym minikurzom

• V cene exkurzia do vý-
robne zmrzliny spojená 
s ochutnávkou

• V cene vstup do zábav-
ného parku Rainbow 
Magicland

RÍM NIE JE LEN MIESTOM PRE HISTORIKOV A ROMANTIKOV, ALE AJ DOKONALÝM MIESTOM PRE DETI.  DETI TU MÔŽU VEĽA UVIDIEŤ, VEĽA SA NAUČIŤ 
A VEĽMI VEĽA TOHO ZAŽIŤ.  PRIBLÍŽIME IM HISTÓRIU DETSKOU FORMOU, VYBLÁZNIME SA S NIMI NA KOLOTOČOCH,  UROBIA PRVÉ POKUSY V DETSKEJ 
KUCHYNI, UVIDIA ZVIERATKÁ A VYSKÚŠAJÚ SI NIELEN, AKO SA VYRÁBA, ALE PREDOVŠETKÝM AKO CHUTÍ PRAVÁ TALIANSKA ZMRZLINA.

DĹŽKA LETU: 1 HODINA 25 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

ne námorné bitky.  Išlo o jednu z hier, 
usporadúvaných pre verejnosť, ktorej 
cieľom bolo odpútať ľudí od problé-
mov a zabrániť tak  nepokojom a po-
vstaniam.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Viedeň - Rím - Vie-
deň, transfer z Bratislavy na letisko 
a späť, transfer letisko - hotel - letis-
ko, transfer hotel – Katakomby sv. 
Kalixta - centrum v prvý deň zájazdu, 
transfer do zábavného parku Rainbow 
Magicland a späť, 3x ubytovanie v ho-
teli 3* s raňajkami, vstup do detského 
múzea s detským kuchárskym mini-
kurzom, exkurzia do výrobne zmrzli-
ny spojená s ochutnávkou, vstup do 
zábavného parku Rainbow Magicland, 
služby sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Ďalšiu prepravu počas pobytu v Ríme, 
vstupy nad rámec uvedených a kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 130 EUR, pobyto-
vá taxa 2 EUR/osoba/deň (platí sa na 
mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 105 EUR.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj indivi-
duálne. Náš tip na ubytovanie nájdete 
v cenníku ku katalógu FAMILY 2014 na 
str. 36.

1. DEŇ
Odchádzame z Bratislavy na letisko vo 
Viedni a odlietame do Ríma. Po prílete 
do Ríma sa presunieme do hotela, kde 
sa zbavíme ťaživej batožiny a  potom 
už začneme spoznávať mesto. Zaži-
jeme strašidelnú atmosféru v  najdlh-
ších rímskych Katakombách sv. Kalix-
ta, kde na stenách nájdeme farebné 
náboženské symboly, prezrieme si 
Koloseum – ruiny veľkého amfi teát-
ra v  Ríme, kedysi najväčšej budovy 
v Rímskej ríši, miesto, kde sa v minu-
losti odohrávali gladiátorské zápasy. 
Pri Ústach pravdy si otestujeme našu 
pravdovravnosť a  vhodíme mincu do 
známej Fontány di Trevi, aby sme za-
ručili, že táto návšteva Ríma pre nás 
určite nebude posledná. Viete že, Fon-
tána Di Trevi je najznámejšia fontána 
v Ríme? Nachádza sa na Piazza di Tre-
vi a dotvára priečelie paláca Poli, ktorý 
akoby vyrastal zo skál. Vraciame sa na 
ubytovanie.

2. DEŇ
Dnešný deň strávime v zábavnom par-
ku Rainbow Magicland s  množstvom 
kolotočov a  bláznivých atrakcií pre 
malých aj veľkých. Na tzv. lietajúcom 
ostrove sa vznesieme do výšky 50 
metrov, odkiaľ si vychutnáme výhľad 
na všetky atrakcie, ktoré budeme môcť 
v priebehu dňa vyskúšať. Povozíme sa 
na húsenkovej dráhe, zažijeme napätie 
v  dome strašidiel, na špeciálnych lo-
diach sa poplavíme v čase a budeme 
mať možnosť zahrať si najväčšiu video 
hru v Európe. Návrat na ubytovanie.

3. DEŇ
Doobeda si užijeme kopu zábavy 
v detskom múzeu „Explora“. Vyskúša-
me si ako sa žije vo  svete dospelých 
- nakúpime totiž v supermarkete, na-
vštívime detskú banku, urobíme pokus 
v laboratóriu, nasadneme do hasičské-
ho auta. Absolvujeme spolu kuchársky 
minikurz a dozvieme sa, prečo sú Ta-
liani najlepší kuchári na svete. Čaká na 
nás množstvo interaktívnych hier a za-
ujímavých atrakcií. Popoludní absolvu-

jeme exkurziu do typickej talianskej 
zmrzlinárne, kde dostaneme možnosť 
asistovať pri výrobe tejto výbornej 
mrazenej pochúťky, ktorú na záver 
určite i ochutnáme. Večer sa vraciame 
na ubytovanie.

4. DEŇ
Dnes navštívime najkrajší a  druhý 
najväčší rímsky park Villa Borghese. 
Poprechádzame sa po cestičkách, 
lemovaných sochami, popri roman-
tických fontánach, cez geometricky 
upravené záhrady. Súčasťou parku je 
aj najstaršia zoologická záhrada v Ta-
liansku, založená v  roku 1911, ktorá je 
domovom takmer 1 000 zvierat z 200 
rôznych druhov. Uvidíme medvede, 
slony, opice, žirafy, nosorožce, tule-
ne, rôzne druhy vtákov, vzácne druhy 
plazov a mnoho ďalších (fakultatívne). 
Tí z nás, ktorí nebudú mať chuť ísť do 
ZOO, si môžu užiť individuálne voľ-
no. Nasadneme na transfer na letisko 
a čaká nás odlet do Viedne a následný 
transfer do Bratislavy.

VEDELI STE, ŽE
zmrzlinový kornútok je taliansky vy-
nález. V roku 1903 si ho nechal v USA 
patentovať taliansky emigrant Italo 
Marchionni.

Aj pizza je taliansky vynález.  V Ta-
liansku sa jej skonzumuje 56 miliónov 
kusov za týždeň, čo je asi 3 miliardy 
kusov ročne.  Populárnou vo svete sa 
stala v roku 1889, keď ju naservírovali 
kráľovnej Markéte (Margherite) Savoj-
skej v priebehu jej návštevy Neapola.  
Kráľovnej naservírovali pizzu vo far-
bách talianskej vlajky (červená – para-
dajka, biela – mozzarella a zelená – ba-
zalka).  Pizza s bazalkou, mozzarellou 
a paradajkami jej veľmi chutila a po nej 
bola i pomenovaná ako Margherita.
 
Rímske Koloseum bolo v roku 2007 
zaradené medzi 7 novodobých divov 
sveta. Starí Rimania napúšťali Kolose-
um vodou a usporadúvali v ňom fi ktív-

78EITL50 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 10 R.*

29.5.-1.6. MDD BA 528 399

3.7.-6.7. BA 528 399

30.10.-2.11. Jes. prázd. BA 528 399

* dieťa na 3. lôžku a 4. lôžku

TERMÍNY A CENY
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Kúpou podporujete združenie

www.urinal.sk

Chutný extrakt z brusníc aj pre deti už od 1 roka  
na starostlivosť o zdravie močových ciest
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GARDALANDGARDALAND PLNÝ PLNÝ 
ZÁŽITKOVZÁŽITKOV

PRE DETIPRE DETI
• Ubytovanie v tema-

tickom rozprávkovom 
hoteli s bazénovým kom-
plexom „Modrá lagúna“

• Zábavný park Gardaland 
• Adrenalínové, dob-

rodružné a fantastické 
atrakcie

• Pád z veže 40 metrov
• 4Dkino s témou úspešnej 

rozprávky „Doba ľadová“
• Horská dráha s preťaže-

ním 5G
• Vodná podzemná 

atrakcia 
• Horská dráha s jazdou 

dole hlavou
• 1k dlhá horská dráha 

s motívom rozprávky 
„Doba ľadová“

• Plavba člnom 
• Gardaland Sea Life 

Aquarium 
• Pozorovanie zvieratiek
• Plavba po Lago di Garda

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Vstupy do zábavného 

parku Gardaland a do 
areálu Gardaland Sea 
Life Aquarium v cene

OBĽUBUJETE ZÁBAVNÉ PARKY, V DISNEYLANDE STE UŽ BOLI A  HĽADÁTE NIEČO NOVÉ?  POĎTE S NAMI DO TALIANSKEHO GARDALANDU, JEDNÉHO 
Z NAJSTARŠÍCH A NAJVÄČŠÍCH ZÁBAVNÝCH PARKOV V EURÓPE, KDE NIE JE NÚDZA O ZÁŽITKY.  Z MNOŽSTVA ATRAKCIÍ SI VYBERÚ VŠETCI, NAŠI 
NAJMENŠÍ AJ VY DOSPELÁCI!  ČAKAJÚ TU NA NÁS HÚSENKOVÉ DRÁHY, VOĽNÉ PÁDY, DOBRODRUŽNÉ PLAVBY A JEDINEČNÉ 4D KINO A INÉ.

DĹŽKA LETU: 1 HODINA 30 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

Gardaland ako prvý v Európe predstavil 
v roku 2005 túto dokonalú verziu 4D 
kina.
Mammut - nadlhšia horská dráha, ktorá 
kedy vôbec bola vyrobená na motívy 
fi lmu „Doba ľadová“.  Jazda trvá takmer 
tri minúty.  Táto atrakcia je jedinou 
svojho druhu v Európe.  Dráha je dlhá 
takmer 1100 m.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu Bratislava - Bergamo 
- Bratislava, transfer letisko - Gardaland 
Hotel v prvý deň zájazdu, transfer Hotel 
Gardaland - Sirmione - letisko v posled-
ný deň zájazdu, 3x ubytovanie v tema-
tickom Hoteli Gardaland 4* s raňajkami, 
1-dňový vstup do zábavného parku 
Gardaland, 1-dňový vstup do komplexu 
Gardaland Sea Life Aquarium, služby 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy okrem uvedených, plavbu okolo 
polostrova v Sirmione a komplexné ces-
tovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 130 EUR, pobytová 
taxa 1,20 EUR/osoba od 13 do 99 r./deň 
(platí sa na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 264 EUR, za tematickú izbu 
„Zázračný dom“ a „Piráti“ 345 EUR, za 
tematickú izbu „Doba ľadová“ a „Cirkus“ 
468 EUR, za tematickú izbu „Izba prince-
zien“ 558 EUR, za 3 večere 115 EUR, za 3 
večere pre deti od 3 do 12 rokov 40 EUR.   

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj individu-
álne. Náš tip na ubytovanie nájdete na 
str. 27.

1. DEŇ 
Vo večerných hodinách odlietame 
z  Bratislavy do Bergama a  presúvame 
sa do mestečka Castelnuovo del Garda, 
ktoré je domovom veľkého zábavného 
parku Gardaland.  Ubytujeme sa v jedi-
nom tematickom hoteli v širokom okolí, 
kde budeme môcť snívať s otvorenými 
očami a  naplno nasávať rozprávkovú 
atmosféru. K hotelu patrí i tzv. „Blue La-
goon“ (Modrá lagúna) - veľký bazénový 
komplex s rozlohou 3 000 m2, obklope-
ný bujnou vegetáciou, kde si, v  prípa-
de priaznivého počasia, budeme môcť 
v priebehu pobytu oddýchnuť a užiť si 
vody do sýta.  

2. DEŇ 
Dnešný deň strávime v zábavnom par-
ku Gardaland. Park, vybudovaný v roku 
1975, sa svojou rozlohou presahujúcou 
700 000 m2 zaraďuje medzi najstaršie 
a najväčšie európske zábavné parky.  
Asociácia Forbes v roku 2005 Garda-
land dokonca zaradila na piatu priečku 
medzi desiatku najlepších zábavných 
parkov na svete.  O zábavu tu teda ur-
čite nebude núdza. Čaká nás množstvo 
adrenalínových, dobrodružných a  fan-
tastických atrakcií. Našu odvahu pre-
veria bláznivé húsenkové dráhy, plavba 
člnom po divej rieke Colorado, či strmý 
pád z veže vysokej 40 metrov. Na men-
ších účastníkov čaká jazda traktorom po 
rozprávkovej farme, alebo šantenie me-
dzi veselými fontánami, kde voda strie-
ka celkom nečakane a  na osvieženie 
sa nikdy nemožno dokonale pripraviť. 
Milovníci Doby ľadovej si v jedinečnom 
gardalandskom divadle určite nenecha-
jú ujsť 4D dobrodružstvá s obľúbenými 
hrdinami Diegom, Scratom a Sidom. Po 
dni plnom zábavy sa vraciame do Hote-
la Gardaland.  

3. DEŇ
S  novým dňom prídu nové atrakcie. 
V komplexe Gardaland Sea Life Aqua-
rium sa prejdeme transparentným tu-
nelom, kde okolo seba uvidíme množ-
stvo krásnych morských živočíchov, 
v interaktívnych bazénikoch sa budeme 

môcť dotknúť pravého žraločieho vajca 
a pozorovať morskú hviezdicu z úplnej 
blízkosti. Budeme svedkami kŕmenia 
žralokov a  naučíme sa veľa nového 
o vodnom svete. Návrat na ubytovanie 
do Hotela Gardaland.

4. DEŇ
Po raňajkách sa premiestnime do ma-
lebného mestečka Sirmione, nachádza-
júceho sa v najjužnejšom cípe krásneho 
jazera Lago di Garda. Po krátkej pre-
hliadke mesta budeme môcť absolvovať 
plavbu loďou okolo polostrova (fakulta-
tívne) a potom sa už vydáme na spia-
točnú cestu na letisko. Odlietame späť 
do Bratislavy.  

NAJZAUJÍMAVEJŠIE ATRAKCIE 
V GARDALANDE:

Blue Tornado – horská dráha dosahujúca 
rýchlosť až 110 km/hod. s preťažením 5G. 
Táto atrakcia bola jedna z prvých svojho 
druhu v Európe. Oproti bežným horským 
dráham má koľaje hore. Patrí k najrýchlej-
ším horským dráham vôbec. Dĺžka dráhy 
je takmer 760 m a výška 50 m.
Magic Mountain – klasická horská drá-
ha dosahujúca rýchlosť až 90 km / hod.  
Ide o prvú oceľovú dráhu inštalovanú 
v parku v roku 1985.  Dĺžka dráhy je 
takmer 700 m a výška 35 m.
I corsari – jediná vodná podzemná atrak-
cia tohto druhu v Európe.  Nachádza 
sa 30 – 40 m pod zemou a je jednou z 
najdrahších v parku. Zaujímavosťou je, 
že táto atrakcia je plne automatizovaná 
a riadená počítačom bez jediného zá-
sahu človeka. Okrem návštevníkov sa 
v podzemí nenachádza žiadny iný človek.
Jungle Rapids - ďalšia vodná atrakcia, 
ktorá vás zavedie do pravej džungle pl-
nej vodopádov a nástrah.  Poplavíte sa 
člnom pre 6 osôb po rozbúrenej vode.
Sequoia Adventure – netypická dob-
rodružná horská dráha, na ktorej je náv-
števník po celú dobu jazdy hlavou dolu. 
The Spectacular 4D Adventure -  ex-
kluzívne a najväčšie 4D kino v Európe.  

78EITL51 TRASA OSOBA V 1/2, 
RESP. V 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL 
DO 12 ROKOV

5.7.-8.7. BA 498 348

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY
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EUROPA PARKEUROPA PARK PARÍŽPARÍŽA KRÁĽOVSTVO A KRÁĽOVSTVO 
LEGOVÝCH KOCIEKLEGOVÝCH KOCIEK

DISNEYLAND DISNEYLAND 
A ASTERIX PARKA ASTERIX PARK

DĹŽKA CESTY: 10 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV DĹŽKA CESTY: 18 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

a Lego obchod. Môžeme si vyskúšať aj 
Lego autoškolu alebo si pozrieť Hradné 
divadlo. Vo večerných hodinách plní zá-
žitkov a  nových vedomostí odchádza-
me na Slovensko.

4. DEŇ
V ranných hodinách sa vraciame na Slo-
vensko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 54 EUR, za miesto v prednej 
polovici autokaru 7 EUR.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj indivi-
duálne. Náš tip na ubytovanie nájdete 
v cenníku ku katalógu FAMILY 2014 na 
str. 36.

1. DEŇ
V ranných hodinách (z Bratislavy 
o cca  07:30 hod.) nastúpime do auto-
busu, ktorý nás zavezie na ubytovanie 
blízko francúzskych hraníc. Vitajte na 
predĺženom víkende, počas ktorého si 
deti spestria letné prázdniny a rodičia 
oddýchnu z dennej rutiny.

2. DEŇ
Po raňajkách sa presunieme do Europa 
Parku, najväčšieho nemeckého zábav-
ného parku, ktorý nám splní predstavu 
o voľnosti, zábave a adrenalíne. Park 
ponúka nezabudnuteľné chvíle pre ma-
lých i veľkých. Jeho rozloha je 680 tis. 
m2 a dokazuje, že je to jeden z najväč-
ších zábavných parkov v Európe. Je 
členený na 12 európskych štátov a dve 
sekcie – Detský svet a Dobrodružná 
krajina. Každá časť je prispôsobená 
krajine, ktorú reprezentuje. Po návšteve 
parku a návrate domov Vaše deti ovlá-
dajú zvyky jednotlivých krajín, čo isto 
ocení aj učiteľ zemepisu. Počas celého 
dňa sú však pre nás pripravené rôzne 
animácie, divadelné a fi lmové pred-
stavenia, kaskadérske a tanečné show, 
ako aj koncerty. Čaká nás tu celkom 54 
atrakcií. Podvečer sa vraciame na hotel. 

3. DEŇ
Poznáte lego? Táto hračka si v Európe 
postavila niekoľko pomníkov v podobe 
zábavných parkov, nazvaných ako inak, 
než Legoland. Ten nemecký sa nachá-
dza pri mestečku Gunzburg a otvorený 
bol v máji 2002, odkedy ho navštívilo 
takmer 1,3 mil. milovníkov lega a le-
gového sveta. V jeho pestrofarebnom 
a kúzelnom svete vytvorenom z 50 mi-
liónov lego kociek uvidíme viac ako 40 
atrakcií,  z ktorých by nám určite nemali 
uniknúť Miniland, kde sú v mierke 1:20 
z cca 25 miliónov lego kociek zmen-
šené známe svetové objekty, továreň 
s ukážkou výroby kociek lego, Lego 
X – Treme, mesto rytierov, mesto v štý-
le lega, Duplo express pre najmenších 

(Krajina objavov) a  ponúka nespočet-
né množstvo atrakcií rôzneho druhu. 
V neskorších hodinách odchádzame 
späť na Slovensko.

5. DEŇ
V popoludňajších hodinách sa vraciame 
na Slovensko.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 2x uby-
tovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zábavných parkov, komplex-
né cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR, za plavbu loďou po Seine 10 
EUR, za 1/1 izbu 80 EUR.

1. DEŇ
V  popoludňajších hodinách odchádza-
me zo Slovenska (z Bratislavy o 14.00 
hod.) a  prechádzame cez Rakúsko 
a Nemecko.

2. DEŇ
V ranných hodinách prichádzame do 
Paríža, ktorý patrí na vrchol najnavšte-
vovanejších miest sveta. V rámci celého 
dňa navštívime známy a deťmi veľmi 
obľúbený zábavný Asterix Park, ktorý 
je od Paríža vzdialený 35 km na sever 
(vstupné si hradí každý sám). Stretne-
me sa tu so známymi fi lmovými a roz-
právkovými postavičkami - Asterixom 
a Obelixom a dozvieme sa aj niečo viac 
o ich boji proti Rimanom. V rámci parku 
však na nás čaká aj množstvo atrakcií 
ako je napríklad delfi nárium, rôzne vl-
novky, súboje mušketierov a kúzelník.Vo 
večerných hodinách síce unavení, ale 
plní zážitkov a nadšení odchádzame na 
ubytovanie.

3. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme na pešiu 
prehliadku francúzskej metropoly, kde 
uvidíme vysočiznú  Eiff elovu vežu, go-
tickú katedrálu Notre Dame a Sainte-
-Chapelle. A kto má chuť môže individu-
álne navštíviť obrazovú galériu Louvre 
alebo sa fakultatívne vydať na plavbu 
loďou po Seine. Návrat na ubytovanie.

4. DEŇ
Naraňajkujeme sa a  vyrážame do dlho 
očakávaného svetoznámeho zábavné-
ho rezortu Disneylandu, ktorý je snom 
nielen malých detí, ale jeho čaru pre-
padne aj nejeden dospelý. Nachádza sa 
32 km východne od mesta Paríž, v ob-
lasti Marne la Vallée. Čaká nás jeho celo-
denná návšteva (vstupné si každý hradí 
sám). Disney Park pozostáva z 5 častí: 
Main Street (Hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland (Dob-
rodružná krajina), Frontierland (Krajina 
Divokého Západu) a Discoveryland 

78EDEB50 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3 DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

24.7.-27.7. 2, 3 228 168

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY

TERMÍNY A CENY

78EFRB50 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3 DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 11 R.*

6.8.-10.8. 2, 3 268 198

29.10.-2.11. 2, 3 268 198

* dieťa na 3. lôžku

PRE DETI  PRE DETI  
• Zábavné parky
• Termín cez prázdniny

CENOVÉ VÝHODY  CENOVÉ VÝHODY  
• Detský paušál pre deti do 12 r. 
• Vstupné do Europarku pre 

deti do 4 rokov zdarma
• Vstupné do Legolandu pre 

deti do 3 rokov zdarma
• Zvýhodnené vstupné pre deti 

do 12 rokov

PRE DETI PRE DETI 
• Poznávanie histórie Paríža 
• Zábavný Asterix Park, 

v ktorom sa stretneme 
s Asterixom a Obelixom 
a dozvieme sa o ich bojoch 
proti Rimanom 

• Zábavný park Disneyland, 
kde spoznáme život Walta 
Disneyho a staneme sa sú-
časťou sprievodu rozprávko-
vých postáv a zažijeme voľný 
pád do štvrtej dimenzie 

• Eiff elova veža

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• Detský paušál 
• Detské ceny vstupov
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DISNEYLANDDISNEYLAND SEN NIELEN SEN NIELEN 
PRE NAJMENŠÍCHPRE NAJMENŠÍCH

PRE DETI PRE DETI 
• Poznávanie histórie Paríža 
• Zábavný park Disneyland, 

kde spoznáme život Walta 
Disneyho a staneme 
sa súčasťou sprievodu 
rozprávkových postáv 
a zažijeme voľný pád do 
štvrtej dimenzie 

• Zábavný Asterix Park, 
v ktorom sa stretneme 
s Asterixom a Obelixom 
a dozvieme sa o ich bojoch 
proti Rimanom 

• Adrenalínové atrakcie od 
najjednoduchších až po 
náročné 

• Obchody s hračkami 
a oblečením s motívom 
Walta Disneyho

• Eiff elova veža
• Termín zájazdu na Veľkú noc 

CENOVÉ VÝHODY CENOVÉ VÝHODY 
• Detský paušál 
• Detské ceny vstupov

DISNEYLAND PRI PARÍŽI, KTORÝ BOL SLÁVNOSTNE OTVORENÝ V ROKU 1992, JE VHODNÝ AJ PRE NAJMLADŠÍCH ÚČASTNÍKOV A PONÚKA PESTRÚ 
PALETU ZÁBAVY – OD NAJJEDNODUCHŠÍCH AŽ PO NÁROČNÉ ADRENALÍNOVÉ ATRAKCIE. TVORIA HO TRI ČASTI: DISNEY VILLAGE (DEDINKA), DISNEY 
PARC (ATRAKCIE) A WALT DISNEY STUDIOS (ŠTÚDIÁ). VŠETKY VŠAK PONÚKAJÚ ROVNAKO VEĽA DOBRODRUŽSTIEV.

DĹŽKA LETU: 2 HODINY    |   VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV 

sú napríklad delfi nárium, rôzne vlnov-
ky, súboje mušketierov a kúzelníka. 
V neskorších večerných hodinách sa 
unavení, ale nadšení, vraciame späť do 
hotela.

4. DEŇ
Naraňajkujeme sa a  vydáme sa do 
Paríža, kde spolu podnikneme pešiu 
prehliadku mesta a  uvidíme aj sve-
toznámu Eiff elovu vežu. Zistíme, že so 
svojimi 324 metrami je najvyššou stav-
bou v  Paríži a  že je symbolom čest-
nosti. V popoludňajších hodinách nás 
čaká transfer na letisko a následne od-
lietame z Paríža. Po prílete sa transfe-
rom presunieme do Bratislavy/Košíc. 

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu na trase Viedeň – 
Paríž – Viedeň alebo Budapešť – Pa-
ríž – Budapešť, transfer Bratislava – 
Schwechat - Bratislava alebo Košice 
– Budapešť – Košice, transfer letisko 
– hotel – letisko, okružnú prehliadku 
Paríža, 3x ubytovanie v hoteli 3* s ra-
ňajkami, sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy do zábavných parkov, kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 150 EUR.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 138 EUR, za plavbu loďou 
po Seine 10 EUR.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj indivi-
duálne. Náš tip na ubytovanie nájdete 
v cenníku ku katalógu FAMILY 2014 na 
str. 36. 

1. DEŇ
Transfer na letisko a  odlietame do 
Paríža, kde nás čakajú všetky dob-
rodružstvá. Po prílete sa vyberieme 
na autokarovú prehliadku francúz-
skej metropoly, počas ktorej uvidíme 
Latinskú štvrť, krásny Notre Dame, 
Sainte – Chapelle a Justičný palác. Fa-
kultatívne si môžeme zorganizovať aj 
plavbu loďou po rieke Seina. Transfer 
do hotela, kde sa ubytujeme.

2. DEŇ
Po raňajkách sa vyberieme smer dlho 
očakávaný zábavný park – Disneyland, 
kde nás čaká celodenná návšteva par-
ku (vstupné si každý návštevník hradí 
sám) a poriadna dávka zábavy, radosti 
a  neopakovateľných zážitkov. Nachá-
dza sa 32 km východne od mesta 
Paríž (v oblasti Marne la Vallée). Bol 
postavený v roku 1992 a ročne ho na-
vštívi až 12,8 mil. osôb. Jeho atrakcie 
sú inšpirované rozprávkami milovníka 
detí, Walta Disneyho. 

DISNEYLAND PARK
Disney Park sa delí na päť častí: Main 
Street (Hlavná ulica), Fantasyland 
(Krajina fantázie), Adventureland 
(Dobrodružná krajina), Frontierland 
(Krajina Divokého Západu) a  Disco-
veryland (Krajina objavov). Na Hlavnej 
ulici sa ocitneme v malom americkom 
mestečku z čias detstva Walta Dis-
neyho. Ulicou niekoľkokrát denne pre-
chádza sprievod tancujúcich a spie-
vajúcich rozprávkových postavičiek 
a ako v rozprávke sa budeme cítiť aj 
v obchodíkoch s hračkami, oblečením 
či v štýlových reštauráciách. Cez ružo-
vý zámok Šípkovej Ruženky prídeme 
do Krajiny Fantázie, kde si môžeme 
pozrieť predstavenie o dobrodruž-
stvách Pinocchia, zablúdiť v labyrinte 
Alice v Krajine zázrakov alebo sa po-
voziť v obrovských čajových šálkach. 
Dobrodružná krajina nás bude lákať aj 
adrenalínovou horskou dráhou Indiana 
Jonesa. Skutočne skvelou atrakciou, 
ktorá poteší malých aj veľkých, sú Pi-
ráti z Karibiku. Túto atrakciu tvorí jas-

kyňa, cez ktorú prechádzame na loďke 
a okolo nás sa odohráva nefalšované 
prepadnutie mesta pirátmi. V  Krajine 
Divokého Západu si môžeme vybrať 
jazdu na nervy drásajúcej dráhe cez 
Horu Veľkého Hromu, previesť sa ori-
ginálnym parníkom po jazere alebo 
sa nechať strašiť mŕtvou nevestou 
v Dome hrôzy. V Krajine objavov si vy-
chutnáme zážitok prejsť autom okruh 
na Autopii, pozrieme si ponorku ka-
pitána Nema a pre odvážnych je tu 
možnosť pokoriť vesmír na lodi Space 
Mountain.

WALT DISNEY STUDIOS
V štúdiách na nás čakajú veľkolepé 
shows: Armageddon – skaza vesmír-
nej lode, či dych vyrážajúce zrážky 
áut. Z atrakcií v štúdiách musíme zažiť 
asi najväčšiu „bombu“ v celom Dis-
neylande, ktorou je Veža teroru – Voľ-
ný pád do 4. dimenzie. Trúfate si? Ide 
o výťah, v ktorom neskutočnou rých-
losťou padáte do čiernej hĺbky. Hoci 
sa nám tak podľa názvu nezdá, adre-
nalínovou atrakciou je aj „Crush’s Co-
aster“ z fi lmu „Hľadá sa Nemo“, kde 
v lastúrach zažijeme šialenú plavbu 
pod hladinou oceánu.

V neskorších večerných hodinách sa 
plný zážitkov a vzrušenia z celého dňa 
vraciame späť do hotela.

3. DEŇ
Aj dnes budeme potrebovať silné ra-
ňajky, pretože v  zažívaní dobrodruž-
stiev sa pokračuje. Odchádzame 
opäť do Disneylandu, kde nás čaká 
celodenná návšteva parku (vstupné si 
každý návštevník hradí sám). Pre tých, 
ktorí ešte nie sú unavení a zábava pre 
nich len tak ľahko nekončí, je tu mož-
nosť individuálnej návštevy známeho 
a  deťmi veľmi obľúbeného zábavné-
ho Asterix Parku.  Stretneme sa tu so 
známymi fi lmovými a  rozprávkovými 
postavičkami - Asterixom a Obelixom 
a  dozvieme sa aj niečo z dejín, teda 
o ich boji proti Rimanom. Park, samo-
zrejme, ponúka množstvo atrakcií ako 

TERMÍNY A CENY

78EFRL50 TRASA OSOBA
 NA 1. A 2. LÔŽ.

DETSKÝ PAUŠÁL 
DIEŤA DO 11 R.*

18.4.-21.4. Veľká noc BA 468 348

3.7.-6.7. BA 448 348

31.7.-3.8. KE 448 348

29.8.-1.9. BA 448 348

* dieťa na 3. lôžku
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DETSKÝ VÍKENDDETSKÝ VÍKEND PRAHAPRAHA

SAFARI DVŮRSAFARI DVŮR LUHAČOVICELUHAČOVICE

V BUDAPEŠTIV BUDAPEŠTI PRE DETIPRE DETI

KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉ A 
PERNÍKOVÁ KRAJINAPERNÍKOVÁ KRAJINA

A ZLÍN A ZLÍN 
AJ OČAMI DETÍAJ OČAMI DETÍ

VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

Tropikária - najväčšieho morského akvária 
v strednej Európe. Po návšteve Tropikária 
sa vyberieme na spiatočnú cestu na Slo-
vensko. Návrat cca o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x ubyto-
vanie s raňajkami v hoteli 3*, sprievodcu 
CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 21 EUR, za večeru 13 EUR, za 
miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj individuál-
ne. Bližšie informácie v CK.

2-DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z Bratislavy cca o 08:00 hod. Po 
príchode do Budapešti autokarová pre-
hliadka - Kostol sv. Mateja, Rybárska bašta, 
Hradný vrch, Námestie hrdinov.  Navštívi-
me jednu z najstarších ZOO na svete s a 
množstvom zvierat a rastlín. Deň zakončí-
me jazdou po okolí Budapešti tzv. detskou 
železnicou. Odchod na ubytovanie.

2. DEŇ
Dnes navštívime Aquaworld, s množstvom 
vodných atrakcií, ktoré sú rozmiestnené 
pod obrovskou kupolou. Deti môžu vyskú-
šať bazény s rôznymi hĺbkami a atrakciami. 
Pre dospelých komplex sáun v  orientál-
nom duchu. Popoludní sa presunieme do 

hlásená za 7. najlepšiu ZOO na svete. 
V neskorých popoludňajších hodinách 
odchod z Prahy, návrat na Slovensko vo 
večerných hodinách (cca o 22:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie s raňajkami v hoteli 2*/3*, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, kompletné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 30 EUR, za večeru 15 EUR, za 
miesto v prednej pol. autokaru 7 EUR.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj individuál-
ne. Bližšie informácie v CK.

2-DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z BA cca o 07:00 hod. Po prí-
chode do Prahy zavítame do Morského 
sveta s akváriom so žralokmi. V popo-
ludňajších hodinách prechádzka cez 
areál Pražského hradu s návštevou Mú-
zea hračiek. V blízkosti Staroměstského 
nám. možnosť návštevy Múzea vosko-
vých fi gurín alebo Múzea čokolády, kto-
ré poteší maškrtné jazýčky. Odchod na 
ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Dopoludnia nás čaká výlet po-
zemnou lanovkou na vrch Petřín. Naj-
väčším lákadlom dnešného dňa bude 
návšteva pražskej ZOO, ktorá bola vy-

ný hrad Kunětická hora. Popoludní nás 
privíta mesto Pardubice. Nenecháme si 
ujsť ani návštevu zámku Slatiňany, ktorý 
je skutočným rajom pre milovníkov histó-
rie, kultúry a prírody. Návrat do Bratislavy 
o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, 1x uby-
tovanie v hoteli 2*/3* s raňajkami, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, kompletné cestovné poistenie. 

OSTATNÉ DOPLATKY
Za 1/1 izbu 15 EUR, za 1x večeru 
12 EUR, za miesto v prednej polovici au-
tokaru 7 EUR.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj individuál-
ne. Bližšie informácie v CK.

2-DŇOVÝ ZÁJAZD

1. DEŇ
Odchod z BA cca o 07:00 hod., v do-
poludňajších hodinách príchod do Sa-
fari Dvůr Králové. ZOO je vďaka poč-
tu zvierat najväčšou a najznámejšou 
v Českej republike, patrí však tiež medzi 
najkrajšie v Európe a na svete. Odchod 
na ubytovanie, fakultatívne večera.

2. DEŇ
Raňajky. Odchod do dedinky Ráby pri 
Pardubiciach. Cieľom cesty bude Per-
níková krajina pod stredovekým hra-
dom Kunětická hora. Najdôležitejšou 
osobnosťou tohto rozprávkového sveta 
je pani Ježibaba. V  Perníkovej chalúp-
ke má stále plno návštevníkov, deti aj 
dospelých a  kto zaklope, pozdraví sa 
a poprosí, dostane od Ježibabky perní-
ček. Neskôr naše stopy povedú na tajom-

nách s príchodom o cca 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodca CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod z Bratislavy cca o 07:00 hod. 
Zastávka v  Luhačoviciach, najväčších 
moravských kúpeľoch. Mesto je pre-
slávené liečivými prameňmi, ktoré sú 
považované za jedny z  najúčinnejších 
v Európe, krásnou prírodou a  typickou 
architektúrou. Prostredie inšpirovalo 
slávneho slovenského architekta Du-
šana Jurkoviča k  vytvoreniu stavieb 
v štýle ľudovej secesie. Presun do Zlína. 
Zlínska ZOO je jedinečným miestom, 
kde môžu návštevníci vidieť zvieratá 
zo všetkých kontinentov v  prírodnom 
bioparku s  voľným výbehom. ZOO 
patrí k  najkrajším a  najnavštevovanej-
ším miestam na Morave a k videniu sú 
tu slony, žirafy, nosorožce, zebry, med-
vede, gibony, klokany, tigre, emu, lamy 
a  mnoho ďalších zvierat. Návštevníkov 
tiež očarí nová tropická hala Yuca-
tan, ktorá je spomienkou na civilizáciu 
Mayov a  nádherný historický zámok 
Lešná, starý viac ako 200 rokov. Od-
chod do Bratislavy vo večerných hodi-

TERMÍNY A CENY

78ECZB52 TRASA 1 OSOBA

1.6. 2, 3 21 

TERMÍNY A CENY

78ECZB50 TRASA  OSOBA V 1/2 RESP. 1/3 DETSKÝ PAUŠÁL - DIEŤA DO 12 R.*

7.6.-8.6. 2, 3 84 58

19.7.-20.7. 2, 3 84 58

27.9.-28.9. 2, 3 84 58

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY

78EHUB50 TRASA OSOBA V 1/2 RESP. 1/3 DETSKÝ PAUŠÁL - 
DIEŤA DO 10 R.*

12.4.-13.4. 2, 3 66 58

5.7.-6.7. 2, 3 66 58

30.10.-31.10. 2, 3 66 58

* dieťa na 3. lôžku

TERMÍNY A CENY

78ECZB51 TRASA OSOBA V 1/2 
RESP. 1/3

DETSKÝ PAUŠÁL - 
DIEŤA DO 12 R.*

2.8.-3.8. 2, 3 74 58

* dieťa na 3. lôžku
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EURÓPA  |  RAKÚSKO

VIEDEŇVIEDEŇ FAMILY PARKFAMILY PARK

AMETYSTOVÉ DOBRODRUŽSTVOAMETYSTOVÉ DOBRODRUŽSTVO MIKULÁŠMIKULÁŠ

CEZ KĽÚČOVÚ CEZ KĽÚČOVÚ 
DIERKUDIERKU

V SCHÖNBRUNNEV SCHÖNBRUNNE

VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV VHODNÉ PRE DETI OD: 4 ROKOV

a Long Hui. Cez deň budete mať príleži-
tosť uvidieť kŕmenie orangutanov, afric-
kých slonov, tučniakov, austrálskych koál, 
supov, nazrieť do ríše dravých piraní, zažiť 
tropickú búrku dažďového pralesa. Ná-
vrat na Slovensko vo večerných hodinách 
(cca o 20:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Výlet rozprávkovým detským auto-
busom sa začína v Bratislave, kde 
v ranných hodinách (cca o 08:00 hod.) 
vyrazíme na dobrodružnú jazdu za ob-
javovaním kráľovnej – Viedne. V jej srdci, 
niekoľko metrov od Opery, je v skleníku 
Kráľovského paláca Hofburg ukrytý Dom 
motýľov. Nemusíte byť zanietený biológ 
alebo mať jednotku z prírodopisu, náv-
števa vás určite nadchne. Presunieme sa 
na zámok Schönbrunn. Vo svojich kom-
natách ukrýva tajomstvá, ktoré poodha-
líme v detskom múzeu. Veď kto aspoň 
raz netúžil vkĺznuť do šiat, povinností, 
radostí i starostí života detí v minulých 
storočiach? Kto nie je zvedavý, ako sa 
obliekali, ako mali prestretý cisársky stôl? 
Ak vás neláka sláva cisárskeho dvora, 
pozývame vás do sveta Schönbrunnskej 
ZOO, domova pre viac ako 4 000 zvierat 
zo všetkých kontinentov sveta, po berlín-
skej ZOO jedinej v celej Európe, kde mô-
žete vidieť obrovské pandy Yang Yang 

nasleduje návrat na Slovensko (cca 
o 19:30 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v prednej polovici autokaru 
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o 08:00 hod.), 
príchod do rozprávkového Family par-
ku Neusiedlersee (60 km od Bratisla-
vy),  cieľa jedinečných rodinných výle-
tov v blízkosti Neusiedlerského jazera, 
ktorý očarí nielen deti, ale aj dospelých. 
Na všetkých hrách sa budete aktívne 
podieľať s vašimi ratolesťami! Šantiť, 
skúšať, objavovať, blázniť a zabávať sa 
v  rozprávkovom lese, na gazdovskom 
dvore, na hrade príbehov alebo na dob-
rodružnom ostrove. Na ploche približne 
100 000 m2 zažijete nekonečnú zá-
bavu. Najväčší rakúsky zábavný a ro-
dinný park je jedinečný a vždy sa po-
stará o príjemné prekvapenia. Ako by 
sa vám páčila skvelá Krokodília vod-
ná dráha alebo novučičká Traktoro-
vá dráha? Na hladné žalúdky tu čaká 
množstvo reštaurácií a na maškrtné 
jazýčky zmrzlina a  sladkosti od vý-
myslu sveta. Vo večerných hodinách 

hrad Kittenberger Erlebnisgärten, kde 
budeme môcť obdivovať asi 40 ukážko-
vých záhrad na ploche viac ako 30 tisíc 
m2. Návrat na Slovensko vo večerných 
hodinách s príchodom do Bratislavy pri-
bližne o 21:00 hod.

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v  prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD 

Odchod zo Slovenska v  ranných hodi-
nách (z Bratislavy cca o  07:00 hod.) 
do 140 km vzdialeného Maissau, kto-
ré je jedným z dvadsiatich nálezísk 
ametystu prúžkovaného na svete 
a  nachádza sa tu najväčšia odkrytá 
ametystová žila. Okolo tejto celosve-
tovej rarity vznikol zážitkový areál 
Svet ametystu s  viacerými unikátny-
mi atrakciami pre malých i  veľkých. 
V návštevníckom centre sa dozvie-
me rôzne zaujímavosti o vzácnom 
fi alovom drahokame, čaká nás pre-
hliadka ukážkovej banskej štôlne 
s geologickým výkladom, pozrieme 
si výstavu o význame ametystu a dra-
hých kameňov v dejinách a príležitosť 
budú mať aj hľadači pokladov, ktorí si 
v starom lome môžu nájsť svoj vlastný 
drahokam. Gumové čižmy a potrebné 
nástroje na hľadanie sa dajú prenajať na 
mieste. V popoludňajších hodinách od-
chod do 30 km vzdialeného mestečka 
Schiltern na návštevu zážitkových zá-

návšteva ZOO a tiež detského múzea. 
Prajeme dobrú zábavu! Návrat na Slo-
vensko vo večerných hodinách (cca o 
20:00 hod.).

CENA ZAHŔŇA
Dopravu luxusným autokarom, sprie-
vodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Vstupy, komplexné cestovné poistenie.

OSTATNÉ DOPLATKY
Za miesto v  prednej polovicu autokaru 
7 EUR.

1-DŇOVÝ ZÁJAZD

Odchod zo Slovenska v ranných hodi-
nách (z Bratislavy o 08:00 hod.) Prvou 
zastávkou bude Dom morí  (Haus des 
Meers), ktorý je najväčším podvod-
ným svetom v Rakúsku. Stretneme sa 
zoči-voči so žralokom mlatkohlavým, 
ktorého hlava pripomína vodidlá na 
bicykli, objavíme farebný svet tropic-
kých koralových morí, dáme si pozor 
na dravé pirane, skontrolujeme kroko-
dílie tesáky, zbystríme zrak pri obrov-
ských chlpatých tarantulách. Uvidíme 
jedovaté škorpióny, niekoľkometrové 
pytóny a ešte nebezpečnejšie mamby. 
Cestu nám určite skríži najväčší sucho-
zemský krab na svete – Coconat crab, 
ktorý dorastá až do neuveriteľných 
40 cm! Uvidíme preslávenú barakudu, 
morskú korytnačku a na záver prele-
zieme cez tropickú záhradu s  voľne 
pobehujúcimi opičkami. Presunieme 
sa na zámok Schönbrunn, kde na naj-
menších čaká bohatý program: prí-
chod Mikuláša s rozdávaním darčekov, 

TERMÍNY A CENY

78EATB50 TRASA 1 OSOBA

10.5. 2, 3 19

13.9. 2, 3 19

4.10. 2, 3 19

8.11. 2, 3 19

TERMÍNY A CENY

78EATB52 TRASA 1 OSOBA

12.7. 2, 3 22

TERMÍNY A CENY

78EATB51 TRASA 1 OSOBA

14.6. 2, 3 15

16.8. 2, 3 15

6.9. 2, 3 15

27.11. 2, 3 15

TERMÍNY A CENY

78EATB54 TRASA 1 OSOBA

6.12. 2, 3 19
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ÁZIA  |  VIETNAM

VIETNAMVIETNAM PRE RODINYPRE RODINY

PRE DETIPRE DETI
• Vodné bábkové divadlo
• Plavba loďou po 

Halong Bay
• Pre malých vojakov 

Tunely Cu Či
• S pobytom pri mori
• Ubytovanie v 4* hoteloch 
• Termín cez prázdniny
• Plavba po rieke Mekong
• Malé skupiny 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Rodinné izby
• Vstupy v cene

SPOLU SPOZNÁME VIETNAM, TÚTO TAJUPLNÚ KRAJINU S NÁDHERNÝMI PRÍRODNÝMI SCENÉRIAMI, BOHATOU FAUNOU A FLÓROU, TYPICKÝMI RYŽO-
VÝMI POLÍČKAMI A POHOSTINNÝMI MIESTNYMI OBYVATEĽMI, KTORÍ DODNES OBRÁBAJÚ SVOJE POLIA ZA POMOCI BYVOLOV. ČAKAJÚ NÁS MESTÁ 
HANOJ A SAIGON, NÁDHERNÝ ZÁLIV HALONG BAY A POBYT NA NAJKRAJŠÍCH PLÁŽACH VIETNAMU V OBLASTI PHAN THIET.

DĹŽKA LETU:  11 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: + 5 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

nie hradov z piesku a slnečné lúče vy-
tvoria tú pravú dovolenkovú pohodu.

10.-11. DEŇ
Na záver pobytu sa presunieme do 
Saigonu a následne odletíme do Vied-
ne/Budapešti. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 
Transfer BA-letisko-BA. Všetky miest-
ne transfery počas poznávacích dní 
programu, vnútroštátny prelet Hanoi-
-Saigon, ubytovanie v kvalitných 4* 
hoteloch s raňajkami, 4x obedy počas 
výletov, 2x večera, prehliadky a vstupy 
podľa programu, ubytovanie na lodi. 
Služby miestneho a slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity, strava 
(obedy a večere) okrem uvedenej, 
povinné prepitné šoférom, nosičom 
a miestnym sprievodcom. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 395 EUR/osoba. 
Komplexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 400 EUR. 
Vstupné víza  cca 48 USD (platí sa na 
mieste), odletová taxa cca 40 USD.

1.-2. DEŇ 
Odlietame z  Viedne/Budapešti a  pri-
lietame do Hanoja – tisícročného 
mesta. Mesto so starobylými ulicami 
a koloniálnymi štvrťami, pokojnými 
jazerami a zatienenými bulvármi, plné 
sviežich parkov a usmiatych tvárí. Pre-
zrieme si toto čarovné mesto, staršie 
deti zaujme určite Múzeum Etnoló-
gie, kde sa dozvedia veľa zaujímavé-
ho o  živote vo Vietname. Nasleduje 
Chrám literatúry, kde sa nachádza aj 
prvá vietnamská univerzita. Do sveta 
starých príbehov nás vtiahnu záhrady 
legendami opradeného jazera Hoan 
Kiem s hrdinským chrámom Ngoc 
Son. Večer sa zabavíme pri predstave-
ní vodného bábkového divadla, ktoré 
aj bez pomoci slov vyrozpráva zábav-
né príbehy.

3. DEŇ
Počas presunu do Ha Long City nás 
čaká krajina plná nádherných ryžo-
vých políčok, ktoré dodnes obrábajú 
miestni obyvatelia za pomoci byvo-
lov. Nalodením na palubu sa začína 
nádherná plavba po svetoznámej zá-
toke Halong Bay, ktorá je súčasťou 
prírodného dedičstva UNESCO. Záliv 
s tisíckami vápencových útvarov, ktoré 
akoby levitovali na morskej hladine, sa 
stane nezabudnuteľným miestom. Ra-
tolesti uvidia množstvo jaskýň, ktoré 
vytvorilo tisícročné pôsobenie mor-
skej vody a večer si spestríme rybolo-
vom pri jaskyni Luon Cave.

4. DEŇ
Po dobrodružnej noci na lodi sa vy-
dáme k  ďalšiemu objavovaniu ostro-
vov. Po vylodení navštívime dedinku 
známu výrobou keramiky a pohodlne 
sa presunieme lietadlom do Saigonu, 
mesta známeho aj ako Ho Chi Minh 
City.

5. DEŇ
Provincia Vinh Long. Absolvujeme za-
ujímavý výlet loďou po rieke Mekong 
z východiskom v meste My Tho - ryžo-
vá sýpka Vietnamu a oblasť, kde deti 

i  my ochutnáme všakovaké tropické 
ovocie ako durian, mango a rambutan. 
Vlastnou motorovou loďou prebrázdi-
me deltu, ktorá nám ponúkne  scenérie 
bujnej tropickej vodnej prírody s mno-
hými živočíchmi. Niektorí po prvý krát 
ochutnáme čerstvé kokosové mlieko. 
Na záver zakotvíme na zázračnom 
ostrove plnom ovocných sadov.

6. DEŇ
Pre malých vojakov bude určite zau-
jímavá návšteva Tunelov Cu Či. Je to 
podzemné mestečko, asi 120 km dlhý 
labyrint tunelov, ktoré postavili počas 
Vietnamskej vojny. Zažijeme život 
v podzemí - spálne, zasadačky, pro-
tiletecké kryty a kuchyne bez dymu. 
Dospelí si zasa vychutnajú prehliadku 
Saigonu – kultúrneho, vzdelanostné-
ho, obchodného a turistického centra, 
najväčšieho mesta Vietnamu, kde sa 
stretáva kultúra Východu a Západu. 
Čaká nás prehliadka francúzskej neo-
románskej katedrály Notre Dame, bu-
dovy Hlavnej pošty architekta Gustave 
Eiff ela, uvidíme i ambasádu Spojených 
štátov, či sídlo Predsedu vlády, budova 
Ľudového výboru Ho Či Minovho mes-
ta a Mestského divadla.

7.-9. DEŇ
Po spoznávaní tejto nádhernej a zau-
jímavej krajiny nás čaká už zaslúžený 
relax na nádherných vietnamských 
plážach v oblasti Phan Thiet – Mui Ne 
Beach. Vodné športy, oddych, stava-

Phan Thiet  Saigon

Hanoj
Halong Bay

VIETNAM

THAJSKO

LAOS

KAMBODŽA

TERMÍNY A CENY

79EVIE02 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

19.02. - 01.03. 11 1 798 1 079

12.06. - 22.06. 11 1 628 999

29.10. - 08.11. 11 1 798 1 079

*Cena platí pri ubytovaní s 2 dospelými osobami. Dieťa na lôžku rodičov (King size beds)
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ÁZIA  |  BALI

BALIBALI OSTROV TANCA, OSTROV TANCA, 
HUDBY A UMENIAHUDBY A UMENIA

PRE DETIPRE DETI
• Tradičné 

predstavenie Barong
• Posvätná aktívna sopka 

Gunung Agung
• Nádherné chrámy 

opradené legendami
• Posvätný les 

so stovkami makakov
• Návšteva šamana
• Uvidíme, ako rastie rambu-

tan, kakao a vanilka
• Dozvieme sa, ako sa spra-

cúva ryža
• Navštívime chrámovú jasky-

ňu plnú spiacich netopierov
• Ubytovanie v 4* 

plážovom hoteli
• Malé skupiny 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Detský paušál
• Vstupy v cene

OSTROV BOHOV, PLNÝ FARIEB A VÔNÍ, DYNAMICKÝ OSTROV S TISÍCROČNOU HINDUISTICKOU TRADÍCIOU A KULTÚROU. NAJKRAJŠIE CHRÁMY, TYPIC-
KÉ JEDLO, TROPICKÉ OVOCIE A KORENIA, CIBETKOVÁ KÁVA, SOPEČNÉ JAZERÁ A NAJMÄ ZOVŠADIAĽ DÝCHAJÚCA HISTÓRIA. DETI SI NA BALI UŽIJÚ 
MNOŽSTVO PREKVAPENÍ A ZÍSKAJÚ VEĽA NOVÝCH ZÁŽITKOV.

DĹŽKA LETU: 17 HODÍN   |  ČASOVÝ POSUN: +5 HODÍN +6 HODÍN   |  VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

pieskových plážach. Deti sa môžu vy-
kúpať v  teplom mori, pre tých väčších 
bude určite zaujímavé šnorchlovanie 
a  spoznávanie podmorského života. 
Možnosť fakultatívneho výletu na Jávu.

10. – 13.* DEŇ
Relax na pláži, fakultatívne možná náv-
števa slonej farmy spojená so sloním 
safari, kde sa povozíme na mohutných 
sloních chrbtoch a  dozvieme sa o  ži-
vote sloníkov, o  ich kŕmení a  starostli-
vosti o ne. V  podvečerných hodinách 
sa všetci spolu presunieme na jednu 
z najkrajších pláží na Bali, na pláž Jim-
baran, kde si okrem vynikajúcej večere 
vychutnáme aj nádherný západ slnka 
a  započúvame sa do šumu morských 
vĺn. Čaká nás rozlúčka a odlet do Vied-
ne/Budapešti. 

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku. Transfer BA – le-
tisko - BA. Všetky miestne transfery. 9 
resp. 10x ubytovanie v 4* hoteli v Kute 
s  raňajkami. Vstupné do všetkých pa-
miatok. Miestny a slovenský sprievodca 
(hovoriaci indonézsky) počas zájazdu. 
Rozlúčkovú večeru na pláži Jimbaran. 

CENA NEZAHŔŇA
Obedy a večere (okrem večere na pláži 
Jimbaran), ostané fakultatívne aktivity. 
Doplatok za 1-lôžkovú izbu 345 EUR/12 
dňový pobyt, 395 EUR/13 dňový pobyt. 
Doplatok za jednolôžkovú izbu. Vratný 
depozit v hoteli (cca 140 USD/izba). 
Komplexné cestovné poistenie.

1.-3. DEŇ
Odlietame z  Viedne/Budapešti. Prile-
tíme na Bali do hlavného mesta Den-
pasar. Už pri východe z  letiska sa nás 
dotkne typická vôňa tohto čarovného 
miesta. Presunieme sa spoločne do 
nádherného 4* hotela v stredisku Kuta, 
kde si okrem výletov budeme užívať re-
lax na nádherných plážach. Deti určite 
zaujme tradičné predstavenie Barong, 
ktoré zobrazuje balijskú životnú fi lozo-
fi u. Zastavíme sa  v meste Ubud, navští-
vime tradičný trh a dielne s drevorezbou 
z tropického dreva. Na každom rohu sa 
stretneme s typickou špecialitou oblasti 
- Babi guling (grilované prasiatko).

4. DEŇ
Do tajomného sveta plného legiend sa 
prenesieme počas návštevy najväčšie-
ho chrámového komplexu na ostrove 
Besakih, pozostávajúceho z 30-tich 
samostatných chrámov. Komplex sa 
rozprestiera na úbočí najvyššej po-
svätnej aktívnej sopky Gunung Agung 
(3 014m) a ospevuje históriu význam-
ných kráľovských rodov. Zavítame i do 
rozprávkovej záhrady s tropickým ovo-
cím, ochutnáme najdrahšiu kávu na sve-
te Kopi Luwak (cibetková káva). Tí od-
vážnejší z nás sa pozrú aj do netopierej 
jaskyne Goa Lawa a na záver navštívime 
výrobcu tradičného nástroja Gong.

5. DEŇ
Dopoludnia nás čaká voľný program. 
Popoludní sa vydáme na výlet do cen-
trálnej časti ostrova, navštívime chrám 
Pura Taman Ayun, ktorý je obkolesený 
širokou priekopou, prejdeme sa posvät-
ným lesom, v ktorom žijú stovky maka-
kov. Budeme mať veru čo robiť, aby sme 
odolali ich rýchlym labkám. Navštívime 
aj chrám Pura Tanah Lot „Chrám mora 
a zeme“, ktorý bol založený váženým 
hinduistickým kňazom a Nirarthom. Od-
vážni sa môžu dotknúť strážcov chrámu 
– jedovatých koralových hadov.

6. DEŇ
Vyrážame na celodenný výlet do hor-
skej oblasti Bedugul, ktorý nám sľubuje 

veľa zážitkov. Na trhu s čerstvým tropic-
kým ovocím v Candi Kuning ochutnáme 
exotické chute – mango, ananás, rambu-
tan, durian a vanilku. Na sopečnom jaze-
re Bratan navštívime chrám Ulun Danu. 
Cesta nás zavedie aj k vodopádu Gitgit, 
obkoleseného bujnou vegetáciou.  

7. DEŇ
Na južnom cípe ostrova sa dostaneme 
do krajiny vápenca a typických vlnov-
cových stromov ukrývajúcich tajomstvá 
a dorastajúcich až do výšky 60 metrov. 
Kto z  malých zvedavých návštevníkov 
by nechcel tieto tajomstvá odhaliť? 
Navštívime pôsobivý chrám Pura Lu-
hur Ulurwatu, čnejúci sa na 70 metrov 
vysokom útese nad Indickým oceánom. 
Chrám, ktorý je domovom stoviek ma-
lých opíc, ponúka nádhernú panorámu 
najmä pri západe slnka. Tanečné pred-
stavenie Rámajána v sprievode slávne-
ho tranzového tanca Kecak nám ukončí 
tento deň plný zážitkov.

8. DEŇ
Nestretli ste ešte naozajstného šamana? 
Budete mať možnosť. Čaká nás totiž 
návšteva domu „šamana deviatej ge-
nerácie“ Ketut Liyera, ktorý nám možno 
prezradí ako sa pozerať na svet srdcom 
a pozdraví svojim veselým „See you la-
ter, alligator“. Možnosť individuálnych 
konzultácií (fakultatívne). 

9. DEŇ
Po dňoch spoznávania nás konečne 
čaká zaslúžený relax na nádherných 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 390 EUR. Vstupné 
víza cca 25 USD (platba na mieste), od-
letová taxa cca 17 USD.

Kuta

Denpasar

Bedugul

Ubud

Besakih
Alas Kedaton

SingarajaBanjar

Yogyakarta
Jáva

Bali

Nusa
Penida

TERMÍNY A CENY

79EBLI01 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

16.02. - 27.02. 12 1 355 999

16.03. - 27.03. 12 1 475 999

13.04. - 24.04. 12 1 355 999

24.04. - 06.05. 13 1 475 999

14.08. - 26.08. 13 1 478 999

23.10. - 04.11. 13 1 478 999

* cena platí pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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ÁZIA  |  SRÍ LANKA

S DEŤMIS DEŤMI

PRE DETIPRE DETI
• Sloníky v sloňom 

sirotinci v pinnawale
• Pozorovanie 

delfínov, veľrýb a veľa 
druhov rýb

• Preskúmame, ako sa 
vyrába a rastie pravý 
ceylónsky čaj

• Motýle, exotické vtáky 
a plazy počas safari

• Vystúpenie kandyjských 
tanečníkov ukončené 
tancom na uhlíkoch

• Rezbári pri tvorbe 
farebných masiek

• Nádherné pieskové pláže 
a teplé more

• Ubytovanie v 4* a 5* 
hoteloch

• Termíny cez prázdniny

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Vstupy v cene

FANTASTICKÁ KOMBINÁCIA DOBRODRUŽSTVA PRE CELÚ RODINU V NOVOOBJAVENOM REGIÓNE PANENSKÝCH PLÁŽÍ NA SEVEROZÁPADE S PRÍROD-
NÝM A KULTÚRNYM BOHATSTVOM V SRDCI OSTROVA. PREDSTAVENIE MORSKÝCH A SUCHOZEMSKÝCH TVOROV OBÝVAJÚCICH SRÍ LANKU STAROST-
LIVO PRISPÔSOBENÉ DETSKÉMU VNÍMANIU. DOSTATOK ČASU NA ODDYCH NA PLÁŽI A UBYTOVANIE V 4* A 5* HOTELOCH.

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: + 5 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

ná za ôsmy div sveta. Na tejto pevnosti 
sa odohral príbeh zrady a boja o moc, 
ktorý môžeme čítať zo zvyškov kráľov-
ského paláca a fresiek dievčenských 
postáv. Po „levích schodoch“ vystúpime 
až na vrchol tohto monumentu. Presu-
nieme sa do jedného z Národných par-
kov (podľa výskytu zvierat), kde absol-
vujeme safari na džípoch. Budeme mať 
možnosť pozorovať zvieratká vo voľnej 
prírode. V národnom parku máme mož-
nosť vidieť až 160 druhov exotických 
vtákov, 25 druhov plazov, 26 druhov 
rýb a až 78 druhov motýľov. Jedinečná 
príležitosť vidieť aj stáda slonov, ktoré tu 
migrujú. Raritou oblasti sú bambusové 
stromy, ktoré sa inde na Srí Lanke ne-
vyskytujú.

9.-10. DEŇ
Naše malé „safari“ sa pomaly blíži ku 
koncu. Odlietame do Viedne/Budapeš-
ti.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Trans-
fer BA-letisko-BA. Všetky miestne 
transfery. 8x ubytovanie v 4*/5* hote-
loch s polpenziou. Vstupy do pamiatok, 
výlety podľa programu. Miestny a slo-
vensky/česky hovoriaci sprievodca CK 
SATUR počas okruhu.

CENA NEZAHŔŇA
Obedy. Prepitné. Fakultatívne výlety. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu. Kom-
plexné cestovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 400 EUR. Vstup-
né víza (ETA kód) 30 EUR.

1.-2. DEŇ
Odlietame z  Viedne/Budapešti. Hneď 
po prílete do hlavného mesta Colombo 
na nás dýchne duch čarovnej krajiny 
s bohatou históriou. Počas presunu do 
Kandy sa zastavíme v sloňom sirotinci 
v Pinnawale. Bol založený v roku 1975 
a vtedy začínal z 25 slonmi. S dnešným 
počtom slonov, ktoré tu žijú, sa zaradil 
medzi najväčšie zariadenia svojho dru-
hu na svete. Slony tu majú vytvorené 
prirodzené podmienky na život a môžu 
si utvárať vlastné stáda. Uvidíme malé 
sloníčatá. Ak budeme mať šťastie, uvidí-
me aj každodenné kúpanie slonov. Je to 
jedna z najzaujímavejších atrakcií, keď 
sa 70 dupajúcich slonov presúva k asi 
400 m vzdialenej rieke. Večer sa nám 
predstaví kandijská tanečná skupina.

3. DEŇ
Kandy, hlavé mesto sinhálskeho kráľov-
stva až do roku 1815. Uprostred mesta sa 
rozkladá umelo vytvorené jazero z roku 
1807. Na jeho brehu stojí najposvätnejšia 
budhistická pamiatka Dalada Maligawa, 
Chrám Budhovho zubu. Navštívime 
kráľovské botanické záhrady Peradeny-
ia, kde najlepšie spoznáme bohatstvo 
a rozmanitosť miestnej fl óry. Na 147 
akroch budeme obdivovať nádherné 
exotické rastlinstvo, jedinečné gigan-
tické fi govníky, pri ktorých sa deti budú 
cítiť ako trpaslíci a nádherou nás zasype 
pavilón orchideí. Navštívime fabriku na 
spracovávanie čaju. Staneme sa sved-
kami celého procesu spracovania čaju 
a ochutnáme pravý Cejlónsky čaj. 

4. DEŇ
Zavítame do dediny Matala, ktorá je 
plná záhrad s korením a miestnym ovo-
cím. Dambulla. Zlaté jaskynné chrámy 
v Dambulle považujú mnohí za najspiri-
tuálnejšie miesto na Srí Lanke. Mystickú 
atmosféru miesta vytvára až 150 sôch 
Budhu a množstvo farebných fresiek na 
stenách. Vstup do jednotlivých jaskýň 
je zo 100 m vysokého skalného masívu, 
ktorý otvára pohľad na nádhernú pano-
rámu krajiny. Príchod do Trincomalee.

5. DEŇ
S  deťmi nás čaká odpočinok a relax 
v plážovom hoteli, možnosť fakulta-
tívneho výletu na ostrov Pigeon, ktorý 
je jedným z dvoch Národných parkov. 
Pobrežie tejto oblasti je jedinečné, na-
koľko je pokryté koralovými útesmi, 
aké nenájdeme nikde inde na Srí Lanke. 
Možnosť šnorchlovania a objavovania 
bohatého podmorského života.

6. DEŇ
Skoro ráno na nás čaká najväčšia atrak-
cia programu a  to pozorovanie veľrýb 
a delfínov. Kde inde by sa k takémuto 
zážitku dostali? Vidieť tieto morské gi-
ganty stojí naozaj za to. Odpočinok na 
pláži. Oblasť ponúka množstvo aktivít 
pre celú rodinu, od pozorovania prírody, 
cez prehliadku miestnych dediniek, či 
plavbu loďou. 

7. DEŇ
Prehliadka rybárskeho prístavu Trinco-
malee, ktorý je dôležitým obchodným 
miestom. Prístav je známy aj rybolovom 
a budeme mať možnosť sledovať návrat 
rybárov s ich úlovkami na nádherných 
farebných lodičkách, ktoré sa tu na ry-
bolov používajú. Navštívime aj miestny 
rybí trh.

8. DEŇ
Sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Ka-
syapa z 5. storočia p .n. l. „Pevnosť v 
oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 
metrov nad okolitý terén, patrí medzi 
tie najväčšie zaujímavosti a je poklada-

SRÍ LANKASRÍ LANKA

Kalpitiya
Trincomalee

Colombo Pinnawala
Kandy
Matale
Dambulla

Srí Lanka

TERMÍNY A CENY

79ELKA04 POČET
 DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

1. DIEŤA DO 12 R.
DETSKÝ PAUŠÁL 
2. DIEŤA DO 12 R. 

23.02. - 04.03. 10 1 498 899 999

15.04. - 24.04. 10 1 498 899 999

02.07. - 11.07. 10 1 498 899 999

27.10. - 05.11. 10 1 498 899 999

* cena platí pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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ÁZIA  |  INDIA

INDIAINDIA OČARUJÚCA OČARUJÚCA 
KERALA S DEŤMIKERALA S DEŤMI

PRE DETIPRE DETI
• Zábavná tanečná 

show Kathakali
• Národný park Eravikulam 
• Pozorovanie života v di-

vočine: spevy exotických 
vtákov, slonie safari, pri 
troche šťastia aj nepola-
piteľné tigre

• Dobrodružná plavba 
na houseboate

• Ubytovanie v 4* hoteloch
• S pobytom pri mori na 

nádherných plážach
• Termín cez prázdniny
• Malé skupiny 

(max.16 osôb)

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Vstupy v cene

NAJZAUJÍMAVEJŠIE MIESTA, TRADÍCIE, ČAJOVÉ PLANTÁŽE, DIVÉ ZVIERATÁ ŽIJÚCE VO VOĽNEJ PRÍRODE, FASCINUJÚCE PRÍRODNÉ ÚKAZY, PLAVBA 
NA HOUSEBOATE, POZOROVANIE MIESTNYCH OBYVATEĽOV PRI KAŽDODENNÝCH RITUÁLOCH, SLONIE SAFARI, PLANTÁŽE S KORENÍM A TO VŠETKO 
DOPLNENÉ O CHVÍLE RELAXU V 4* PLÁŽOVOM HOTELI. PREŽITE TENTO NEZABUDNUTEĽNÝ ZÁŽITOK S VAŠIMI DEŤMI.

DĹŽKA LETU: 7 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: + 5 HODÍN 30 MINÚT   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

10.-15. DEŇ
Po vylodení máme pred sebou oddych 
a  relax v  nádhernej oblasti Kovalam, 
s nádhernými pieskovými plážami a tro-
pickou bujnou vegetáciou. Plážový relax 
v 4* hoteli v tropickom raji. Predposled-
ný deň navštívime mesto Trivandrum. 
Odlet do Viedne/Budapešti.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Trans-
fer BA-letisko-BA. Všetky miestne 
transfery. 13x ubytovanie v 4* hoteloch s 
raňajkami. Počas pobytu na houseboate 
plná penzia. Vstupy do pamiatok. Pred-
stavenie Kathakali. Slonie safari. Miest-
neho a slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje (okrem uvedenej 
v programe). Prepitné vodičom a sprie-
vodcom. Príplatok za jednolôžkovú izbu 
615 EUR. Komplexné cestovné poiste-
nie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 300 EUR. Odleto-
vá taxa z Indie (cca 15 USD). Vstupné 
vízum do Indie cca 53 EUR/osoba (od 
01.09.2013 nie je možné vybavenie víz 
zo strany CK. Vízum si vybavuje klient 
na ambasáde v Bratislave osobne kvôli 
skenovaniu odtlačkov prstov!).

1.-3. DEŃ
Odlietame z Viedne/Budapešti a v ran-
ných hodinách prilietame do Cochin. 
Po ceste si oddýchneme a zrelaxujeme, 
aby sme boli pripravení vydať sa na 
veľké dobrodružstvo. Večer sa začne 
návštevou predstavenia tanečnej show 
Kathakali, ktoré je jedno z najstarších 
divadelných združení na svete. Hlavným 
charakteristickým znakom umelcov je 
dokonale prepracovaný make-up. Jed-
notliví tanečníci podstupujú veľmi prís-
ny tréning, najmä čo sa týka výrazu tvá-
re a vyjadrovania sa gestami, ktoré majú 
porozprávať celý príbeh. Vďaka čomu aj 
deti bez slov porozumejú zaujímavým 
príbehom. Pozrieme si prístavné mesto 
Cochin, ktorého dominantou je najstarší 
portugalský kostol v Indii, židovskú sy-
nagógu, pohrebisko slávneho cestova-
teľa Vasco de Gama. V ušiach nám budú 
znieť zvuky tradičných čínskych rybár-
skych sietí, lemujúcich celé pobrežie, 
ktoré sú typické pre oblasť Kerala.

4.-5. DEŇ
Vydáme sa na cestu do nádhernej hor-
skej stanice Munnar (cca 130 km od 
Cochin), ktorá je známa svojou veľmi 
chladnou klímou, čajovými plantážami 
a fabrikami na spracovanie čaju. V ob-
lasti sa nachádzajú nádherné prírodné 
scenérie a množstvo jazier. Po príchode 
do Munnaru sa ubytujeme a absolvuje-
me ďalšiu cestu a to do stanice Mattu-
petty (13 km od Munnaru). Nachádza sa 
vo výške 1 700 metrov a poskytne nám 
nádherný panoramatický pohľad na 
priehradu obklopenú lesmi a čajovými 
plantážami. Navštívime Múzeum čaju, 
prvé takéto múzeum v krajine. Priblíži 
nám históriu čajových plantáží, dozvie-
me sa ako vznikali, ako sa spracovával 
čaj kedysi a ako sa spracováva dnes. 
Všetky informácie „z prvej ruky“ od 
miestnych odborníkov. Vychutnáme si 
panoramatické výhľady na Anaimundi, 
najvyšší vrchol južnej Indie, navštívime 
miestny kostol a deti určite zaujme život 
v divočine v národnom parku Eraviku-
lam. Pohorie Rajamala.

6. DEŇ
Deň je venovaný najmä deťom a zvie-
ratkám. Navštívime oblasť Periyar, zá-
padný ghát oblasti Kerala, známy ma-
lebnými jazerami a chladnou klímou, 
ktorých kombinácia vytvára vynikajúce 
podmienky pre život exotických zvie-
rat a vtáctva. Pri troche šťastia sa nám 
predvedú slony žijúce v ich prirodze-
nom prostredí, jelene, diviaky a nepola-
piteľné tigre, ktorých v parku žije približ-
ne 40. Popoludní zavítame na plantáže 
s korením a večer si vychutnáme plavbu 
po jazere Periyar.

7. DEŇ
A je tu slonie safari. Ťahák najmä pre tých 
najmenších, ktorí sa na sloňom chrbte 
budú cítiť skvelo. Neskôr sa vydáme na 
okruh po plantážach s korením v oblasti 
Kumily a navštívime aj keralské korenino-
vé centrum. Miestna farma nás zasa vtiah-
ne do života miestnych obyvateľov.

8.-9. DEŇ
V oblasti Kumarakon si konečne vy-
chutnáme oddych po dlhej ceste. Zre-
laxujeme sa pri Ajurvédskych masážach 
(za poplatok). V oblasti Alleppey sa 
nalodíme na houseboat a začne sa dob-
rodružná plavba po stojatých vodách 
ako zo starých fi lmov, kde sa nám na-
skytnú nádherné obrazy okolitej krajiny. 
Ratolesti spozorujú množstvo zvierat na 
brehoch a  spoznajú čo-to aj  zo života 
obyvateľov. To všetko v nás zanechá 
fascinujúci a nezabudnuteľný zážitok.

S DEŤMI

TERMÍNY A CENY

79EIND02 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R. *

01.04. - 15.04. 15 1 798 699

12.08. - 26.08. 15 1 798 699

13.10. - 27.10. 15 1 998 699

* Cena platí pri ubytovaní s 2 dospelými osobami. Dieťa na lôžku rodiča (King size bed).

Cochin
Munnar,  Eravikuram

Kumily
Periyar

Kumarakon

Trivandrum
Kovalam

Srí Lanka

India
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ÁZIA  |  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

DUBAJDUBAJ SVET FANTASTICKÝCH SVET FANTASTICKÝCH 
ATRAKCIÍ  ATRAKCIÍ  

PRE DETIPRE DETI
• Zábavný vodný park 

Aquaventure
• Zábavný tematický park 

Ferrari World
• Atrakcie – najvyššia budova 

sveta Burj Khalifa
• Púštne safari
• Plavba loďou
• Možnosť nákupov 

v najväčšom dubajskom 
nákupnom centre

• Akvárium v Atlantise až 60 
tisíc morských živočíchov

• Ubytovanie v 5* hoteli 
Atlantis The Palm

• S pobytom pri mori
• Termín cez prázdniny
• Malé skupiny 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Detský paušál
• Rodinné izby
• Vstupy v cene

DUBAJ, PRE MNOHÝCH KRAJINA ZÁZRAKOV A SNOV. KRAJINA PLNÁ ZÁBAVY PRE MALÝCH I VEĽKÝCH, MIESTO KULTÚR A SVETOVÝCH SKVOSTOV AR-
CHITEKTÚRY.  KRAJINA, KDE SA PLNIA SNY DETÍ I RODIČOV. NAJVÄČŠIE AQUAPARKY, DELFINÁRIUM, FORMULA, ZNÁME NÁKUPNÉ CENTRÁ A ĎALŠIE 
ATRAKCIE, TO VŠETKO NÁS ČAKÁ NA TOMTO NEZABUDNUTEĽNOM RODINNOM VÝLETE.

DĹŽKA LETU: 5 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: +3 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 3 ROKOV

7. DEŇ
Každá rozprávka má svoj koniec a  aj 
tá naša. Rozlúčime sa s  krajinou ako 
z rozprávky Tisíc a jednej noci. Odlie-
tame do Viedne/Budapešti.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Trans-
fer BA-letisko-BA. Všetky miestne 
transfery. 4x ubytovanie s polpenziou 
v 5* hoteli Atlantis The Palm v Dubaji,  
2x ubytovanie v  5* hoteli v  stredisku 
Ras Al Khaimah s  polpenziou. Výlety 
a vstupy podľa programu. Obed počas 
výletu na Musandam. Služby miest-
neho a  slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne výlety a aktivity. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu. Komplexné ces-
tovné poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 200 EUR. Vstupné 
vízum 79 EUR.

1.-2. DEŇ
Odlietame z  Viedne/Budapešti. Hneď 
po prílete na nás dýchne atmosféra 
tohto jedinečného mesta. Ubytujeme 
sa v nádhernom hoteli ako z rozprávky 
Atlantis The Palm, ktorý je ideálnym 
miestom pre deti všetkých vekových 
kategórií. Nasledujúci deň spoznáme 
najtajomnejšie zákutia tohto mes-
ta, prevezieme sa okolo sultánskeho 
paláca, ktorý akoby patril do starých 
orientálnych príbehov. Vyfotíme sa 
so svojimi ratolesťami pri nádhernej 
belostnej mešite Jumeirah a  možno 
začujeme aj volanie na modlitbu. Vod-
nými taxíkmi Abras sa prevezieme na 
druhý breh zátoky Dubai Creek, kde 
nás do víru zjednávania vtiahnu miest-
ne trhy s voňavým korením a zlatom. 
Veľkým zážitkom bude návšteva naj-
vyššej budovy sveta Burj Khalifa (828 
m). Najmä deti sa budú cítiť akoby 
lietali a  pohľady z  veže sú nezabud-
nuteľné. Čaká nás ešte zastávka pri 
jednom z  najdrahších hotelov sveta 
v  tvare plachty Burj Al Arab. Deň sa 
ešte nekončí, večer si užijeme rodinnú 
plavbu po Dubai Creeku aj s večerou 
na typickej drevenej lodičke nazývanej 
Dhow a detské očká rozžiari množstvo 
svetiel po oboch brehoch, ktoré vytvá-
rajú typickú večernú panorámu mesta.

3. DEŇ
Tento deň je venovaný najmä malým 
ratolestiam, ktoré ho budú môcť strá-
viť v  najväčšom aquaparku na stred-
nom východe v  Aquaventure. Čaká 
ich jedinečný svet zábavy, množstvo 
vodných atrakcií pre menších i  väč-
ších, tobogany, umelé vlny, vodné ih-
riská a ešte oveľa, oveľa viac. Pre tých 
odvážnejších sa ponúka možnosť za-
plávať si s  delfínmi (fakultatívne), či 
navštíviť podmorské akvárium s  nie-
koľko tisícmi morských živočíchov. 
Popoludní sa vydáme na dobrodružné 
púštne safari na džípoch. Profesionál-
ni vodiči nám predvedú svoje umenia 
na púštnych dunách, zavítame do tá-
bora beduínov, kde sa dozvieme o ich 

živote a ochutnáme grilované špeciali-
ty. Všetci spoločne si vychutnáme ne-
zabudnuteľný západ slnka, ktorý sfarbí 
pieskové duny do oranžova.

4. DEŇ
Čaká nás asi najväčšia atrakcia tohto 
zájazdu, a  to návšteva najväčšieho 
indoorového tematického parku na 
svete Ferrari World v Abu Dhabi. Kaž-
dému členovi rodiny ponúka zábavu, 
najmä však deťom a oteckom. Okrem 
histórie stajne Ferrari sa virtuálne pre-
nesieme do Talianska, domova Ferrari, 
na trenažéroch si budeme môcť zajaz-
diť s najväčšími svetovými šampiónmi, 
deti si môžu vyskúšať Junior GT a za-
žiť atmosféru naozajstných pretekov 
na Junior Grand Prix. Mamičky zatiaľ 
môžu navštíviť obchody alebo pose-
dieť si pri dobrej káve. 

5. DEŇ
Počas presunu do ďalšieho zo siedmych 
Emirátov – Ras Al Khaimah, budeme 
môcť aj s deťmi pozorovať okolitú kraji-
nu, striedajúcu sa zeleň a púšť. Čaká nás 
relax na najkrajších plážach Emirátov.

6. DEŇ
Celodenný výlet loďou k brehom po-
lostrova Musandam z nás aj našich ra-
tolestí urobí aspoň na chvíľku pirátov. 
Šnorchlovanie v indickom oceáne, po-
zorovanie podmorského života, tan-
covanie na lodi v chytľavých rytmoch 
arabskej hudby, to všetko sľubuje ne-
zabudnuteľný zážitok.

Abu Dhabi

Dubaj

Al-Khaimah

polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

TERMÍNY A CENY

79EDUB03 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
1. A 2. DIEŤA DO 12 R.*

24.02. - 02.03. 7 2 188 929

02.03. - 08.03. 7 2 188 929

16.04. - 22.04. 7 2 698 929

04.05. - 10.05. 7 2 128 929

02.07. - 08.07. 7 1 798 929

19.10. - 25.10. 7 2 188 929

* Cena platí pri ubytovaní s 2 dospelými osobami. Deti na lôžku rodičov (King side beds).
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ÁZIA  |  JORDÁNSKO

JORDÁNSKOJORDÁNSKO S DEŤMIS DEŤMI

PRE DETIPRE DETI
• Lunapark 
• Detské múzeum
• Púštne safari, jazda na 

pieskových dunách
• lunapark a detské múzeum 

do 1 riadku
• V skalné mesto mesto Petra: 

odhalíme miesta, kde sa 
nakrúcal Indiana Jones, či 
Múmia sa vracia

• Vyskúšame, či sa pri plávaní 
v Mŕtvom mori naozaj dajú 
čítať noviny

• Ubytovanie v 4* a v 5* 
hoteloch

• S pobytom pri mori
• Termín cez prázdniny
• Malé skupiny 

(max. 20 osôb)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Detský paušál
• Vstupy v cene

SPOLU S DEŤMI VYSKÚŠAME, ČI SA V MŔTVOM MORI NAOZAJ NEDÁ PLÁVAŤ. OBJAVÍME DOBRE UKRYTÉ TAJOMSTVÁ PÚŠTE A SPOZNÁME JEJ OBYVA-
TEĽOV. POZRIEME SA NA MIESTA, ZNÁME Z MNOHÝCH FILMOV A ODHALÍME HISTÓRIU JORDÁNSKA, KRAJINY, KTORÁ JE ZATIAĽ STÁLE NEOBJAVENOU 
KRAJINOU. 

DĹŽKA LETU: 3 HODINY 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: +1 HODINA +2 HODINY   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

Posledný deň transfer na letisko a od-
lietame do Viedne.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. Trans-
fery BA-letisko-BA. Všetky miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 4*/5* hote-
loch s polpenziou. Miestny a sloven-
sky/česky hovoriaci sprievodca CK 
SATUR. Výlety a vstupy do pamiatok. 
Jazdu na džípoch po púšti. Detské ak-
tivity podľa programu.

CENA NEZAHŔŇA
Stravu a nápoje nezahrnutú v progra-
me. Fakultatívne výlety a aktivity. 
Prepitné pre vodičov a sprievodcov. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu v 4* 
hoteli 350 EUR, v 5* hoteli 750 EUR. 
Príplatok za plnú penziu (6x obedy) 
79 EUR/osoba. Komplexné cestovné 
poistenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 350 EUR. 
Vstupné vízum (ak cestuje menej ako 
5 osôb bez sprievodcu). 

1.-2. DEŇ
Odlietame z  Viedne a prilietame do 
hlavného mesta Jordánska - Ammánu. 
Čaká na nás mesto plné kontrastov, si-
tuované na vyvýšenine medzi púšťou 
a  údolím rieky Jordán. Nové a  staré 
štvrte, kaviarničky, atmosféra miest-
nych tradičných trhov, na ktorých 
deti budú môcť ochutnať množstvo 
tradičných sladkostí a  uvidia poulič-
ných umelcov. Pre tých najmenších je 
pripravená návšteva Detského múzea, 
kde sa aspoň na chvíľku dostanú do 
sveta dospelých. Všetko je prispôso-
bené ich veľkosti. Môžeme si vyskú-
šať umelecké štúdio, presunieme sa 
do vesmíru, imaginárne sa zahráme 
a  vyskúšame si mnoho ďalších zau-
jímavých vecí. V tajomnej záhrade 
sa naučíme veľa o  prírode, rastlinách 
a  starostlivosti o ne. Samozrejme ne-
smie chýbať veľké ihrisko a  lunapark. 
Pre dospelých sa ponúka návšteva 
Románskeho divadla, Ammánskeho 
múzea a Citadely.

3. DEŇ
Návšteva mesta Madaba, známeho je-
dinečnou mozaikovou mapou Jeruza-
lema a Sv. Zeme zo 6. storočia, bude 
veľkým zážitkom pre všetkých. Cesta 
pokračuje k biblickej hore Nebo, kde 
je pochovaný prorok Mojžiš. Násled-
ne sa presunieme do údolia Mŕtveho 
mora, najnižšie položeného miesta na 
zemi, kde sa okúpeme v teplých vodách 
najslanšieho mora na svete a zistíme, 
že v niektorých vodách sa naozaj plá-
vať nedá. Je jedinečným jazerom bez 
odtoku s dĺžkou 75 km a šírkou 17 km 
a vzniklo asi pred 3 mil. rokov. Aj napriek 
svojmu názvu dodáva doslova nový ži-
vot pre tých, ktorí sa v ňom liečia. Na 
svedomí to má vysoká koncentrácia solí 
a 21 minerálov a stopových prvkov. 12 z 
nich nenájdete v žiadnom inom mori. 
Ideálne pre deti a neplavcov.

4. DEŇ
A  samozrejme nesmie chýbať nie-
čo pre malých i  veľkých objaviteľov 
a dobrodruhov - jordánska púšť Wadi 

Rum (medzi domácimi známa ako 
Mesačná dolina) s veľmi nápadným 
povrchom a červenými pieskovcovými 
formáciami. Deti sa zabavia na výlete 
džípmi po púštnych dunách, ochutná-
me tradičný beduínsky čaj a nazrieme 
do ich sveta a životov. Presunieme sa 
do mesta Petra.

5. DEŇ
Celodenný výlet do skalnatého mesta 
Petra nás s deťmi zavedie v čase späť 
o niekoľko tisícročí. Odkryjeme nie-
ktoré jej dodnes ukrývané tajomstvá? 
Petra, skalné mesto a najznámejšie 
archeologické nálezisko v Jordánsku 
patrí podľa mnohých k novodobým 
divom sveta. Pre farebné skalnaté 
územia, ktoré spolu uvidíme, ju volajú 
Ružové mesto. Farba skalných útesov 
je neobyčajne červená a ružová. Do 
mesta sa dostaneme vstupnou bránou 
Siq.  Rozprestiera sa medzi strmými 
údoliami v horách, čo jeho obyvate-
ľom poskytovalo dokonalú ochranu. 
Scenériu mesta sme mohli vidieť vo 
viacerých fi lmoch – Múmia sa vracia, 
Indiana Jones. Aqaba.

6.-8. DEŇ
Čaká nás zaslúžený relax v prímor-
skom letovisku Aqaba. Pre deti je 
pripravený výlet loďou s preskleným 
dnom, kde budú môcť pozorovať pod-
morský svet. Plávanie, šnorchlovanie, 
nakupovanie a  mnoho ďalších aktivít, 
ktoré toto prímorské letovisko ponúka. 

TERMÍNY A CENY

79EJOR02 POČET 
DNÍ OSOBA

DETSKÝ 
PAUŠÁL
DIEŤA 

DO 12 R.*

OSOBA

DETSKÝ 
PAUŠÁL
DIEŤA 

DO 12 R.*

4* hotel 5* hotel

16.04. - 23.04. 8 1 158 699 1 328 799

07.05. - 14.05. 8 1 158 699 1 328 799

18.06. - 25.06. 8 1 158 699 1 328 799

02.07. - 09.07. 8 1 158 699 1 328 799

09.07. - 16.07. 8 1 158 699 1 328 799

06.08. - 13.08. 8 1 158 699 1 328 799

13.08. - 20.08. 8 1 158 699 1 328 799

10.09. - 17.09. 8 1 158 699 1 328 799

15.10. - 22.10. 8 1 158 699 1 328 799

* cena platí pri ubytovaní s dvoma dospelými osobami

Sýria

Jordánsko

Libanon

Saudská
Arábia

Egypt

Izrael

Ammán
Madaba

Kerak

Petra

Aqaba

Mŕtve more
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AFRIKA  |  KEŇA

KEŇAKEŇA SAFARI AJ PLÁŽESAFARI AJ PLÁŽE
(MOJE PRVÉ SAFARI)(MOJE PRVÉ SAFARI)

PRE DETIPRE DETI
• Pravé africké safari – 

hrochy, slony, levy, zebry, 
antilopy

• Tradiční obyvatelia – 
„červení“ masajovia

• Kúpanie na plážach 
indického oceánu

• Vyhliadka na Kilimandžáro, 
najvyššiu horu Afriky

• Ubytovanie v 4* hoteli
• Možnosť výberu vyššej 

kategórie hotela počas 
pobytu

• Možnosť predĺženia 
pobytu pri mori

• Termín cez prázdniny
• Malá skupina 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Vstupy v cene

NÁRODNÉ PARKY TSAVO, AMBOSELI A TAITA HILLS S ÚŽASNOU AFRICKOU FAUNOU A FLÓROU, SKVELE DOPLNENÉ O ODPOČINOK PRI INDICKOM 
OCEÁNE. VÝHĽADY NA ZASNEŽENÉ KILIMANDŽÁRO, ČRIEDY BYVOLOV, SLONY, NOSOROŽCE, ANTILOPY A STOVKY ROZMANITÝCH DRUHOV ZVERY 
NÁS PRIVÍTAJÚ V KENI. AFRIKA NIKDY NEBOLA TAK JEDNODUCHO DOSTUPNÁ. “KARIBU” – VITAJTE V AFRIKE! 

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: +2 HODINY    |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

VEDELI STE, 
čomu sa v Afrike hovorí „Veľká päťka“? 
Je to sen všetkých lovcov na afrických 
pláňach od 18. storočia až do dnes. 
Najnebezpečnejšie zvieratá Afriky, 
králi buša a  savany – slon, byvol, lev, 
leopard a  nosorožec. Bohužiaľ, kvô-
li neustupujúcemu pytliactvu, ktoré 
v Keni aj napriek prísnym zákazom 
stále existuje, je Veľká päťka v stále 
väčšom ohrození vymretia.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku. Transfer BA-
-letisko-BA. Dopravu klimatizovaným 
mikrobusom, počas safari doprava sa-
fari jeepom alebo safari mikrobusom 
s  otvorenou strechou. Počas safari 
ubytovanie 2x v 4* lodže a 1x v luxus-
nom, 4* safari kempe, pobyt pri mori 
v 4* all inclusive hoteli. Plná penzia 
počas safari. Vstupy do národných 
parkov podľa programu. Služby miest-
neho a  slovensky/česky hovoriaceho 
sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy (neuvedené 
v programe). Príplatok za jednolôžko-
vú izbu. Komplexné cestovné poiste-
nie 2,25 EUR/osoba/deň. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 360 EUR. Vstupné 
víza do Kene 50 USD (platba pri prí-
lete). 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY 
16 osôb.

1.-2.DEŇ
Odlet z Európy, prílet do Mombasy. 
Stretnutie s miestnym sprievodcom 
a presun do all inclusive plážového hote-
la. Kúpanie a oddych vo vlnách oceánu.

3.DEŇ 
Presun do národného parku Tsavo, 
najväčšieho národného parku s rozlo-
hou 12  000 km2, rozdeleného cestou 
na dve časti – East a West (východný 
a západný). Pri Bachuma gate otvá-
rame strechu a začíname s ozajstným 
safari! Naobedujeme sa v našej “lodže” 
a vydáme sa na ďalšie safari až do zo-
tmenia. Zebry, žirafy, slony, antilopy, 
byvoly… naši profesionálni safari sto-
pári urobia maximum, aby ste s vašimi 
ratolesťami videli a zažili čo najviac. 

4. DEŇ 
Presun do národného parku Amboseli, 
ktorý je súčasťou jedinečného ekosys-
tému Veľkej priekopovej prepadliny, 
prechádzajúcej hranicu Keňa – Tan-
zánia. Okrem miestnych obyvateľov, 
známych „červených Masajov“ a skve-
lých podmienok na pestovanie poľno-
hospodárskych plodín je táto oblasť 
aj ideálnym miestom na pozorovanie 
vtáctva – v okolitých močariskách mô-
žete napočítať až 400 rôznych druhov! 
Pestrú zbierku vodného vtáctva dopĺňa 
až 47 druhov dravcov. Ubytovanie v lu-
xusnom safari „kempe“ s vyhliadkou na 
zasnežené svahy najvyššej hory Afriky 
– Kilimandžára (5 895 m n. m.).

5. DEŇ 
Celodenné safari - cez veľkolepé lávo-
vé polia Shetani a fotogenické svahy 
Chyulu Hills sa dostaneme až k  pra-
meňom Mizma, kde budeme mať jedi-
nečnú príležitosť sledovať z bezpečia 
vyhliadky podvodný africký svet. Uká-
že sa nám aj hroch v akcii?  Ubytova-
nie v Saltlick lodge, unikátneho systé-
mu „lodže“ na vyvýšených plošinách 
s priamou možnosťou pozorovania di-
vých zvierat pri napájacích jazierkach!

6. DEŇ 
Návšteva súkromnej prírodnej rezer-

vácie Taita s viac ako 50 druhmi veľ-
kých cicavcov. Pri troche šťastia uvi-
díme levy, gepardy, slony, leopardy, 
byvoly aj žirafy. Po neopakovateľných 
safari zážitkoch sa presunieme späť 
do nášho plážového hotela.

7.-8. DEŇ 
Relax a pohodička v all inclusive ho-
teli pri brehoch Indického oceánu. 
Možnosť výberu z  bohatých vodných 
aktivít – vyskúšate si morský kajak, 
plachtenie alebo kitesurfi ng, či dáte 
prednosť tradičnému plážovému 
beach volejbalu? Animačný tím sa po-
stará o všetky deti, a v repertoári nie je 
len tradičné stavanie pieskových hra-
dov. Samozrejme, možete relaxovať aj 
ničnerobením či s knižkou a osviežujú-
cim nápojom.

9. DEŇ
Transfer na letisko a návrat domov. 

UBYTOVANIE POČAS SAFARI
je v Afrike v plne vybavených tzv. „sa-
fari kempoch“ alebo v  „safari lodže“, 
teda ubytovaní v objektoch na úrovni 
3-4* hotelov, vždy vhodne zasadených 
do prírodného prostredia s výzdobou 
často využívajúcou prírodné materiály 
typické pre danú lokalitu.

Keňa

Nairobi

Amboseli

Jazero
Ukerewe

Kilimandžáro

Mombasa

Tanzánia

Uganda

Tsavo West

TERMÍNY A CENY

79EKEN01 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 12 R.*

21.02. - 01.03. 9 2 098 1 399

02.03. - 10.03. 9 2 098 1 399

16.08. - 24.08. 9 2 098 1 399

25.10. - 02.11. 9 2 098 1 399

* pri ubytovaní s 2 dospelými osobami

15_Kat_Family_Pozn_exotiku v5.indd   11215_Kat_Family_Pozn_exotiku v5.indd   112 31/12/13   1:22 AM31/12/13   1:22 AM



113

AMERIKA  |  USA

NEW YORKNEW YORK BE COOLBE COOL

PRE DETIPRE DETI
• Najlepší shopping – 

posledné módne hity, top 
hračky a cool „i“ vecičky

• Neskutočná panoráma 
mrakodrapov z vyhliadky 
na 70. poschodí 
Top of the Rock

• Pouliční zabávači, kúzelníci 
a hudobníci v Battery 
Parku

• Jazda na koči a plavba 
trajektom

• ZOO v Central Parku
• Zábavný park v Brooklyne
• Muzikály na Broadway
• Svetielkujúce Times 

Square s obrovským 
hračkárstvom

• Termín cez prázdniny
• Možnosť predĺženia pobytu 

pri mori
• Malá skupina (max. 16 osôb)

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Výhodný paušál vstupov 

pre rodiny
• Priamy let s Austrian 

Airlines (bez prestupu)

NEW YORK – HLAVNÉ MESTO SVETA. „BIG APPLE“ SKRÝVA ATMOSFÉRU, KTORÁ VÁS POHLTÍ. V JEDNOTLIVÝCH ŠTVRTIACH MESTA SA MIEŠAJÚ KULTÚRY 
CELÉHO SVETA, A PRE VAŠE DETI BUDÚ PRVOU LEKCIOU GLOBÁLNEHO POROZUMENIA. BUDÚ NADŠENÉ AJ Z IKONICKÝCH MRAKODRAPOV, SOCHY 
SLOBODY A HLAVNE PRÍLEŽITOSTÍ NA NÁKUPY TÝCH NAJHITOVEJŠÍCH VECIČIEK. ŠŤAVNATÉ JABLKO, DO KTORÉHO SA SPOLU SCHUTI ZAHRYZNETE!

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: -6 HODÍN    |   VHODNÉ PRE DETI OD: 7 ROKOV

osvetlené stovkami blikajúcich neónov. 
Na „križovatke sveta“ nájdete ohromujú-
ce hračkárstvo Toys "R" Us otvorené až 
do polnoci. Vlastne nejde o hračkárstvo, 
ale akýsi zábavný park. Vaše deti vás 
budú milovať, ak im dovolíte jazdu na 
kolese Ferris Wheel. Posledné výstrelky 
módy nájdete aj v neďalekom Abercom-
bie & Fitch, malé slečný budú nadšené 
ponukou American Girl Palace. 

5.-6. DEŇ 
Check out z hotela (batožinu je možné 
nechať v hoteli v miestnosti na odlo-
ženie batožiny). Individuálny program. 
Transfer na letisko, prílet do Viedne. 

NÁŠ TIP
Možnosť kombinácie s pobytom pri mori 
(napr. na Floride, Bahamách, Jamajke 
alebo v Dominikánskej republike) podľa 
vlastného výberu. Viac info v CK.

CENA ZAHŔŇA 
Medzinárodnú leteckú dopravu, transfer 
BA-letisko-BA, privátny transfer letisko-
-hotel-letisko v New Yorku, 4x ubytova-
nie s raňajkami v kvalitnom 4* hoteli v 
centre New Yorku, 3-dňovú prehliadku 
New Yorku so slovensky hovoriacim 
sprievodcom, služby sprievodcu CK SA-
TUR počas celého zájazdu. 

CENA NEZAHŔŇA 
Vybavenie ESTA formulára (14 EUR), 
miestnu dopravu v New Yorku, vstupy 
a fakultatívne výlety (predstavenie na 
Broadway, plavba loďou na Ellis Island). 
Príplatok za jednolôžkovú izbu. 

POVINNÉ DOPLATKY 
Servisné poplatky 450 EUR, komplexné 
cestovné poistenie 2,25 EUR/osoba/deň. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY 
16 osôb.

1. DEŇ 
Odlet do New Yorku. Už na ceste z le-
tiska nás prekvapí veľké množstvo žltých 
taxíkov. Ubytovanie v hoteli s výhľadom 
na panorámu Manhattanu.

2. DEŇ 
Prvé prieskumy „Veľkého jablka“. Zač-
neme kolekciou naj mrakodrapov. Le-
gendárna Empire State Building držala 
status najvyššej budovy sveta bezkon-
kurenčných 40 rokov! Komplex Roc-
kefeller center a jeho vyhliadka Top Of 
the Rock. Tu, medzi 67. a 70. podlažím 
nájdete odpoveď na otázku, o čom ten 
New York vlastne je. Čakanie v  rade si 
môžeme spríjemniť spoločnou fotkou 
v štýle svetoznámej „Rockefeller beam“, 
na ktorej si robotníci vychutnávajú svo-
ju desiatovú prestávku vo vzduchu 69. 
poschodia. Potom si môžeme urobí-
me prestávku my, a to v  najväčšom 
Legoshope. Nasleduje Central Park, 
zelené pľúca mesta. Alebo dáte pred-
nosť „staromódnej“ jazde drožkou či 
miestnej ZOO? Bezkonkurenčné detské 
ihrisko Heckscher s množstvom strieka-
cích atrakcií. TOP hitom bude návšteva 
10-metrovej sklenenej kocky, non-stop 
otvoreného Apple store plného úžas-
ných „i“-vecičiek, z ktorých sú „hotoví“ 
nielen teenageri. Pri parku sa nachádza 
aj F.A.O. Schwarz, vlajková loď všetkých 
hračkárstiev. Návštevu NYC skompleti-
zujeme vystúpením v divadlách na Bro-
adway (napr. Leví kráľ, Mary Poppins, 
Blue Men´s Group). Na galavečer sa 
ideálne naladíte napríklad v Ellen´s Star-
dust Dinner, večerou v štýle 50-rokov so 
spievajúcimi čašníkmi!

3. DEŇ 
Socha Slobody na Ellis Island v newyor-
skom prístave je symbolom amerického 
sna, slobody a demokracie. 20-minúto-
vá okružná plavba trajektom Staten Is-
land ferry je zdarma (!) a ponúkaj okrem 
výhľadu na Sochu Slobody aj krás-
nu  panorámou mrakodrapov dolného 
Manhattanu. Po návrate smerujeme do 
China Town s kľukatými uličkami posia-
tymi množstvom rodinných reštaurácií 

a  klasických obchodíkov. Legendárna 
je aj miestna zmrzlináreň s  tými naj-
neuveriteľnejšími príchuťami.  Battery 
Park – javisko pouličných jamajských 
hudobníkov, akrobatov, živých sôch, 
break-dancerov, kúzelníkov, predavačov 
dáždnikov a „pravých“ rollexiek. Nene-
chajte si ujsť ani prechádzku po Bro-
oklyn Bridge, prvom a najslávnejšom 
moste New Yorku. Pokiaľ sa metrom od-
veziete až na Coney Island, máte poru-
ke celú kopu nefalšovaných amerických 
zážitkov: najlepší a  najstarší hot-dog 
Nathan´s Famous, slávnu horskú dráhu 
„Cyklón“, kolotoč z roku 1922 a možnosť 
zhliadnuť zápas baseballovej mini-ligy. 

4. DEŇ 
Návšteva múzea moderného umenia 
(MoMA), ktoré bravúrne zvláda priblí-
žiť moderné diela deťom (už od 4 r.) 
- každý víkend sa tu konajú prehliadky 
pre deti podľa vekových kategórií. In-
trepid – námorné, vzdušné a vesmírne 
múzeum, láka návštevníkov svojím pa-
vilónom raketoplánov. Jedným z  „pro-
minentov“ je tu aj Enterprise, prvá ve-
smírna loď NASA. Mužskú časť výpravy 
určite uchváti aj zbierka kompletne 
zrekonštruovaných 30 lietadiel, ponorka 
Growler a  lietadlo Concord. Na výber 
však máte aj Guggenheimovo múzeum, 
Metropolitné múzeum umenia, Múzeum 
prírodnej histórie so známymi kostrami 
dinosaurov. Nákupy, nákupy, nákupy. 
Na rušnej Herald Square na Broadway 
je najväčší obchodný dom na svete, 
Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu do-
slova a do písmena všetko. V blízkosti 
Ground Zero má otvorené ďalší nákupný 
raj, Century 21 so záplavou značkového 
oblečenia za polovičné až štvrtinové 
ceny. Ak zatúžite po bielizni Victoria´s 
Secret, Calvin Klein, džínsoch Levi´s, po 
origináloch od Manola Blahnika, môžete 
ich mať! Na Piatej Avenue sa zatúlate 
k Vuittonovi, Fendimu či do „diabolskej“ 
Prady. Najlepšie obchody s  oblečením 
pre deti sa nachádzajú na Madison Ave-
nue, medzi 80. a 90. ulicou. V podvečer 
sa nezabudnite vrátiť na Times Square, 

TERMÍNY A CENY

79EUSL10 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

17.07. - 22.07. 6 1 298 999

21.08. - 26.08. 6 1 158 899

* pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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FLORIDAFLORIDA ZÁBAVNÉ ORLANDO, PULZUJÚCE MIAMIZÁBAVNÉ ORLANDO, PULZUJÚCE MIAMI
(NA NÁVŠTEVE U MICKEYHO)(NA NÁVŠTEVE U MICKEYHO)

PRE DETIPRE DETI
• Najlepšie a  najznámejšie 

zábavné, vodné a tema-
tické parky sveta

• Filmové štúdia Universal 
Studios a Disney World

• Stretnutie so živými roz-
právkovými postavami

• Najbláznivejšie „húsenko-
vé“ dráhy a atrakcie

• Mestečko Harryho Pottera
• Show kosatiek a delfínov 

v parku Sea World
• Ubytovanie v  Orlande 

priamo v zábavnom parku
• Termín cez prázdniny
• Kúpanie na pláži
• Možnosť predĺženia po-

bytu pri mori

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Výhodný paušál vstupov 

pre rodiny
• Vybrané vstupy v cene
• Možnost ubytovania 

v rodinných izbách

KOĽKOKRÁT VAŠE DETI DRANKALI, ABY STE IM UKÁZALI ŽIVÉHO MICKEY MOUSA? SPLŇTE IM „DETSKÝ SEN“ A VEZMITE ICH DO JEHO RODNÉHO 
MESTA, FLORIDSKÉHO DISNEYLANDU. VAŠE DETI BUDÚ NADŠENÉ A ASPOŇ ROK POSLUŠNÉ ☺ ... ANI VY SA VŠAK NUDIŤ NEBUDETE – NÁRODNÝ PARK 
EVERGLADES JE UNIKÁTOM, KTORÉMU NA SVETE ŤAŽKO HĽADAŤ OBDOBU. A FLORIDSKÉ PLÁŽE SA TIEŽ ZAHANBIŤ NENECHAJÚ!

DĹŽKA LETU: 9 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: -6 HODÍN    |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

movanú kaviarňami, ktoré naplno oží-
vajú práve po západe slnka! Prehliadka 
historického Key Westu (vzdialenosť 
od Kuby iba 145 km) – Míľa 0, dom 
Ernesta Hemingwaya, maják, múzeum 
pokladu z lodi Atocha. Návrat do Mia-
mi. (Alternatívne) možnosť výletu na 
Bahamy, alebo relax v Miami.

8.-9. DEŇ
Voľný program v Miami, transfer na le-
tisko a návrat do Európy.

CENA ZAHŔŇA
Leteckú dopravu z Viedne/Budapešti, 
transfer BA-letisko-BA (pri minimál-
nom počte 10 účastníkov), 7x ubyto-
vanie v 3* hoteli s raňajkami (na Miami 
v blízkosti pláže), transfery klimati-
zovaným mikrobusom, vstupy do ná-
rodných parkov, plavba v zálive v NP 
Everglades, služby slovensky/česky 
hovoriaceho sprievodcu CK SATUR.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy a výlety. Vstupné 
do tematických parkov. Vstupná auto-
rizácia do USA. Príplatok za jednolôž-
kovú izbu. Komplexné cestovné pois-
tenie 2,60 EUR/osoba/deň.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné  poplatky cca 480 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb.

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj individu-
álne. Bližšie informácie v CK.

1. DEŇ
Letecky na Floridu, prílet do Miami, 
mesta pláží, hotelov, boháčov a luxus-
ných jácht. Transfer do hotela, uvítanie 
sprievodcom, voľný program.

2. DEŇ
Cez štvrť Little Havana do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya,  
rušná atmosféra Coconut Grove. 
Downtown Miami a obľúbené Bayside. 
Voľný program, kúpanie na plážach le-
movaných palmami v blízkosti hotela.

3. DEŇ
Ranná prehliadka vyhlásenej South 
Beach, centra módy a letných pár-
ty, známej svojím architektonickým 
Art Deco štýlom budov. Ocean Dri-
ve, Clevelander Hotel i  vila Versace. 
Pokračovanie za dobrodružstvom 
do prírodnej rezervácie Everglades, 
kde podnikneme plavbu špeciálnym 
vodným vznášadlom medzi hustými 
mangrovníkovými hájmi. Okolo našej 
loďky uprostred močarísk budú ne-
ustále krúžiť aligátori a desiatky dru-
hov vtákov. Dravcom sa dostaneme 
„do papule“ na neďalekej aligátorej 
farme. Naučíme sa aký je rozdiel me-
dzi krokodílom a aligátorom. Prejazd 
do Orlanda, rozprávkového mesta 
Walta Disneyho. Ubytujeme sa priamo 
v niektorom z parkov.

4.-5. DEŇ
Orlando a jeho zábavné parky – det-
ské sny sa stávajú skutočnosťou! 
Mesto zábavy malých aj veľkých po-
núka neskutočné množstvo atrakcií. 
Stačí si len vybrať. Show s kosatka-
mi, delfínmi a tuleňmi s jedinečnými 
horskými dráhami v morskom svete 
Sea World nenechá nikoho chladným 
(ani suchým :-), nielen deti budú žas-
núť a  tlieskať nadšením! V rozpráv-
kovom kráľovstve Magic Kingdom 
s prekrásnym Popoluškiným hradom 
Vaše deti konečne stretnú aj toho 
sľúbeného živého Mickey Mousa! Uni-
versal Studio‘s Islands of Adventure 
park inšpirovaný najznámejšími fi lmo-

vými trhákmi Hollywoodu ako Harry 
Potter či Spider Man ponúka aj jednu 
z najlepších horských dráh v USA, The 
Incredible Hulk Coaster. Alternatívne 
(5.deň) možnosť návštevy Kennedyho 
vesmírneho strediska na myse Cape 
Canaveral s cenrom vesmírneho a koz-
mického programu agentúry NASA. 
Kozmodorm, gigantické hangáre, 
štartovacia rampa raketoplánu a kino 
IMAX s unikátnymi fi lmami natočený-
mi americkými astronautami. 

6.-7. DEŇ
Presun do skutočného tropického 
raja Floridy. Po prekročení úseku 
medzi fl oridskou pevninou a  prvým 
ostrovom Key Large bude naša ces-
ta pokračovať cez desiatky ostrovov 
a ostrovčekov rôznych veľkostí kon-
čiacich najjužnejším ostrovom USA 
-   Key West. Cestou sa zastavíme na 
ostrove Islamorada, navštívime Thea-
ter Of The Sea (Morské divadlo), kde 
sa deti dozvedia o rôznych tvoroch ži-
júcich v oceáne, uvidia show a dokon-
ca môžu zažiť individuálne plávanie 
s delfi nmi, tuleňmi či rajami! Prejazd 
cez jeden z najdlhších mostov sveta - 
7 Miles Bridge (11-kilometrový kolos). 
Kúpanie na niektorej z prekrásnych 
pláží lemovaných palmami. Večer pre-
sun na námestie pouličných zabávačov 
a umelcov Mallory Square, s tým naj-
romantickejším a najkrajším západom 
slnka na Floride. Zažijete aj pravú at-
mosféru hlavnej ulice Duval Street le-

Cape Canaveral

USA

Kuba

Orlando

Key West

NP Everglades Miami

TERMÍNY A CENY

79EUSA10 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA 6 - 12 R.*

22.02. - 02.03. 9 1 490 999

01.03. - 09.03. 9 1 490 999

19.04. - 27.04. 9 1 490 999

05.07. - 13.07. 9 1 490 999

25.10. - 02.11. 9 1 498 999

* pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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AMERICKÝ ZÁPADAMERICKÝ ZÁPAD TOVÁREŇ NA SNYTOVÁREŇ NA SNY

PRE DETIPRE DETI
• Zábavný park Universal 

Studios – fi lmoví hrdino-
via ožívajú

• ZOO v  San Diegu – naj-
lepšie na svete?

• Show kosatiek vo vod-
nom parku Sea World

• Hra svetla, tieňov a farieb 
v  najkrajších národných 
parkoch amerického Zá-
padu

• Pláž vo Venice Beach
• Kúpanie v  luxusných ho-

telových bazénoch Vegas
• Svetielkujúci Strip a spie-

vajúca fontána
• Zábavné show v Las Vegas
• Termín cez prázdniny
• Malá skupina 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Výhodný paušál vstupov 
pre rodiny

• Rodinné izby
• Vstupy do národných 

parkov v cene

KALIFORNIA - ZLATÁ KRAJINA. NABLÝSKANÉ LAS VEGAS – PRÁVE TU VYSTUPUJÚ KAŽDÝ VEČER TIE NAJVÄČŠIE „STARS“ Z CHODNÍKA SLÁVY! PRÍ-
RODNÉ SKVOSTY JUHOZÁPADU USA: NÁRODNÉ PARKY ZION A BRYCE, ROUTE 66, JOSHUA TREE – PESTRÁ PALETA FARIEB A PIKNIK V SLÁVNOM 
GRAND CANYON. HRA SVETLA A TIEŇOV. KRAJINA INDIÁNOV A KOVBOJOV, KTORÝCH TU EŠTE VŽDY MÔŽETE VIDIEŤ CVÁLAŤ PRÉRIOU.

DĹŽKA LETU: 13 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: -9 HODÍN    |   VHODNÉ PRE DETI OD: 6 ROKOV

kg), možnost zip-liningu (jazda na klad-
ke) priamo medzi strechami kasín alebo 
individuálny program – nákupy, či kúpa-
nie v luxusných hotelových bazénoch.
Vo večerných hodinách rozhodne od-
porúčame navštíviť aj niektorú zo sve-
toznámych vegaských show (Cirque du 
Soleil, Celine Dion, David Copperfi eld 
a mnohé ďalšie ... sprievodca vás oboz-
námi s aktuálnym programom a odpo-
ručí). Letecký návrat domov.

UPOZORNENIE
Deti v kasínach hrať nesmú, možu však 
prejsť ich priestormi.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú prepravu z Vied-
ne/Budapešti, transfer BA-letisko-BA, 
ubytovanie v 3-4* hoteloch  s raňajkami, 
transfery klimatizovaným mikrobusom, 
vstupy do národných parkov, služby slo-
vensky/česky hovoriaceho sprievodcu.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy a  výlety (najmä 
vstupné do zábavných parkov a atrakcií, 
show v Las Vegas, let helikoptérou nad 
Grand Canyonom). Vstupná autorizácia 
do USA (tzv. ESTA) 14 EUR. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu na vyžiadanie. Kom-
plexné cestovné poistenie 2,25 EUR/os./
deň.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 450 EUR. 

MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ SKUPINY
16 osôb. 

POZNÁMKA 
Možnosť realizácie zájazdu aj individu-
álne. Bližšie informácie v CK.

1.-3. DEŇ
Letecky do Los Angeles.  Filmové sní-
vanie v  Hollywoode: premiérové kino 
Mann´s Chinese Theatre a legendárne 
ateliéry Universal Studios. V  rovno-
mennom zábavnom parku si prídu na 
svoje všetky vekové kategórie: vaše 
ratolesti si nadšene potrasú rukou so 
SpongeBobom, Scooby-Doo alebo 
Simpsonovcami, adrenalínová 3D simu-
lácia Transformers nenechá chladným 
ani najodvážnejšieho dospelého. Klasi-
kou je jazda Jurským parkom a  komu 
nestačia tri rozmery, je tu Shrek v 4D.  
Milionárska štvrť Beverly Hills – ukáže-
me si domy slávnych hercov, spevákov 
a športovcov, ktorých hviezdy ste pred-
tým spolu so svojimi deťmi objavovali 
na Chodníku slávy. Jazda po „Roxbury 
Drive“, ulici hviezd. Neuveriteľná paleta 
ľudí na Venice Beach. Predmestie bohá-
čov Santa Monica s pouličnými žonglér-
mi, hudobníkmi, umelcami a kolotočom, 
ktorý poslúžil ko kulisa vo fi lme Podraz. 

4.-5. DEŇ
Presun do San Diega, prívetivého veľ-
komesta rozkladajúceho sa pozdĺž pô-
vabnej zátoky len 20 km od  mexickej 
hranice. Tu si určite dáte burrito, tortillas 
či fajitas, chuť je autenticky mexická! 
Sídlo amerického námorníctva (mú-
zeum na lietadlovej lodi USS Midway 
zaujme nielen oteckov a ich synátorov) 
s  ideálnou klímou, kde jeseň nezačína 
skôr ako v novembri. Príjemná prome-
náda, množstvo umeleckých galérií 
a nádherné západy slnka. Miestne ZOO 
patrí k najlepším na svete – najmä preto, 
že zvieratá (vrátane šeliem!) neoddeľu-
jú od návštevníkov klientky, ale prírod-
né bariéry. Možnosť návštevy vodného 
parku Sea World s unikátnou show ko-
satiek a delfínov. Národný park Joshua 
Tree, púštna rezervácia žulových skál 
a kaktusových záhrad, ktorej dali názov 
mormoni – pokrútené vetvy zvláštnych 
stromov im pripomínali ruky biblické-
ho Jozueho. Užijeme si aj kus cesty po 
slávnej Route 66 – pri prejazde Mohaw-
skou púšťou do mestečka Williams. 

6.-7. DEŇ
Jeden z najatraktívnejších prírodných 
útvarov na svete - úchvatný Gran Cany-
on v štáte Arizona. Majestátnosť a krá-
sa, neuveriteľné a slovami neopísateľné 
panorámy najhlbšieho kaňonu sveta, 
ktorý mení svoje farby v hre lúčov slnka. 
Scénický fenomén, ktorý nemá obdobu! 
Tú nádheru si pozrieme spoločne z úch-
vatných vyhliadok pozdĺž hrany kaňonu. 
Možnosť letu helikoptérou. Oddych pri 
jazere Lake Powell. Fakultatívne mož-
nosť návštevy prekrásneho Antelope 
canyon, ktorý si dramatickou hrou svet-
la a tieňov získa srdce každého, malého 
i veľkého fotografa.  

8.-9. DEŇ
Národný park Bryce, vrcholné dielo 
prírody Utahu. Divadlo farieb, v ktorom 
opona padá len v  noci. Žlté, červené, 
biele a  hnedooranžové pieskovce sa 
vďaka erózii pretavujú do roztodivných 
kamenných vežičiek a  útvarov – tzv. 
hoodoos. Vysoké skalné steny, zelené 
borovicové oázy a nádherné vodné kas-
kády – to je Zion. Národný park, ktorý 
rozhodne patrí k perlám čarovnej utaž-
skej prírody.  Miestopisné názvy ako 
„Pristánie anjelov“, „Veľký biely trón“ 
či „Rada patriarchov“ hovoria samy za 
seba. 

10.-11. DEŇ
Nevada, kráľovstvo rodea a kasín. Nikdy 
nespiace centrum hazardu v Nevadskej 
púšti, nablýskaná hráčska metropola 
Ameriky, Las Vegas. Záplava farebných 
svetiel na 6 km dlhej Las Vegas Strip – 
unikátna architektúra hotelov a  kasín: 
Benátky, Rím, Cheopsova pyramída, 
Rozprávkový hrad, spievajúca fontána 
Bellagio, vyhliadka na svetielkujúcu pa-
norámu mesta z Eiff el Tower (zrkadlová 
kópia originálu z Paríža v pomere 1:2), 
fotografovanie s Elvisom, show ohňa 
a vody Mirage volcano či pirátska show 
pri Ostrove pokladov – nudiť sa určite 
nebudete! Pre záujemcov prehliadka 
starého Vegas, pôvodného mesta s 
prvými kasínami, Hand of Faith - jeden z 
najväčších nugetov zlata na svete (27,21 

TERMÍNY A CENY

79EUSA09 POČET DNÍ CENA VRÁTANE LETENKY DETSKÝ PAUŠÁL*

17.07. - 27.07. 11 1 998 EUR 1 399 EUR

13.08. - 23.08. 11 1 998 EUR 1 399 EUR

* platí pre deti do 17 rokov pri ubytovaní s 2 dospelými
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AMERIKA  |  KUBA

KUBAKUBA TO NAJLEPŠIE TO NAJLEPŠIE 
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

PRE DETIPRE DETI
• Nástenná maľba Mural de la 

Prehistoria 
• Jazda na starých amerických 

autách
• Teplé a tyrkysové vody 

Karibiku
• Pláže s bielym pieskom
• Plavba po jaskynnej 

podzemnej riečke
• Krokodília farma 
• Uvidíme, ako rastú banány, 

pomaranče, či ananás
• Miestni tanečníci salsy
• Možnosť plavby na 

katamaráne
• Obedy počas výletov, 

polpenzia, all inclusive
• Virgin Mojito pre deti
• Ubytovanie v 4* hoteloch 
• Termín cez prázdniny
• Malé skupiny 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Detský paušál
• Rodinné izby
• Vstupy v cene 
• Možnosť upgrade do 5* 

hotela bez doplatku

KUBA – „OSTROV SLOBODY“. KRAJINA MNOHÝCH PAMIATOK A NÁDHERNEJ PRÍRODY. POČAS KOMFORTNÉHO OKRUHU SPOZNÁME NAJZNÁMEJŠIE 
MIESTA OSTROVA, MNOŽSTVO UNESCOM CHRÁNENÝCH PAMIATOK A STAVBY Z ČIAS KOLONIÁLNEJ ÉRY. ZRELAXUJEME SA NA NAJZNÁMEJŠÍCH PLÁ-
ŽACH OSTROVA A OSVIEŽIME SA V ČISTÝCH VODÁCH ATLANTICKÉHO OCEÁNU A KARIBSKÉHO MORA.

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN 30 MINÚT   |   ČASOVÝ POSUN: -5 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

ľadové mojito, cuba libre, pre mamičky 
a malé slečny hodiny salsy, výučba špa-
nielčiny, večerné show, šnorchlovanie, 
potápanie, fakultatívne výlety, miestne 
trhy. Dosýta si vychutnáte dokonalý 
oddych a  nádherné tyrkysové vody 
Atlantiku. Oddýchnutí sa rozlúčime 
s Kubou a pred nami je už len odlet do 
Viedne/Budapešti.

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú leteckú dopravu. 
Transfer BA-letisko-BA. Všetky miest-
ne transfery počas poznávacích dní 
programu. Ubytovanie v kvalitných 4* 
hoteloch s  polpenziou počas okruhu, 
obedy počas výletov, v Trinidade a na 
Varadere (Sol Palmeras) s all inclusive, 
možnosť upgrade na 5* hotel Melia 
Varadero bez doplatku! Vstupné do 
pamiatok a múzeí. Služby miestneho a 
slovensky/česky hovoriaceho sprievod-
cu CK SATUR počas okruhu, anglicky/
česky hovoriaceho delegáta počas po-
bytu.

CENA NEZAHŔŇA
Miestne odletové taxy 25 CUC (platia 
sa na mieste pri odlete). Fakultatívne 
výlety a aktivity. Príplatok za jednolôž-
kovú izbu. Komplexné cestovné pois-
tenie.

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky 500 EUR. Vstupná 
turistická karta 22 EUR.

1.-2. DEŇ
Odlietame z  Viedne/Budapešti na 
Kubu. Po prílete do Havany, hlavné-
ho mesta tohto nádherného ostrova, 
sa presunieme do pekného 4* hotela 
s  bazénom. Náš výlet začneme pre-
hliadkou Havany, počas ktorej uvidíme 
modernú univerzitu a Námestie revolú-
cie v kontraste s UNESCO chránenou 
štvrťou Havana vieja. Deti si budú môcť 
pobehať na svetoznámom a najmä ruš-
nom nábreží s promenádou Malecón 
s vyhliadkou na pevnosť El Morro, chrá-
niacu ústie zálivu. Rezidenčná štvrť Ve-
dado, Kolumbov pamätník, koloniálne 
El Capitolio (Kapitol) – replika americ-
kého vzoru, bývalý prezidentský palác 
a Gran Teatro. Prejdeme  sa uličkami 
starého mesta, navštívime námestie 
sv. Františka s katedrálou a čulým ru-
chom. Vyfotiť sa môžeme s typickými 
kubánskymi ženami v bielom oblečení 
posedávajúcimi a fajčiacimi cigary. Naj-
menším budú pripomínať čarodejnice. 
K  atmosfére mesta patrí aj množstvo 
hudobníkov a tanečníkov. Uchváti nás 
veľkolepé námestie Plaza de Armas, 
a  dostaneme sa i  do obľúbených He-
mingwayových podnikov La Floridita 
a Bodeguita del Medio, kde si popíjal 
známe mojito. Nezabudneme ani na 
najmenších, ochutnáme totiž Virgin 
Mojito a  užijeme si jazdu na starých 
amerických autách (kabrioletoch). 
Možnosť večernej návštevy známeho 
kabaretu (fakultatívne).

3. DEŇ
Tento deň sa vydáme objavovať prí-
rodu. Presunieme sa do Piňar del Rio, 
oblasti známych vápencových útvarov 
– mogotov, obrovského množstva kra-
sových útvarov a jaskýň a predovšet-
kým najlepších tabakových plantáží 
na svete! Navštívime tabakovú fabriku, 
kde zistíme, podľa čoho sa pozná tá 
pravá cigara pre pánov a dámy a kto-
ré cigary sú najkvalitnejšie. Pozrieme 
si veľmi zaujímavý prvok tejto oblasti 
a  to obrovskú pomaľovanú skalu, kde 
je znázornená evolúcia. Počas presunu 

do údolia Viňjales sa zastavíme na vy-
hliadke „Los Jasmines“, navštívime zá-
zračnú jaskyňu Cueva del Indio a pre-
plavíme sa na starovekých lodičkách 
podzemnou riekou v útrobách jaskyne. 

4. DEŇ
Na ceste do Trinidadu sa zastavíme 
v Cienfuegos, v meste s prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho 
historického centra, kde si pozrieme 
park Jose Martího, hlavné námestie, 
mestské divadlo a významný Palacio 
de Valle.

5.-6. DEŇ
Trinidad, romantické koloniálne mes-
tečko sa teší patronátu UNESCO od 
roku 1988. Navštívime  miestne múze-
um, pestrofarebné uličky plné hráčov 
domina, baseballu a konských povozov 
bez jediného auta. Okúpeme sa v tep-
lučkých vodách Karibiku a ochutná-
me lahodný kokteil z cukrovej trstiny 
z miestnych plantáží údolia Valle de 
los Ingenios. Pokračovanie do Santa 
Clary, miesta posledného odpočinku 
národného hrdinu „Che“ Guevaru. Toto 
miesto určite zaujme najmä chlapcov, 
malých vojakov. Vykoľajený vlak ozna-
čuje rozhodujúce momenty Kubánskej 
revolúcie. Varadero.

7.-12. DEŇ
Pred nami sú dni relaxu na vyhlásených 
plážach s bielym pieskom na Varade-
re, pohodlie 4* all inclusive hotela, pre 
oteckov najkvalitnejší kubánsky rum, 

TERMÍNY A CENY

79ECUB15 POČET 
DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL

DIEŤA DO 12 R.*

13.02. - 24.02., 20.02. - 03.03. 12 1 880 1 269

27.02. - 10.03., 06.03. - 17.03. 12 1 880 1 269

13.03. - 24.03., 21.03. - 01.04. 12 1 880 1 269

05.04. - 16.04., 29.04. - 10.05. 12 1 695 1 239

15.04. - 26.04. 12 1 940 1 399

05.07. - 16.07. 12 1 948 1 399

16.11. - 27.11. 12 1 888 1 269

* Cena platí pri ubytovaní s 2 dospelými osobami

Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

Kuba
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AMERIKA  |  MEXIKO

MEXIKOMEXIKO OBJAVOVANIE YUCATÁNU OBJAVOVANIE YUCATÁNU 
ALL INCLUSIVEALL INCLUSIVE

PRE DETIPRE DETI
• Dobrodružstvo v stopách 

archeológov: pyramídy v 
Chitchen Itzá a Uxmal

• Plávanie v jaskynných ja-
zierkach

• Dozvieme sa, ako fungo-
vala dvojková sústava

• Možnosť návštevy tema-
tických parkov Xel-Ha, 
či X-caret (s tobogánmi, 
plameniakmi a mexickou 
show - ak vojde)

• Nádherné pláže a  teplé 
tyrkysové more

• Šnorchlovanie, stretneme 
aj Nema a Dori?

• Ubytovanie v 4* hoteloch
• Malé skupiny 

(max. 16 osôb)

CENOVÉ CENOVÉ 
VÝHODYVÝHODY

• Detský paušál
• Vstupy v cene

STÁLE ŽIVÉ TRADÍCIE A PÔVODNÁ KULTÚRA. HLBOKÁ DŽUNGĽA, PLÁŽE AKO ZO SNA, MANGROVNÍKOVÉ HÁJE A POZOSTATKY PRADÁVNYCH MOC-
NÝCH CIVILIZÁCIÍ. NEUVERITEĽNÉ STAVBY KOMPLEXU CHICHEN ITZA, ČI KÚPANIE A POTÁPANIE V PÔVODNÝCH MAYSKÝCH CENOTÁCH. POLOSTROV 
YUCATÁN SĽUBUJE ZÁBAVU A MNOŽSTVO ZÁŽITKOV PRE KAŽDÉHO, A TO VŠETKO V BLÍZKOSTI JEDINEČNÝCH KARIBSKÝCH PLÁŽÍ.

DĹŽKA LETU: 12 HODÍN   |   ČASOVÝ POSUN: -6 HODÍN   |   VHODNÉ PRE DETI OD: 5 ROKOV

CENA ZAHŔŇA
Medzinárodnú letenku. Transfer BA-
-letisko-BA. Všetky miestne transfery. 
Ubytovanie v kvalitných, 4* hoteloch 
s all inclusive (okrem Méridy – 1x noc-
ľah s polpenziou). Služby česky/slo-
vensky hovoriaceho sprievodcu/dele-
gáta CK SATUR. Vstupné do pamiatok 
a múzeí.

CENA NEZAHŔŇA
Fakultatívne vstupy a výlety (pre-
dovšetkým do tematických parkov). 
Príplatok za jednoposteľovú izbu. 
Komplexné cestovné poistenie. 

POVINNÉ DOPLATKY
Servisné poplatky cca 485 EUR. Odle-
tová taxa v Cancúne cca 27 USD.

1.-3. DEŇ
Odlietame z  Viedne/Budapešti do 
Cancúnu. Presunieme sa do pohodlia 
all inclusive hotela, kde zažijeme prvý 
dotyk s príjemnými vlnami tyrkyso-
vých vôd Karibiku. Oddýchneme si 
na nádherných piesočnatých plážach, 
postavíme si hrady z piesku. Fakulta-
tívne budeme mať možnosť navštíviť 
ostrov Isla Mujeres, či top nákupné  
centrá a promenády moderného Can-
cúnu, ktorý bol ešte pred 50 rokmi len 
bielym miestom na mape!

4. DEŇ
Čaká na nás mesto Mérida, koloni-
álne mesto s francúzskym šarmom. 
Založil ho v roku 1952, na rozvalinách 
bývalého mayského mesta, dobyvateľ 
Francisco de Montejo. Na začiatku 
20. storočia mala Mérida údajne naj-
viac milionárov na svete – o niekdajšej 
prosperite dodnes svedčia veľkole-
pé paláce, parky a sochy. Vydáme sa 
na dobrodružnú výpravu po stopách 
starých Mayov, navštívime Uxmal, 
„trikrát stavané“ mayské mesto, jednu 
z najväčších a najzaujímavejších ar-
cheologických lokalít Mayov. Očaria 
nás obdivuhodné stavby: Guessero-
va pyramída, Dom guvernéra, Dvor 
mníšok, či Dom korytnačiek. Po zo-
tmení sa vrátime k  ruinám, aby sme 
zažili jedinečnú svetelnú a zvukovú 
show zachytávajúcu čaro a mystiku 
mayských legiend.

5. DEŇ
Dnes spolu vystúpime na jednu z naj-
väčších pamiatok Mexika, Chichen 
Itzá, ktorá je považovaná za univerzitu 
mayskej kultúry. Toto archeologické 
nálezisko odhaľuje mayské znalosti 
matematiky, architektúry a astronó-
mie. Dokumentuje ich aj množstvo 
významných stavieb: chrám Kukul-
cán alebo „hrad“, ihrisko na loptovú 
hru „života a smrti“ (kapitán víťazné-
ho družstva bol obetovaný Bohom), 
chrám lebiek, chrám Jaguára, obser-
vatórium, tisíc stĺpcov a posvätná 
studňa. Veľkým zážitkom pre malých 

i  veľkých objaviteľov je kúpanie sa 
v cenote. Cez Valladolid sa vrátime až 
na nádhernú Mayskú Riviéru, opäť do 
pohodlia 4* all inclusive hotela.

6.-7. DEŇ 
Užijeme si voľný program na úchvat-
ných plážach Riviera Maya. Zaplávame 
si v mori pri východe slnka, vychut-
náme si sladké ničnerobenie a obed 
v rámci all-inclusive balíka, skvelú 
tequilu, prechádzku po piesku pri 
západe slnka, večerný drink v bare, 
tanečnú zábavu pri skvelej kapele 
tradičných hudobníkov mariaches 
(Môžu byť obzvlášť užitoční! Ak sa 
niekoho partnerka urazí, nechajte jej 
zahrať serenádu a odpustí vám čokoľ-
vek!). Fakultatívne možnosť návštevy 
niektorého z okolitých tematických 
parkov – Xel-Ha (jeden z najväčších 
prírodných parkov sveta s jedinečným 
šnorchlovaním) či Xcaret (eko-arche-
ologický park s množstvom atrakcií 
a vynikajúcou nočnou show zobrazu-
júcou celú históriu prostredníctvom 
tanca).

8.-9. DEŇ
Naše „leňošenie“ sa žiaľ končí a pred 
nami je návrat domov. Odlietame do 
Viedne/Budapešti.

Mexiko
Belize

Guatemala
Honduras

CancúnMerida
Uxmal

Mexico City
Tulum

Chichén 
Itzá Playa

TERMÍNY A CENY

79EMEX02 POČET DNÍ OSOBA DETSKÝ PAUŠÁL
DIEŤA DO 6 - 12 R.*

15.02. - 23.02. 9 1 760 799

22.02. - 02.03. 9 1 850 799

08.03. - 16.03. 9 1 790 799

16.04. - 24.04. 9 1 798 799

25.10. - 02.11. 9 1 798 799

* pri ubytovaní s 2 dospelými osobami
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SLOVENSKO  |  ZÁPADNÉ SLOVENSKO

POLOHA
Wellness hotel Park***+ s kompletne rekonštruovaným interiérom a exteriérom sa 
teší atraktívnej polohe v príjemnom a tichom prostredí mestského parku, pri rame-
ne rieky Váh, len necelých 300 m od pešej zóny a 500 m od kúpeľného ostrova. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia Park, kaviareň s letnou terasou, Cafe Panorama s možnosťou slnenia 
na terase na 6. poschodí, whirlpool, saunový komplex (fínska, parná, infra sauna), 
fi tnes, krytý bazén s vodnými atrakciami prepojený s exkluzívnou letnou terasou 
s ležadlami, Wi-Fi pripojenie na internet v celom hoteli zdarma. Parkovanie na uza-
tvorenom,  kamerou monitorovanom hotelovom parkovisku za poplatok 2 €/noc. 
Rodinný klub PLANET FUN vo vybraných termínoch.

UBYTOVANIE
2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, rodinné izby – apartmány alebo štúdiá 
s  možnosťou 2 prísteliek (spálňa, obývacia miestnosť s rozťahovacím gaučom), 
všetky izby kúpeľňa, WC, káblová LCD TV, rádiobudík, telefón, sušič na vlasy, žu-
pany na izbe, balkón, v  apartmánoch naviac chladnička, varná kanvica, čajový 
a kávový servis.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere bohaté bufetové stoly, obedy výber z menu rozšírené o šalátový 
bufet. Večere v prípade menšieho počtu hostí výber z menu. Možnosť prípravy 
diétnej stravy alebo jedál pre celiatikov. 

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie, polpenziu, animačné aktivity, zapožičanie bicyklov a stolný tenis za 
osobu a pobyt na 2 noci. Dieťa do 12 rokov na prístelke zdarma, v rodinnej izbe až 
2 deti do 12 rokov zdarma. 

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

PARK PARK +
PIEŠŤANYPIEŠŤANY

PRE DETIPRE DETI
• Krytý bazén s vodnými atrakciami prepojený s exkluzívnou let-

nou terasou s ležadlami
• Rodinný klub PLANET FUN s animátormi a animačným programom:

• Tématické dni – pirátsky poklad, indiánske leto, rozprávkové 
postavy, krajiny a ich vlajky, atď.

• Tvorivá dielnička – maľovanie tričiek, facepainting, obrázky 
z farebného piesku, maľovanie kamienkov, maľovanie na sklo, 
výroba náhrdelníkov a náramkov, origami

• Športové hry a miniolympiáda, (pod)vodné šibalstvá
• Večer mágie a kúziel – výroba a príprava kúzelníckych rekvi-

zít, tajomstvo kúziel a večerné predstavenie
• Minitalentshow, lampióny šťastia a lodičky prianí
• Narodeninová oslava, pečenie koláčikov
• Kurzy tanca, karaoke
• Fotenie s delfínom planet fun

• Detský kútik
• Požičovňa detských, horských bicyklov a palíc na nordic walking
• Detské stoličky v reštaurácii
• Stolný tenis
• Cyklistika
• Korčuľovanie na hrádzi
• V okolí kolkáreň, tenisové kurty, golf
• Mestský park s detským ihriskom

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 2 deti do 12 rokov na prístelke zdarma
• Možnosť ubytovania v 2+1, 2+2

36EWEL01 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU S POLPENZIOU (2 NOCI)
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SLOVENSKO  |  JUŽNÉ SLOVENSKO

PATINCEPATINCE

POLOHA
Wellness Hotel Patince SPA & MARINA **** sa nachádza v areáli termálneho kúpaliska. 

UBYTOVANIE
Klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa a WC, TV, rádio, minibar, 
trezor, župany na izbe. Izby kategórie Štandard s balkónom a možnosťou 1 prístelky, 
izby kategórie Superior sú väčšie, bez balkónu, s rozťahovacou sedačkou (možná ako 
2 prístelky pre deti), izby kategórie Economy s možnosťou 1 prístelky, bez balkónu 
a bez výhľadu, izby kategórie De Luxe sú mezonetové 2-lôžkové izby s obývačkou, 
spálňou a balkónom, izby kategórie Family sú 4-lôžkové mezonetové izby s balkó-
nom. Apartmány: 4-lôžkový apartmán s 2 spálňami, obývacou izbou alebo 2-lôžkový 
apartmán s 1 spálňou, obývacou izbou a balkónom. Zvieratko za poplatok 19 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov, obedy výber z menu.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, letná terasa, nočný bar, lobby bar, Wi-Fi vo všetkých priestoroch hotela. 
Wellness centrum: 4 vnútorné bazény s termálnou vodou (relaxačný, zážitkový, seda-
cí, detský s toboganom, vírivka, saunový svet (2x fínska sauna, parná sauna, bylinko-
vá sauna, slnečná lúka, Kneipov kúpeľ, ochladzovací bazén a nádoby, vírivka). V lete je 
v areáli k dispozícii 6 vonkajších bazénov s termálnou vodou (3 relaxačné, 2 detské, 1 pla-
vecký) a 4 tobogany. Parkovanie na kamerou stráženom parkovisku pri hoteli zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou a služby podľa príslušného balíčka za osobu a pobyt.
Pri všetkých pobytoch neobmedzený vstup do bazénového a saunového sveta 
a fi tnes, romantické nočné kúpanie v piatok do 01,00 hod., ranné plávanie v sobotu 
a nedeľu, voľný 3-hod. vstup do bazénového sveta aj  v deň odchodu.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste). Zvýhodnený doplatok za Family izbu 7,50 €/noc.

WELLNESS HOTEL PATINCE WELLNESS HOTEL PATINCE 

PRE DETIPRE DETI
• Komplex bazénov pre deti, tobogany a šmykľavky 
• Animácie, detské kútiky
• Minigolf, bowling, biliard, športové ihriská

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, single + dieťa 1+1
• 7=6 v termíne 27.6.-1.9.

FAMILY BALÍČKYFAMILY BALÍČKY
• Wellness víkend - 2x ubytovanie s polpenziou, bonusy: diagnos-

tika organizmu, coff ee voucher, darček pre dieťa, late check-out 
do 14,00 hod. Pobyty na 2 noci piatok - nedeľa. Dieťa do 10 rokov 
na prístelke zdarma

• Wellness týždeň - pobyty na 2-5 nocí s polpenziou, late check-out 
do 14,00 hod., 10% zľava na kozmetické a celotelové ošetrenia. 
Pobyty cez týždeň nedeľa - piatok Bonusy: pri pobyte na 2 noci 
diagnostika organizmu, termický zábal (20 min.), pri pobyte na 
3 noci + klasická masáž (20 min.), bowling 1 hod./izba/pobyt, pri 
pobyte na 4 noci + coff ee voucher, pri pobyte na 5 nocí + remine-
ralizačný kúpeľ. Procedúry len pre dospelé osoby

• Wellness Leto - pobyty na 2-6 nocí s polpenziou. Dieťa do 12 ro-
kov na prístelke zdarma. Akcia 7=6. Bonusy: welcome drink, vy-
hliadková plavba po Dunaji, diagnostika organizmu, vodné bicykle 
na 1 hod./izba, minigolf na 1 hod./izba, klasická masáž (20 min. pri 
pobyte od 3 nocí) pre dospelú osobu, 10% zľava na kozmetické 
a celotelové ošetrenia, 30% zľava na bowling v čase 15,00-19,00 
hod., happy hour na nápoje v Bowling bare v čase 19,00-20,00 
hod., každý piatok grilovačka na letnej terase s cigánskou hudbou

TERMÍNY A CENY

36EWEL25
WELLNESS VÍKEND 

(2 NOCI) 
DOSPELÝ V 1/2

DIEŤA DO 
6 / 10 R. NA 

ZÁKL. LÔŽKU

WELLNESS 
TÝŽDEŇ / LETO 

(2 NOCI) DOSPELÝ V 1/2

07.01.-17.04. 

22.04.-27.06. 

02.09.-19.12.

124 – / 20 114 / –

27.06.-02.09.  -  20 / – – / 143
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SLOVENSKO  |  JUŽNÉ SLOVENSKO

POLOHA
Ranč sa nachádza v obci Nový Tekov, asi 15 km od Levíc. Na brehu Hronu ponúka 
aktívne využitie voľného času pre milovníkov koní, krásnej prírody, športu a vody. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, zimná záhrada s jazierkom v interiéri, záhradná reštaurácia, počas leta 
nočný bar. Bufet na športoviskách, ktorý je zároveň aj požičovňou športových po-
trieb. Sauna a vírivka za poplatok.

UBYTOVANIE
V štyroch penziónoch v jednom areáli, izby s vlastným príslušenstvom sú štýlovo 
zariadené, každá je iná a poskytuje možnosť ubytovania pre dvojice, rodiny s deťmi 
v troj-, štvorposteľových izbách a apartmánoch so SAT TV a internetovým pripoje-
ním. Možnosť priviesť domáce zvieratko za poplatok 7 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky formu bufetového stola a obed alebo večera formou výberu z jedálneho 
lístka  Nápoje pri obede a večeri si platí hosť individuálne.

CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s  polpenziou za izbu a  noc pre rodinu (dve dospelé osoby a  jedno 
alebo 2 deti do 10 rokov) a platia na pobyty na minimálne 3 noci, denne dve vyučo-
vacie hodiny jazdy na koni, vonkajší bazén, tenisový kurt, vstup do domáceho ZOO 
s priamym kontaktom so zvieratkami, minigolf, kolkárska dráha, plážový volejbal, 
biliard, stolný tenis.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

RANČ U BOBIHORANČ U BOBIHO
NOVÝ TEKOVNOVÝ TEKOV

PRE DETIPRE DETI
• Gazdovský dvor – domáce ZOO s priamym kontaktom so zvie-

ratkami, možnosť ich kŕmenia
• Vonkajší bazén
• Detské ihrisko s preliezkami
• Výučba jazdy na koni
• Jazda na štvorkolkách
• Kolkárska dráha
• Minigolf
• Stolný tenis
• Tenisový kurt
• Požičovňa športových potrieb
• Možnosť priniesť domáce zvieratko
• Pozorovanie zvierat

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Využitie všetkých športovísk v areáli
• 20% zľava pri zapožičaní štvorkolky alebo zakúpení vstupu do 

sauny a vírivky
• Možnosť ubytovania: 

• 2+1
• 2+2 

TERMÍNY A CENY

33EHTL05 BALÍČEK V IZBE 1/2+1 (2 
DOSPELÍ + 1 DIEŤA DO 10 R.)

BALÍČEK V APARTMÁNE (2 
DOSPELÍ + 2 DIEŤA DO 10 R.)

01.05.-31.10. 79 110
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SLOVENSKO  |  MALÁ FATRA

POLOHA
Rezort Drevenice Terchová je novopostavený areál na nádhernom mieste vo vyhľadá-
vanej rázovitej obci. Súčasťou rezortu je vlastný pivovar Vŕšky a Penzión Vŕšky.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia s  terasou a krbom, kaviareň s vinárňou. Wi-Fi pripojenie na internet 
a strážny kamerový systém v celom areáli zdarma. V blízkosti areálu sa nachádza re-
laxačno-športové centrum Terchovec. Parkovanie pri penzióne (obmedzený počet 
miest kryté státie) alebo parkovanie na spevnenej ploche pred drevenicou zdarma. 

UBYTOVANIE
Drevenice: V každej drevenici sú 2 apartmány so samostatnými vchodmi, takže pô-
sobia a fungujú ako samostatné domy. Na prízemí každého apartmánu je spoločen-
ská miestnosť s krbom, digitálnou TV, pripojením na internet, kuchynským kútom, 
s rozťahovacou sedacou súpravou, sprchou a toaletou. Na poschodí sú dve alebo tri 
2-lôžkové spálne, sprcha a toaleta. Domáce zviera za poplatok 7 €/noc. Pri ubytovaní 
v dreveniciach sa vyberá vratná kaucia 70 €/pobyt. Penzión: 2-lôžkové izby, niektoré s 
možnosťou prístelky. Všetky izby sprcha a WC,  pripojenie na internet, SAT TV, prenos-
ný IP telefón použiteľný v rámci celého areálu. Všetky izby sú nefajčiarske.

STRAVOVANIE
Raňajky rozšírené kontinentálne, obedy a večere výberom z menu.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou za osobu/noc a platia za pobyt na min. 2 noci. Dieťa do 6 r. bez 
nároku na lôžko zdarma. Dieťa do 15 r. na prístelke pri 2 plne platiacich osobách zdarma, 
v mimosezóne až 2 deti v apt. do 15 r. zdarma. Pri pobyte na viac ako 7 nocí 2 jednorazo-
vé 2-hodinové vstupy do vodného sveta a sauny v relaxačnom centre Terchovec. Zľava 
50% na vstupy do lanového parku, 15% zľava na vstup do aquaparku Dolný Kubín. Jeden 
večer gurmánske pivné menu s nahliadnutím do pivovaru a malým darčekom.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

UPOZORNENIE
Počas mimosezóny (15.9.-14.12.2014) akcia 14=12, 7=5.

REZORT REZORT DREVENICE DREVENICE A PENZIÓNA PENZIÓN VŔŠKY  VŔŠKY 
TERCHOVÁTERCHOVÁ

PRE DETIPRE DETI
• Detské ihrisko
• Lanová dráha
• Športové aktivity
• Relaxačno-športové centrum s bazénom
• Detské postieľky a systém na monitorovanie detí
• Opatrovanie detí na požiadanie

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 2 deti do 15 rokov zdarma
• Využitie všetkých športovísk v areáli
• Zľava 50% na vstupy do lanového parku
• Zľava 15% na vstup do aquaparku Dolný Kubín
• Možnosť ubytovania: 

• 2+1
• 2+2 

• 7=5, 14=12 v mimosezóne
• Pri pobyte na viac ako 7 nocí 2 jednorazové 2-hodinové vstupy 

do vodného sveta a sauny v relaxačnom centre Terchovec

TERMÍNY A CENY

33EHTL07 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2 IZBE S POLPENZIOU

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V APARTMÁNE 
PRI OBS. 4 ALEBO 6 OSOBAMI

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V APARTMÁNE 
PRI OBS. 2 OSOBAMI

30.04.-15.06. a 15.09.-15.12. 30 30 50

15.06.-24.07. a 27.07.-01.08. a 03.08.-15.09. 37 37 62
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SLOVENSKO  |  NÍZKE TATRY

POLOHA
Novozrekonštruovaný hotel Partizán sa nachádza v Nízkych Tatrách v oblasti Tále, 
ktoré patria k obľúbeným miestam aktívneho oddychu. Hotel je držiteľom certifi -
kátu Únie materských centier „Zariadenie priateľské k deťom a rodinám“ – 5 hviez-
dičiek.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Panoramatická reštaurácia, zážitková koliba Tálska bašta, športovo-zábavné stre-
disko Limbus s nočným barom, lobby hala a bar, Nature Wellness Center - AQUA & 
KIDS (bazén s protiprúdom a chrličom, detský vodný svet s atrakciami, panorama-
tická jacuzzi pre 10 osôb, detský vodný svet Ferda Mravca s atrakciami), VITAL & 
SAUNA (7 druhov sáun, panoramatické relax zóny s hojdacími ležadlami a horský-
mi potôčikmi, zážitkové atrakcie), SPA & MASSAGE ( masáže, telové a kozmetické 
procedúry).  Parkovisko priamo pred hotelom zdarma.

UBYTOVANIE
2-lôžkové izby typu Junior Chopok alebo Junior Panorama (za doplatok) s mož-
nosťou 2 prísteliek. Všetky izby a apartmány majú kúpeľňu s vaňou alebo sprchou, 
toaletu, sušič na vlasy, LCD SAT TV, rádio, internet, trezor, telefón s priamou voľbou, 
minibar, župan, papučky. Všetky hotelové izby sú nefajčiarske.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bohatých bufetových stolov, obedy výber z menu, večere formou 
bufetu alebo 4-chodové menu.

CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou za osobu a noc a platí na pobyty na minimálne 3 noci, 
vstup do Nature Wellness Center, pre deti do 7 rokov 1x za pobyt jazda na koni, 
minigolf a  športové aktivity v bare Limbus. Až 2 deti do 7 rokov na prístelkách 
zdarma. 

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

PARTIZÁN PARTIZÁN 
TÁLETÁLE

PRE DETIPRE DETI
• Detský vodný svet Ferda Mravca
• Detské kútiky
• Animácie 
• Jazdenie na koni na neďalekej farme
• Minigolf
• Squash a športové aktivity v multifunkčnej športovej hale
• Bowling
• Biliard
• Stolný futbal
• Loptové hry v exteriéri hotela
• Detské postieľky
• Detské stoličky v reštaurácii
• Jaskyne

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Až 2 deti do 7 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania:

• 2+1
• 2+2

TERMÍNY A CENY

33EHTL08 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU JUNIOR
 CHOPOK S POLPENZIOU

DIEŤA 7-11 R. NA PRÍSTELKE V IZBE 
JUNIOR S POLPENZIOU

DIEŤA 11-15 R. NA PRÍSTELKE V IZBE 
JUNIOR S POLPENZIOU

06.01.-16.04. a 23.04.-19.12. 79 47 62
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SLOVENSKO  |  NÍZKE TATRY

POLOHA
Areál leží v regióne Liptova v kúpeľnej dedinke Bešeňová, 12 km od Ružomberka.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácie, bary a kaviarne, wellness & spa & relax centrum. Wi-Fi internet zdarma. 
Parkovanie pri hoteloch zdarma. Vonkajšie bazény - 13 bazénov: 8 s geotermálnou 
vodou – otvorených celoročne (teplota vody od 26 do 39 °C), 5 bazénov z antikora 
s čírou ohrievanou vodou (teplota vody od 26 do 37 °C). Nová celoročne otvorená, 
adrenalínová zóna. Vnútorné bazény – 3 antikorové s priezračnou ohrievanou vodou 
(teplota vody od 24 do 36 °C) - sedací bazén, veľký plavecký. Wellness centrum - 
Vitálny svet: komplex 5 sáun a inhalácií (bylinková, rímska, soľná, mentolová, fínska) 
a ochladzovacích bazénov, široká ponuka hydromasáží, tropický dážď, tepidárium. 

UBYTOVANIE
Hotel Termal: 2-lôžkové izby kategórie Standard s možnosťou 1 prístelky alebo izby 
kategórie Classic s možnosťou 1-2 prísteliek. Všetky izby: LCD  TV, trezor, telefón, pri-
pojenie na internet, sprcha a WC, 2x župan, sušič na vlasy, niektoré balkón. Hotel Luka: 
2-lôžkové štúdiá kategórie Štandard bez možnosti prístelky, štúdiá kategórie Classic 
s možnosťou 1 prístelky, štúdiá kategórie Comfort s možnosťou 2 prísteliek. Všetky 
izby: plne vybavený kuchynský kút, LCD TV, trezor, telefón, pripojenie na internet, 
sprcha a WC, sušič na vlasy, 2x župan, väčšina balkón. Hotel Giga: 2-lôžkové izby 
kategórie Štandard s možnosťou 1 prístelky, kategórie Classic s možnosťou 1 alebo 
2 prísteliek. Niektoré izby majú balkón. Všetky izby LCD TV, trezor, telefón, pripojenie 
na internet, sprcha a WC, 2x župan, sušič na vlasy, niektoré balkón. 

STRAVOVANIE
Raňajky, obedy, večere formou bufetu (stravovanie za doplatok).

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie za izbu pre 2 osoby a noc, vonkajšie bazény. Zapožičanie županov pre 
osoby ubytované na pevnom lôžku. Dieťa do 6 r. v sprievode 2 dospelých osôb bez 
nároku na lôžku alebo prístelku stravovanie v rozsahu rodičov zdarma. 

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

GINO PARADISE GINO PARADISE 
BEŠEŇOVÁBEŠEŇOVÁ

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark:

• Komplex bazénov – vonkajšie aj vnútorné 
s geotermálnou vodou

• Tobogany a šmykľavky:
• Najdlhší tobogan na Slovensku (1 km)
• Závodný tobogan so zvukom a silou motora F1
• Tobogan so svetelnými a zvukovými efektami
• Toboganová veža (30 m) 
• Nová adrenalínová zóna (otvorené celý rok)
• Detské bazény a atrakcie
• Bazén s vlnobitím

• Animácie
• Detské ihriská
• Nafukovacie hrady
• Detské kútiky
• Opatrovanie detí
• Detské stoličky v reštauráciách 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 6 rokov stravovanie zdarma
• Možnosť ubytovania: 

• 2+1
• 2+2
• 2+3

TERMÍNY A CENY

36EWEL20 CENA ZA IZBU 1/2 
STANDARD TERMAL, GIGA

CENA ZA IZBU 1/2 
CLASSIC TERMAL, GIGA

CENA ZA ŠTÚDIO 1/2 
COMFORT LUKA

CENA ZA ŠTÚDIO 1/2 
CLASSIC LUKA

CENA ZA ŠTÚDIO 1/2 
STANDARD LUKA

06.01.-21.04. a 15.06.-14.09. 75 83 92 88 83

21.04.-15.06. a 14.09.-21.12. 66 75 83 80 76
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SLOVENSKO  |  NÍZKE TATRY

POLOHA
Holiday Village Tatralandia sa nachádza na okraji mesta Liptovský Mikuláš priamo 
v komplexe Holliday Resort Tatralandia, ktorého súčasťou je aj najväčší aquapark 
v strednej Európe a westernové mestečko. Z centra mesta je vzdialená asi 4 km od 
centra.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Holiday Village Tatralandia tvorí 155 bungalovov a apartmánov, rozdelených do 11 štý-
lových osád. Dve štýlové reštaurácie, Wi-Fi v celom areáli. Parkovanie v areáli zdarma.

UBYTOVANIE
Tri typy domov rozdelených buď do radovej výstavby – apartmány alebo samostatne 
stojace bungalovy. Každá ubytovacia jednotka má k dispozícii spoločenskú miestnosť 
(niektoré s krbom) so sedením, SAT TV, rádio, telefón, kuchynský kút so základným 
vybavením na varenie, sprchu, WC a letnú terasu so sedením (niektoré s balkónom). 
TYP A apartmán (1/4 + 1) - pozostáva zo spálne so 4 lôžkami umiestnenej v mezonete 
a spoločenskej miestnosti s možnosťou ďalšej prístelky. TYP B bungalov (1/3 + 1) - 
pozostáva zo spálne s 3 lôžkami a spoločenskej miestnosti s možnosťou prístelky na 
poschodí. TYP C bungalov (1/7 + 1) - pozostáva z jednej 4- a jednej 3-lôžkovej spálne 
umiestnených na nadzemnom podlaží a spoločenskej miestnosti na prízemí, kde je 
možnosť prístelky.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu, večere výber z menu. Stravovanie sa podáva v hlavnej budove.

CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie v apartmáne alebo bungalove s raňajkami na noc, vstup do aquaparku. 
Dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko polpenzia zdarma (vstup do aquaparku za do-
platok).

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Večera dospelý 9 €, dieťa 6-12 rokov 6€.

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIAHOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠLIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark – najväčší aqua-fun park v Strednej Európe
• Tobogany a šmykľavky 
• Dobrodružstvo aj zábava v osadách: U poľovníka, v Liptovskej 

dedine, Indiánskej osade, Rybárskej zátoke, Skautskom tábore, 
U vinára, v Remeselníckom dvore, Central parku, Detskom svete, 
Romantickej záhrade aj Westernovej osade

• Animácie 
• Detské kútiky
• Detské ihriská
• Krby a ohniská na grilovanie
• Bowling 
• Stolný futbal
• Športové ihriská
• 5D kino

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 6 rokov bez lôžka stravovanie zdarma
• Možnosť ubytovania 4+1, 3+1, 7+1
• 7=6 v termínoch 1.5.-27.6. a 16.9.-31.10.

TERMÍNY A CENY

33EHTL09 CENA ZA APT. TYP A 
A BGW. TYP B 4 OSOBY

CENA ZA APT. TYP A 
A BGW. TYP B 2 OSOBY

CENA ZA BGW. 
TYP C 7 OSÔB

01.05.-27.06. a 16.09.-31.10. 172 118 261

27.06.-16.09. 188 132 276
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POLOHA
Luxusný Wellness Hotel Chopok **** v Nízkych Tatrách svojim dizajnom a vyso-
kým štandardom poskytovaných služieb uspokojí požiadavky tých najnáročnejších 
klientov. 

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, Relax bar, wellness centrum (5 druhov sáun, tepidárium, masážne 
sprchy, vonkajšia a vnútorná vírivka, masážne sprchy, vonkajšia ľadová jasky-
ňa). Parkovanie pred hotelom aj Wi-Fi pripojenie na internet zdarma. 

UBYTOVANIE
2-lôžkové izby  s možnosťou prístelky kategórie Štandard, v hoteli sú aj izby De Lux 
a rodinné izby (2 oddelené miestnosti, 4-5 lôžok, 2 kúpeľne). Všetky izby minibar, 
trezor, sušič na vlasy, balkón, LCD SAT TV, telefón, internetové pripojenie, kávový 
a čajový servis, župan, papučky. Možnosť priviesť psa za poplatok 25 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky sú podávané formou bufetu, obed á la Carte, večera výber zo 4 menu 
(1 detské menu). Menu pozostáva zo 4 chodov. Bohatý šalátový bufet, ovocie 
a dezerty. Jedlá vhodné aj pre celiatikov. V hlavnej sezóne občerstvenie aj v čase 
15,00 -17,00 hod.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s raňajkami za osobu a noc, neobmedzený vstup do bazéna, wellness 
a fi tnes. Dieťa do 12 rokov ubytovanie na prístelke a raňajky zdarma. Ceny v rodin-
nej izbe platia pri ubytovaní 4 osôb.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za večeru dospelý 14 €, dieťa do 12 rokov 7 €.

WELLNESS HOTEL CHOPOK WELLNESS HOTEL CHOPOK 
DEMÄNOVSKÁ DOLINADEMÄNOVSKÁ DOLINA

PRE DETIPRE DETI
• Je zameraný na rodiny s deťmi. Hotel je držiteľom certifi kátu 

Únie materských centier a zariadenie priateľksé k deťom a ro-
dinám.

• Detský bazén
• Detský klub
• Animácie
• Vonkajšie detské ihrisko s preliezkami
• Detské stoličky v reštaurácii
• Detské menu
• Detské župany, nočníky, vaničky, postieľky
• Bowling
• Biliard
• Stolný futbal
• Airhockey

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3

TERMÍNY A CENY

33EHTL10 DOSPELÝ NA ZÁKL. LÔŽKU V 
1/2 ŠTANDARD S RAŇAJKAMI

DIEŤA DO 12 R. NA ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2 ŠTANDARD S RAŇAJKAMI

DOSPELÝ NA ZÁKL. LÔŽKU V 1/4 
RODINNÁ IZBA S RAŇAJKAMI

DIEŤA DO 12 R. NA ZÁKL. LÔŽKU V 
1/4 RODINNÁ IZBA S RAŇAJKAMI

01.04.-16.04. a 22.04.-30.06. 53 49 37 33

16.04.-22.04. 80 76 53 49

30.06.-31.07. a 31.08.-23.12. 62 58 44 40

31.07.-31.08. 67 63 47 43
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POLOHA
Hotel sa nachádza v centre turistického strediska Jasná, v nadmorskej výške 1 200 m, 
priamo pri nástupnej stanici lanovky na Chopok. Hotel ma príjemnú rodinnú atmosféru 
a upokojujúci vkusný horský dizajn.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, ľudová reštaurácia, vínna pivnica s vinotékou, nočný bar - kabaret, ka-
viareň, Wi-Fi pripojenie, miestnosť na odkladanie batožiny, počas prázdnin animácie 
pre deti aj dospelých. Nové Wellness centrum - unikátny 25 m plavecký bazén, detský 
bazén (4x9 m) s detskou zónou, vírivý bazén s chrličom, 6 sáun s ochladzovacím ba-
zénom, kanadská vaňa, hydromasážne sprchy, oddychová zóna s vyhrievanými ležad-
lami, letná terasa s kaďou, detská zóna, vitamín bar, široká ponuka masáži a procedúr. 
Nestrážené parkovisko pred hotelom bez poplatku, garáže za poplatok (10 EUR/noc).

UBYTOVANIE
Ubytovacia časť kategória Štandard - dvojlôžkové izby s možnosťou 1 prístelky, izby 
Superior s možnosťou 2 prísteliek, apartmány Residence (s 2 spálňami), apartmány 
Mezonet alebo apartmány LUX. Všetky izby majú kúpeľňu, WC, SAT TV, telefón, sušič 
na vlasy, župan, trezor, minibar, v apartmánoch LUX aj kuchynský kútik a krb. Apart-
mány LUX sa nachádzajú pri hoteli so samostatným vchodom zvonku. Ubytovacia 
časť kategória Economy - dvojlôžkové izby, niektoré s možnosťou 1 prístelky, izby Fa-
mily s možnosťou 1 alebo 2 prísteliek. Všetky izby majú kúpeľňu, WC, SAT TV, telefón, 
sušič na vlasy, župany, trezor, minibar.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov, večere podávané formou 3 chodového menu (bez 
nápojov), alebo á la Carte. Olovrant pre deti v podobe čaju a sladkého občerstvenia.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou za osobu a noc a platí pri pobyte na minimálne 3 noci, vstup 
do bazéna v čase 08,00-10,00 hod., neobmedzený vstup do wellness centra v čase 
otváracích hodín, parkovisko, Wi-Fi, detský kútik, animácie, požičanie bicyklov, miest-
ny poplatok. Jedno dieťa do 6 r. s dvomi dospelými osobami na prístelke zdarma.

SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA SKI & WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA 
JASNÁJASNÁ

PRE DETIPRE DETI
• Adrenalínový park tarzania
• Aquaparky
• V letnom období, na jar aj na jeseň, možnosť absolvovať túry, 

cyklotúry (zapožičanie bicykla priamo v hoteli)
• Detský bazén
• Detské kluby
• Detský kútik
• Detské ihrisko
• Animácie
• Jaskyne
• Stolný tenis
• Biliard
• Rodinné izby 2+2
• Požičovňa bicyklov

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 6 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2
• Olovrant pre deti

TERMÍNY A CENY

36EWEL30 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2 STANDARD

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2 ECONOMY

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V APARTMÁNE/
SUPERIOR STANDARD

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU 
V ROD. IZBE ECONOMY

31.03.-30.11. 44 36 53 43
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POLOHA
Vynovený Wellness hotel je umiestnený na severnom úpätí Chopku vo výške 1100 
m n.m. v centre Jasnej. Termálne kúpalisko a aquapark Tatralandia 20 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, denný bar, Wellness Centrum (relaxačný bazén s protiprúdom a ma-
sážnymi tryskami, adventúrne sprchy, masáže, fínska sauna, soľná parná sauna, 
odpočiváreň, fi tnes centrum), vonkajšia časť s 2 jacuzzami, 2 fínskymi saunami 
a 1 infrasaunou. Interentový kútik, Wi-Fi pripojenie v hotelovej hale, lobby bare. 
Parkovanie pred hotelom zdarma, v podzemných garážach za poplatok.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky typu Štandard alebo DeLuxe (za dopla-
tok), kúpeľňa, župany na izbe, sušič na vlasy, WC, TV, rádio, minibar. Detská postieľ-
ka zdarma. Možnosť priviesť psa za poplatok 15 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov. Obedy výber z menu. Večere formou bufetu 
prípadne výber z menu.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s raňajkami, vstup do Wellness centra na 3-hod. denne, fi tnes, parkova-
nie. Dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko polpenzia zdarma.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za večeru 12 EUR/osoba.

WELLNESS HOTEL GRAND WELLNESS HOTEL GRAND 
JASNÁJASNÁ

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark
• Detský bazén
• Bazén s protiprúdom
• Vnútorný bazén
• Vonkajšia casť s dvoma jacuzzami
• Detský kútik
• Požičovňa športových potrieb
• Animácie
• Mini ZOO
• Tarzania 
• Biliard
• Detské postieľky
• Detské stoličky v reštaurácii
• Jaskyne

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 15 rokov za zvýhodnenú cenu
• Dieťa do 6 rokov stravovanie zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1
• 7=6 vo všetkých termínoch

TERMÍNY A CENY

33EHTL11 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V 1/2 
ŠTANDARD S RAŇAJKAMI

DIEŤA DO 15 ROKOV NA PRÍSTELKE
 S RAŇAJKAMI

DOSPELÝ NA NA PRÍSTELKE 
S RAŇAJKAMI

01.05.-27.06. a 16.09.-31.10. 28 5 23

27.06.-16.09. 29 5 24
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LIPTOVSKÝ JÁN LIPTOVSKÝ JÁN 

POLOHA
Hotel je situovaný pri vstupe do Jánskej doliny. Termálna voda sa využíva aj na plnenie 
bazénov termálneho kúpaliska pri hoteli Máj, aj krytého hotelového bazéna.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, bistro, aperitív bar, krytý bazén s termálnou vodou 28°C, sauna, masáže, 
relaxačné kúpele a fi tnes centrum. Wi-Fi v celom hoteli zdarma. Letné termálne kúpa-
lisko pri hoteli. Parkovanie pred hotelom na nestráženom parkovisku zdarma.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky alebo rodinné izby 2+2 prístelky (jedna miest-
nosť rozdelená na spálňovú časť a obývaciu so sedacou súpravou). Všetky izby majú  
kúpeľňu, WC, rádio, SAT TV, telefón, trezor, balkón. Psík za poplatok 10 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov, obedy výber z menu. Nápoje pri obede 
a večeri si platí hosť individuálne.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou za osobu a noc, vstup do bazéna, 1x za pobyt vstup na ter-
málne kúpalisko. Počas letných prázdnin pri pobyte od 3 nocí denne vstup na termál-
ne kúpalisko. Dieťa do 15 r. ubytovanie na prístelke aj polpenzia zdarma, pri ubytovaní 
s dvomi dospelými osobami. Deti do 3 r. bez služieb zdarma.

POVINNÉ DOPLATKY
Doplatok za rodinnú izbu pri obsadení 2 osobami 14 €/noc a pri obsadení 3 osobami 
7 €/noc (pri obsadení izby 4 osobami sa doplatok neplatí). Miestny poplatok (platba 
na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za neobsadené lôžko v 1/2 izbe 7 €/noc (príplatok za 1/1 izbu sa neúčtuje), 
obed dospelý 8 €, dieťa do 12 r. 6,20 €.

UPOZORNENIE
Uvedené ceny platia pri pobyte na min. 2 noci. 

SOREA MÁJ SOREA MÁJ 

PRE DETIPRE DETI
• Krytý bazén (25 x 12,5 m) s termálnou vodou 28°C
• Detský bazén
• Detský klub
• Animácie
• Detská postieľka
• Stolný tenis aj futbal
• Biliard
• Elektronické šípky
• Spoločenské hry
• Požičovňa bicyklov

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 15 rokov zdarma
• Zvýhodnená cena aj na pevnom lôžku 1+1
• Možnosť ubytovania 2+2

TERMÍNY A CENY

33EHTL01 DOSPELÝ NA ZÁKL. LÔŽKU 
S POLPENZIOU

DIEŤA 3-15 R. NA ZÁKL. 
LÔŽKU S POLPENZIOU

2. DIEŤA DO 15 R.NA
 PRÍSTELKE S POLPENZIOU

03.05.-31.05. a 27.09.-13.12. 33 23 16

31.05.-28.06. a 01.09.-27.09. 36 25 18

28.06.-01.09. 43 30 21
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POLOHA
Jeden z najkrajších hotelov vo Vysokých Tatrách je situovaný pri brehu vysokohor-
ského plesa na začiatku Mlynickej doliny.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Lobby bar, Slnečná reštaurácia, vinotéka, nočný Vatra club s bowlingom, koliba 
Partia pri jazere Štrbské pleso, Patria AQUA PARADISE WELLNESS (soľný a eu-
kalyptový parný kúpeľ, bylinková inhalácia, sanárium, tepidárium, tropický dážď, 
whirlpool, masážny bazén, prívalová sprcha, vodná cesta, ľadová jaskyňa), krytý 
bazén, detská herňa,  rôzne druhy masáží, bankovanie, ricochet,  kongresová hala 
na prízemí, Wi-Fi vo všetkých priestoroch a na izbách káblová prípojka na internet 
zdarma. Parkovanie za poplatok na stráženom parkovisku (6 €/deň) alebo v garáži 
(8 €/deň), v termínoch 6.4.-18.4. a 22.4.-26.4. a 11.10.-1.11. garáž zdarma. Hotel je 
úplne nefajčiarsky.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, kúpeľňa, WC, SAT TV, rádio, sušič na vla-
sy, telefón, minibar, župany na každej izbe zdarma. K dispozícii sú samozrejme aj 
1-lôžkové izby a apartmány (1/2 spálňa a obývacia izba s možnosťou 2 prísteliek). 
Detská postieľka zdarma. Možnosť priviesť zviera za poplatok 15 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov, obedy  výber z menu. K večeri malé 
nealko, malá minerálka, malé pivo alebo vínny strek zdarma.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s raňajkami, vstup do bazéna a wellness, stolný tenis. Pri zakúpení 
polpenzie v sezóne 05.07.-23.08.2014 (dospelý 13 €) a pri pobyte na minimálne 
7 nocí 1 obedový balíček alebo dvojchodové menu zdarma. Dieťa do 12 rokov pri 
dvoch dospelých osobách na prístelke zdarma (aj polpenzia v prípade, že ju majú 
zakúpenú rodičia). 

UPOZORNENIE
Akcia 7=6 v termíne 05.04.-01.11.2013.

PATRIA PATRIA 
ŠTRBSKÉ PLESOŠTRBSKÉ PLESO

PRE DETIPRE DETI
• Krytý bazén
• Detský kútik
• Detské stoličky v reštaurácii
• Detská postieľka
• Stolný tenis
• Ricochet 
• Detská herňa

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 12 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania: 

• 2+1
• 2+2

• Možnosť ubytovania single + dieťa
• Polpenzia zdarma
• 7=6

TERMÍNY A CENY

33EHTL03 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V 1/2 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V APARTMÁNE

06.04.-18.04. a 22.04.-26.04. a 11.10.-01.11. 25 38

18.04.-22.04. a 31.05.-05.07. a 23.08.-13.09. 37 56

26.04.-31.05. a 13.09.-11.10. 29 43

05.07.-23.08. 43 65
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POLOHA
Zrekonštruovaný KONGRES a RELAX Hotel *** SOREA TRIGAN (Baník) je situovaný 
v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier pri Novom Štrbskom plese.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, Lobby bar, Minibar, vyhliadková terasa, nový Wellness – Svet regenerácie 
a oddychu s nerezovými bazénmi, vodné trysky, ležadlová masáž, 2x parná sauna, 
1x fínska sauna, fi tnes, detský bazénik. Široká ponuka masáží a relaxačných zábalov 
za poplatok. Presklený panoramatický výťah – výhľad na vrcholy tatranských štítov. 
Wi-Fi pripojenie v celom hoteli zdarma. Parkovanie pred hotelom na nestráženom 
parkovisku bez poplatku.

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, sprcha alebo vaňa, toaleta, LCD-TV, SAT TV, 
rádio, telefón. Hotel disponuje aj bezbáriérovými izbami, apartmánmi a rodinnými 
izbami (2 prepojené izby 1/2+1 a 1/1, spoločná kúpeľňa s vaňou). Zapožičanie detskej 
postieľky zdarma. Možnosť priviesť zviera za poplatok 10 €/noc.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov, obedy výber z menu. Nápoje pri obede 
a večeri si platí hosť individuálne.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou za osobu a noc, 1x  za pobyt vstup do Wellness. Dieťa do 
15 r. ubytovanie na prístelke a polpenzia zdarma pri ubytovaní s dvomi plne platiacimi 
osobami. Dieťa do 3 r. bez služieb zdarma.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

OSTATNÉ DOPLATKY
Obedy dospelý 8 €, dieťa do 15 rokov 6,20 €.

UPOZORNENIE
Uvedené ceny platia na min. 2 noci. Všetky priestory rodinného hotela sú nefajčiarske.

SOREA TRIGAN SOREA TRIGAN 
ŠTRBSKÉ PLESOŠTRBSKÉ PLESO

PRE DETIPRE DETI
• Hotel je ocenený Certifi kátom „Zariadenie priateľské k rodinám 

a deťom“ v rámci projektu „Vstúpte s dieťaťom“.
• Nerezové bazény
• Detský bazén
• Vodné trysky
• Detský kútik
• Animácie
• Stolný tenis 
• Detská postieľka 
• Presklený panoramatický výťah – výhľad na vrcholy tatranských 

štítov

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 dieťa do 15 rokov zdarma
• Zvýhodnená cena aj na pevnom lôžku 1+1

TERMÍNY A CENY

33EHTL02 DOSPELÝ NA ZÁKL. 
LÔŽKU S POLPENZIOU

DIEŤA DO 15 R. NA ZÁKL. 
LÔŽKU S POLPENZIOU

03.05.-31.05. a 27.09.-13.12. 36 25

31.05.-28.06. a 01.09.-27.09. 38 27

28.06.-01.09. 44 31
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SLOVENSKO  |  VYSOKÉ TATRY

POLOHA
Vyhľadávaný hotel po kompletnej rekonštrukcii sa nachádza v pokojnej časti Tatran-
skej Lomnice. Približne 200 m od hotela je stanica kabínkovej lanovky na Skalnaté 
Pleso a Lomnický Štít.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, denný bar a kaviareň, Relax centrum (krytý bazén s vírivkou, parná sauna, 
klasické a relaxačné masáže), zapožičanie županu za poplatok 3 €/pobyt. Wi-Fi v ka-
viarni, aj v relax centre a dennom bare. Parkovanie pri hoteli na nestráženom parko-
visku bez poplatku.

UBYTOVANIE
Izby CLASSIC - na 1. až 4. poschodí, niektoré s možnosťou prístelky alebo detskej 
postieľky.  Izby CLASSIC FAMILY SUITE - na 1., 2., 3. poschodí , 2 samostatné izby 
prepojené spojovacími dverami, v type 2+2 aj 2 samostatné kúpeľne, na vybrané izby 
je možné umiestniť prístelku alebo detskú postieľku. Izby CLASSIC FAMILY SUITE typ 
2+3 - na 1., 2., 3. poschodí, rodičovská izba (2 lôžka) má balkón, detská izba (3 lôžka) 
má okno s výhľadom do doliny, 2 samostatné izby prepojené spojovacími dverami, 
2 samostatné kúpeľne, izby bez možnosti prístelky alebo detskej postieľky. Všetky izby 
LCD TV SAT, kúpeľňa, sušič na vlasy. Izby na 1. až 4. poschodí sú ladené do farieb roč-
ných období: JAR (oranžová), LETO (zelená), JESEŇ (bordová), ZIMA (modrá). Izby 
PLUS na 4., 5. a 6. poschodí sú v kategórii 4*.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov alebo výber z menu, obed výber z menu.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou v izbe Classic za osobu a noc, vstup do relax centra, miestny 
poplatok. Dieťa do 6 r. v sprievode 2 dospelých osôb bez nároku na lôžko polpenzia 
zdarma. Dieťa do 4 rokov detská postieľka zdarma.

UPOZORNENIE
Nie je možný pobyt so zvieraťom. Uvedené ceny platia v termíne 14.7.-1.9. na minimál-
ne 3 noci, v termíne 22.4.-14.7. a 1.9.-30.10. na minimálne 2 noci. Akcia 6=5 vo všetkých 
termínoch.

SLOVAN SLOVAN 
TATRANSKÁ LOMNICATATRANSKÁ LOMNICA

PRE DETIPRE DETI
• Hotel je držiteľom certifi kátu „Zariadenie priateľské k deťom 

a rodinám“.
• Bazén so šmykľavkou 
• Detský kútik 
• Animácie
• Detské postieľky 
• Detské stoličky, detský riad, varné kanvice
• Baby friendly
• Stolný tenis
• Stolný futbal
• Bilard
• Spoločenské hry

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 6 rokov stravovanie zdarma
• Možnosť ubytovania:

• 2+1
• 2+2
• 2+3

• Možnosť ubytovania single + dieťa 1+1
• 6=5

TERMÍNY A CENY

33EHTL04 DOSP. NA ZÁKL. LÔŽKU 
S POLPENZIOU V IZBE CLASSIC

DIEŤA 4-12 R. NA ZÁKL. 
LÔŽKU ALEBO PRÍSTELKE S POLPENZIOU

22.04.-14.07. a 01.09.-30.10. 50 26

14.07.-01.09. 54 27
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ČESKO  |  PRAHA

POLOHA
Luxusný 4-hviezdičkový hotel sa nachádza v blízkosti Průhonického zámku a par-
ku. Aquapalace je najväčším stredoeurópskym aquaparkom pod strechou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelová reštaurácia Astra, bar Barracuda v  hotelovej hale, dve samoobslužné 
reštaurácie Staropramen a Coca-cola v časti aquaparku, ďalej bary Prima, Korálový 
a Sauna bar.  Podzemné parkovisko zdarma. Wi-Fi v celom hoteli zdarma.  

UBYTOVANIE
V rodinných izbách sa nachádza veľké dvojlôžko (180x200 cm) a pohodlná dre-
vená poschodová posteľ (2 lôžka 80x170cm). Na izbách je dostatok úložného 
priestoru vrátane priestranného šatníka, TV s plazmovou obrazovkou a DVD pre-
hrávačom, župan pre dospelých (detské župany nie sú k dispozícii).

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov vrátane 1 nápoja na osobu z výberu 
(víno, pivo, nealko).

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA  ZAHŔŇA 
2x ubytovanie s  polpenziou v  rodinnej izbe pre 2 dospelé osoby a  2 deti do 
15 rokov na 2 noci a služby podľa balíčka, doprava Aquabusom zo a na stanicu 
metra Opatov.

POVINNÉ DOPLATKY
Miestny poplatok (platba na mieste).

AQUAPALACE HOTEL AQUAPALACE HOTEL 
PRAHAPRAHA

PRE DETIPRE DETI
• Najväčší stredoeurópsky Aquapark – Aquapalace, ktorý pozostáva 

z: palácu dobrodružstiev, palácu pokladov, palácu relaxu a vraku 
pirátskej lode

• Komplex bazénov pre deti
• Tobogany, šmykľavky, gejzíry, umelá rieka, bazén s vlnobitím
• Detský kútik vo vodnom svete

  

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Vstup do aquaparku
• Cenovo výhodné tematické balíčky

 

FAMILY BALÍČKYFAMILY BALÍČKY
• RODINNÝ ZOO HIT - 1x rodinná vstupenka do ZOO, 1x výlet do 

Dendrologickej záhrady vrátane piknikového koša, 1x rodinný vstup 
do Botanickej záhrady vrátane desiaty (november - marec), 1x 
vstup do hotelového Vodného sveta bez obmedzenia, vstup do 
Fitnes centra, rodinný darček.

• KRÁĽOVSTVO ŽELEZNÍC A TOBOGANOV - 1x rodinný vstup do 
Kráľovstva železníc, 1x obed v štýlovej vláčikovej reštaurácii Výtop-
na v Prahe v hodnote 1 000 Kč, vstup do hotelového Vodného sve-
ta bez obmedzenia, vstup do Fitnes centra, rodinný darček.

• PO STOPÁCH DINOSAUROV - 1x rodinná vstupenka do Dinopar-
ku v Prahe, vstup do hotelového Vodného sveta bez obmedzenia, 
vstup do Fitnes centra, darček z Dinoparku na izbe.

TERMÍNY A CENY

33EHCZ01

RODINNÝ ZOO HIT 
V RODINNEJ IZBE 
(2 DOSP. + 2 DETI 
DO 15 R. ) 2 NOCI

PO STOPÁCH 
DINOSAUROV

(2 DOSP. + 2 DETI 
DO 15 R. ) 2 NOCI

KRÁĽOVSTVO 
ŽELEZNÍC A 

TOBOGANOV (2 
DOSP. + 2 DETI DO 

15 R. ) 2 NOCI

02.01.-28.12. 380 355 382
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ČESKO  |  JUŽNÉ ČECHY

POLOHA
Najväčší hotelový wellness komplex v  Českej republike sa nachádza na brehu 
Lipenskej priehrady v  bezprostrednej blízkosti malebného mestečka Frymburk. 
V zime možnosť korčuľovania, bežeckého a zjazdového lyžovania.   

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Dve hotelové reštaurácie, Lobby bar, kaviareň, najmenších poteší hotelová cukrá-
reň, Well and Wine restaurant s možnosťou ochutnávky českých a  francúzskych 
vín, priestranný Aquapark, soľná jaskyňa. Parkovisko chránené kamerovým systé-
mom pre ubytovaných hostí zdarma. Všetky priestory hotela sú nefajčiarske.  

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky alebo rodinné izby v zložení dve 2-lôžkové 
izby so spoločnou kúpeľňou, všetky izby s príslušenstvom a výhľadom na Lipenskú 
priehradu alebo zalesnené vrcholky Šumavy, bezbariérový prístup, SAT TV, prípoj-
ka na internet.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere výber z menu. Nápoje pri obe-
de a večeri si platí hosť individuálne.

OFICIÁLNE HODNOTENIE: ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s raňajkami za osobu a noc (v rodinnej izbe platí pri ubytovaní 4 osôb), 
neobmedzený vstup do Aquaparku, do fi t-zóny, miestny poplatok. Dieťa do 6 ro-
kov ubytovanie na prístelke aj polpenzia zdarma. Pri pobyte nad 5 nocí dieťa až do 
12 rokov na prístelke aj s polpenziou zdarma. Sladké prekvapenie na izbe. 

OSTATNÉ DOPLATKY
Doplatok za večeru dospelý 12 €, dieťa 6-12 rokov 6 €, pri pobyte nad 5 nocí zdarma.

WELLNESS HOTEL WELLNESS HOTEL FRYMBURK FRYMBURK 
FRYMBURKFRYMBURK

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark na rozlohe 1 500 m2

• Vnútorný bazén s 2 plaveckými dráhami
• Divoká rieka
• Vodné chrliče
• Tobogan a šmykľavky
• Športové aktivity (squash, bowling, fi tnes)
• Opatrovanie detí na požiadanie
• Vonkajšie detské ihrisko
• Dva detské kútiky
• Sladké prekvapenie na izbe
• Každú sobotu doobeda zábavná hodinka v aquaparku
• Každú sobotu poobede animačný program 
• Tvorivá dielňa 
• V zime možnosť korčuľovania na zamrznutom jazere
• Lyžovanie na zjazdovke v blízkosti hotela 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 12 rokov aj s polpenziou zdarma
• Neobmedzený vstup do aquparku a fi t zóny v cene
• Možnosť ubytovania v rodinných izbách 2+2 (4 pevné lôžka)

TERMÍNY A CENY

33EHCZ02 OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2 S RAŇAJKAMI

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU V 2/2 
RODINNÁ IZBA S RAŇAJKAMI

07.01.-22.12. 32 29
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RAKÚSKO  |  KATSCHBERG

FALKENSTEINER FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG CLUB FUNIMATION KATSCHBERG 
KATSCHBERGKATSCHBERG

POLOHA
Hotel sa nachádza v turisticky zaujímavej chránenej oblasti Kärntner Nockberge. Ne-
ďaleko od hotela nájdete 18 jamkové golfové ihrisko, jazdeckú halu,  lanový park, či 
dobrodružné detské ihrisko. Hotel je zameraný hlavne na rodiny s deťmi.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel ponúka recepciu, reštauráciu, bar, terasu a parkovisko. Hostia môžu zdarma vy-
užívať služby centra Acqapura SPA s vnútorným a vonkajším bazénom, panorama-
tickou odpočívarňou, terasou, saunovým svetom s bylinkovou saunou, aromatickým 
parným kúpeľom, vírivkou, ľadovým vodopádom a kanálom so studenou vodou. 

UBYTOVANIE
Hotel má k dispozícii rôzne typy izieb od dvojlôžkových až po rodinné izby či suity. 
Všetky izby majú  kúpeľňu so sprchou/WC, sušič vlasov, rádio, telefón, SAT TV, trezor. 

STRAVOVANIE
Rozšírená plná penzia: privítací drink, raňajky formou bohatého bufetu s bio kútikom, 
ľahký obed (snack bufet), tematické večere s predjedlami, šalátmi a dezertami formou 
bufetu, nápoje k obedňajšiemu snacku a k večeri (pivo, stolové víno, minerálka a džú-
sy. 1x týždenne galavečera.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s rozšírenou plnou penziou na 1 noc.

OSTATNÉ DOPLATKY
Pobytová taxa 2,50 EUR/osoba/noc (povinná, platba na mieste), komplexné cestovné 
poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Pobyty sú možné od 3 nocí s nástupom denne. V období 19.7.-6.9. na 7 nocí s nástu-
pom v stredu alebo v sobotu. Domáce zvieratá nie sú povolené.

PRE DETI PRE DETI 
• Detský bazén a tobogan 
• Detská herňa na ploche 1 000 m2

• Detský klub Falky Land
• Animačný program 
• Program pre mládež vo veku 12 - 16 rokov (počas prázdnin)
• Detské kino
• Detské džúsy vo Falky Land klube počas dňa 
• Detský kútik pre najmenšie deti (detské postieľky, prebaľovacie 

pulty, detské vaničky, baby phone, turistické nosiče, ohrievačky 
detských fl iaš, termosky a rýchlovarné konvice)

• Športové aktivity: lezecká stena, stolný tenis, biliard, stolný futbal, 
lukostreľba, futbal, bedminton, turistika so sprievodcom, šípky

• Možnosti využitia aktivít v okolí: pešia turistika, cyklistika, nordic 
walking, plávanie, rafting, canyoning, jazda na koni, golf, mou-
tainbike, paragliding

• Opatrovanie detí vo veku 3-12 rokov (ne-pia 09.00-20.30 hod. 
a so 10.00-18.00 hod.)

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 3 deti do 6 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3

TERMÍNY A CENY

74EATH01
OSOBA NA 

ZÁKLADNOM 
LÔŽKU V F1/2+2

DIEŤA 6-18 R. NA 
ZÁKLADNOM 

LÔŽKU V F1/2+2

DIEŤA 3-6 R. NA 
ZÁKLADNOM 

LÔŽKU V F1/2+2

DIEŤA 6-18 R. NA 
PRÍSTELKE 
V F1/2+2

OSOBA NA 
ZÁKLADNOM 

LÔŽKU V F1/2+3

DIEŤA 6-18 R. NA 
PRÍSTELKE 
V F1/2+3

17.05.-29.05. a 13.09.-03.10. 77 53 38 38 91 45

29.05.-28.06. a 03.10.-02.11. 81 56 40 40 95 47

28.06.-05.07. a 30.08.-13.09. 86 59 43 43 100 49

05.07.-26.07. a 23.08.-30.08. 96 94 94 47 110 54

26.07.-23.08. 106 103 103 52 120 59
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RAKÚSKO  |  HEILIGENBLUT

PRE DETI PRE DETI 
• Krytý bazén s protiprúdom 
• Mini ZOO
• Animačný program so skúsenými animátormi (Po-Pi)
• Detský obed a nápoje pre deti v rámci animačného programu  
• Detské menu v reštaurácii 
• Vysoké stoličky pre deti 
• Detské ihrisko
• Detská postieľka
• Herňa
• TV miestnosť
• Možnosti využitia aktivít v okolí:

• Pešia turistika
• Cyklistika
• Nordic walking
• Tenis
• Squash

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 3 deti do 6 rokov zdarma
• Detský obed a nápoje pre deti v rámci animačného programu v cene
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+3
• Kärntner Card zahrnutá v cene pobytu od 3 nocí. V rámci tejto 

karty získavajú klienti množstvo zliav a zdarma vstupov v rámci 
celého regiónu

HUNGUEST HOTEL HEILIGENBLUT HUNGUEST HOTEL HEILIGENBLUT 
HEILIGENBLUTHEILIGENBLUT

POLOHA
Útulný hotel sa nachádza v dedinke Heiligenblut vo výške 1 300 m n. m., na úpätí 
najvyššieho vrchu Rakúska Grossglockner. Od centra je vzdialený 300 m rovnako ako 
od údolnej stanice lanovky. V Heiligenblut začína vysokohorská cesta Grossglockner 
Hochalpenstrasse (2 504 m n. m.), nádherná panoramatická cesta, ktorou sa v letných 
mesiacoch dostanete na druhú stranu horského masívu Hohe Tauern, do mestečka 
Fusch an der Grossglocknerstrasse. Cesta je spoplatnená. Prejazd je možný zdarma 
s kartou Kärntner Card, ktorá je zahrnutá v cene pobytu od 3 nocí.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel ponúka recepciu spoločenskú miestnosť s TV, čitáreň, zimnú záhradu, interneto-
vý kútik s Wi-Fi pripojením v bare, jedáleň, reštauráciu, bar, kaviareň, terasu, parkovis-
ko i garáž (za poplatok). Zrelaxovať môžete v krytom bazéne s protiprúdom, saune, 
parnom kúpeli a infrakabíne. Za poplatok sú k dispozícii tenisové a sqashové kurty. 

UBYTOVANIE
Útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky a rodinné izby s dvomi miest-
nosťami pre max. 5 osôb možu byť tvorené i 2 izbami bez spojovacích dverí. Izby sú 
vybavené kúpeľňou so sprchou/WC, sušičom vlasov, SAT alebo káblovou TV, Wi-Fi 
zdarma a trezorom. Všetky izby majú lodžiu. 

STRAVOVANIE
Polpenzia, raňajky formou bufetu, večere servírované s možnosťou výberu, šalátový 
bufet, dezertový bufet. Možnosť doobjednať si neobmedzené nápoje (pivo, víno soft-
drinks a káva) k večeri za 5 EUR/osoba/noc.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na 1 noc.

OSTATNÉ DOPLATKY
Pobytová taxa cca 2,05 EUR/osoba/deň (povinná, platba na mieste), komplexné ces-
tovné poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Pobyty sú možné od 3 nocí s nástupom denne. Domáce zviera na vyžiadanie za po-
platok cca 12 EUR/deň (platba na mieste).

TERMINY A CENY

74EATH04 OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V I1/2CZ

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V I1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V F1/2+3

DIEŤA 6-16 R. NA 
PRÍSTELKE V I1/2+1

DIEŤA 6-16 R. NA 
PRÍSTELKE V F1/2+3

28.05.-13.07. a 25.08.-28.09. 59 63 68 32 35

13.07.-25.08. 63 68 74 35 38
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RAKÚSKO  |  SKI WELT

POLOHA
Rodinný hotel sa nachádza v turisticky vyhľadávanej oblasti Pillersee Tal, ktoré ponúka 
množstvo prekvapení. Jedným z nich je zábavný park Erlebnispark Pillersee s  atrak-
ciami pre deti, alebo Triassic Park Waidring s nádhernou výhliadkovou plošinou zave-
senou na skalnom brale. Hotel Fontana Fiberbrunn je situovaný priamo pri lanovke, 
ktorá v letných mesiacoch ponúka ďalšiu atrakciu – Timoks Coaster – bobovú dráhu. 
V mestečku Fieberbrunn nájde i letné kúpalisko s vodnými atrakciami.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel má recepciu, bar, spoločenskú miestnosť s Wi-Fi v hale zdarma, reštauráciu, par-
kovisko a garáž (za poplatok). Pri hoteli je lúka na opaľovanie. Vo wellness majú hostia 
k dispozícii krytý bazén, saunu, sanárium a fi tness. Večer je možné zahrať si stolný 
tenis alebo sa 1 x týždenne zabaviť pri živej hudbe (júl a august). 

UBYTOVANIE
Dvojlôžkové izby s možnosťou 1 až 2 prísteliek sú vybavené kúpeľňou so sprchou/WC, 
sušičom vlasov, káblovou TV, minibarom a trezorom. Izby majú balkón alebo terasu. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s All inclusive na 1 noc.

OSTATNÉ POPLATKY
Pobytová taxa 1,50 EUR/osoba/noc (povinná, platba na mieste), komplexné cestovné 
poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Pobyty sú možné od 2 nocí s nástupom denne. Akcia 7=6 v období 17.5.-28.6. a 23.8.-18.10. 

SPORTHOTEL FONTANA SPORTHOTEL FONTANA 
FIEBERBRUNNFIEBERBRUNN

PRE DETI PRE DETI 
• Vnútorný bazén 
• Zábavný park Pillersee s detskými atrakciami v okolí
• Triassic Park Waidring s  vyhliadkovou plošinou zavesenou na 

skalnom brale v okolí 
• Bobová dráha Timoks Coaster s dĺžkou 1 km a prevýšením 115 m 

v blízkom okolí (počas letných mesiacov)
• Animačný program pre deti od 3 rokov (Po-Pi) ako napr. detská 

olympiáda, indiánsky deň, stavba priehrady a iné 
• Detský bufet v reštaurácii 
• Vysoká stolička 
• Detská postieľka
• Detská herňa 
• Možnosti využitia aktivít v okolí: pešia turistika, cyklistika, nordic 

walking, plávanie, baby phone
• Ohrievač detských fl iaš
• Opatrovanie detí za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 2 deti do 15 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2
• Možnosť ubytovania single +dieťa

TERMÍNY A CENY

74EATH03 DOSPELÝ NA ZÁKL. 
LÔŽKU V I1/2

DIEŤA 0-15 R. NA ZÁKL. 
LÔŽKU V I1/2 S 1 DOSP.

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V I1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V I1/2+2

17.05.-28.06. a 06.09.-18.10. 70 36 77 84

28.06.-12.07. a 16.08.-06.09. 75 38 82 90

12.07.-16.08. 85 43 94 102

ALL INCLUSIVE Privítací drink, raňajky formou bufetu, na obed ľahký 
snack, popoludní káva a koláč, i zmrzlina pre deti, 4-chodové večere s možnos-
ťou výberu, šalátový bufet 1 x týždenne tematický bufet. Nápoje celodenne od 
10,00 do 24,00 hod., pivo víno, vybrané koktejly a miestne nealkoholické nápoje.
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RAKÚSKO  |  MUTTERERALM

POLOHA
Hotel sa nachádza na slnečnej náhornej plošine len 200 m od centra mestečka 
Götzens, Hlavné mesto spolkovej republiky Tyrol – Innsbruck s nádherným historickým 
centrom je vzdialené len 10 km. Neďaleko sa nachádzajú i preslávené dielne Swarovski. 
V okolí hotela nájdete okrem mnohých turistických chodníkov i  cyklotrasy, vedúce 
k panoramatickým miestam s nádherným výhľadom vo výške až 1 600 m n. m.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel ponúka recepciu, bar, reštauráciu,   terasu, mietnosť pre uskladnenie bicyklov, 
parkovisko i lúku na opaľovanie. Wi-Fi v hale za poplatok. Hostia majú  denne k dispo-
zícii krytý bazén, saunu a parný kúpeľ.   

UBYTOVANIE
Príjemne zariadené dvojlôžkové izby s  možnosťou jednej prístelky a  rodinné izby 
tvorené dvomi miestnosťami sú vybavené kúpeľňou so sprchou/WC, sušičom vlasov, 
trezorom a SAT TV. Niektoré klasické a všetky rodinné izby majú balkón alebo terasu.

STRAVOVANIE
All inclusive.

OFICIÁLNE HODNOTENIE ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s All incluisve na 1 noc.

POZNÁMKA
Pobyty sú možné od 3 nocí s nástupom denne. Akcia 7=6 a 4=3 v období 8.6.-29.6. 
a 24.8.-7.9. Domáce zvieratá nie sú povolené.

EDELWEISS EDELWEISS 
GÖTZENSGÖTZENS

PRE DETI PRE DETI 
• Vnútorný bazén
• Herňa v sesterskom hoteli Clubhotel Götzens
• Detské animáciie (Po-Pi)
• Detská olympiáda
• Hry v lese
• Prechádzky s lampášmi 
• Koncerty ľudovej hudby a tanečné večere
• Program pri jazere Natterersee s dobrodružnými hrami
• Detská postieľka za poplatok 5 EUR/noc 
• Možnosti využitia aktivít v okolí:

• Pešia turistika
• Cyklistika
• Nordic walking
• Plávanie
• Moutainbike

• Tenisové kurty, požičovňa bicyklov a minigolf za poplatok
• Hotel organizuje denne v závislosti od počasia vychádzky a túry 

s  horským vodcom Alpskej školy. Ak túry nezačínajú priamo 
od hotela, v  cene je zahrnuté použite miestnych autobusov tzv. 
Wanderbusse. 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 2 deti do 11 rokov zdarma
• Vstup k jazeru Lanser Badesee v cene 
• 1x týždenne vstup do centra voľného času v Axams v cene
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2

TERMÍNY A CENY

74EATH05 OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V 1/2

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V 1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V F1/2+2

DIEŤA 11-18 R. NA 
PRÍSTELKE V 1/2+1

DIEŤA 11-18 R. NA 
PRÍSTELKE V F1/2+2

08.06.-07.09. 57 59 69 30 35

ALL INCLUSIVE Privítací drink, raňajky formou bohatého bufetu, obe-
dový balíček, popoludní koláč a káva, zmrzlina pre deti, 3-chodové večere s mož-
nosťou výberu, predjedlá, dezerty a šaláty formou bufetu. Alkoholické a nealko-
holické nápoje (pivo, stolové víno, soft drink, káva čaj) celodenne od 10.00 do 
22.00 hod. 1 x týždenne tematická večera.
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RAKÚSKO  |  BURGENLAND

POLOHA
Prázdninová osada leží na okraji národného parku len 65 km od Bratislavy. Predstavuje 
ideálne miesto pre oddych a načerpanie síl v súlade s prírodou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Rodinné prázdninové letovisko ponúka ubytovanie v hotelovej časti alebo v dovo-
lenkových domoch. V letovisku majú klienti k dispozícii rôzne reštaurácie a vinárne. 
Wellness ponúka: vnútorný bazén, bociani detský bazén, whirlpool s tryskami a mi-
nerálnym prameňom, rôzne druhy sáun, liečivý parný kúpeľ a bistro vo wellness časti.

UBYTOVANIE
Hotelová časť: klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky majú kúpeľňou 
s WC, sušič na vlasy, rádio, káblovú TV, telefón, Wi-fi  zdarma, minibar, trezor, väčšina 
balkón alebo terasu. Hotelové apartmány sú pre 2 až 4 osoby a majú navyše oddele-
nú obývaciu miestnosť. Dovolenkové domy: BGW pre 4 osoby – obývacia miestnosť, 
spálňa s poschodovou posteľou a dvojlôžková spálňa. BGW pre 5 osôb – obývacia 
miestnosť (rozkladacie lôžko pre 1 osobu), spálňa s poschodovou posteľou a dvojlôž-
ková spálňa  BGW pre 5-6 osôb – obývacia miestnosť, dvojlôžková spálňa na prízemí, 
otvorená galéria s rozkladacím lôžkom a dvojlôžko v podkroví. BGW sú klimatizované, 
súčasťou obývacej miestnosti je kuchynský kút, má kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, rádio, 
káblovú TV, Wi-Fi, trezor, terasu so záhradným grilom.

STRAVOVANIE
Raňajky formou bufetu, 3-chodové večere s možnosťou výberu.

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na 1 noc, cena balíčka zahŕňa 3x ubytovanie s raňajkami pre 
4 člennú rodinu (2 dosp. + 2 deti do 10 r.) v bungalove B2+2, 1 výlet do Národného 
parku Neusiedler See (2 hod.).

OSTATNÉ DOPLATKY
Víkendový príplatok (piatok - nedeľa) 10 EUR/osoba v období 01.01.-30.06. a 31.08.-
31.12., kúpeľný poplatok cca 1,50 EUR/os./noc (platba na mieste), dospelý na prístelke 
75 EUR/noc, dieťa 11-15 r. na prístelke 70 EUR/noc, dieťa 7-11 r. na prístelke 47 EUR/noc

POZNÁMKA
Nástup je možný denne na minimálne 2 noci.

HOTEL A FERIENDORF HOTEL A FERIENDORF VILA VITA PANNONIAVILA VITA PANNONIA
BURGENLAND, PAMHAGENBURGENLAND, PAMHAGEN

PRE DETI PRE DETI 
• Vnútorný bazén
• Bocianí detský bazén 
• Jazero s pieskovou plážou
• Raj voľného času na ploche 200 ha
• Detská zoologická záhrada
• Maskot sloník KUNO
• Zóna bez automobilov
• Najlepšie vybavená požičovňa bicyklov
• Pestrý program pre deti za účasti tímu inštruktorov 

vo Vila Kunterbunte:
• Pre deti od 4 do 12 rokov
• Od polovice apríla do konca októbra 

• Animačný program: pirátska loď, izbička pre bábiky, bazén s lop-
tičkami a kĺzačkou, nafukovací hrad na skákanie, herňa

• Tematické dni pre deti (rytiersky, indiánsky, prírodovedecký deň)
• Jazda na poníkoch
• Športové aktivity (stolný tenis, minigolf, basketbal, plážový vo-

lejbal, futbal, tenis, požičovňa bicyklov) 

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 4 deti do 7 rokov s raňajkami zdarma
• Požičovňa bicyklov zdarma 
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3, 2+4
• Výhodný cenový balíček pre štvorčlennú rodinu

TERMÍNY A CENY

76EATW05 OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V IZBE

OSOBA NA ZÁKL. LÔŽKU 
V APARTMÁNE

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V B2+2

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V B2+3

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V B2+4

ŠŤASTNÉ DNI PRE 
4 ČLENNÚ RODINU

01.01.-30.06. a 31.08.-31.12. 113 123 127 132 137 765

30.06.-31.08. 133 143 147 152 157 765
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RAKÚSKO  |  NASSFELD

POLOHA
Hotel sa nachádza uprostred nádhernej alpskej prírody vo výške 1 400 m n. m. Od 
centra dedinky Tröplach je vzdialený 18 km. Je vynikajúcim východzím bodom pre 
turistické túry. Jazero Presseggersee s vodou, ktorá v lete dosahuje teplotu 28 °C.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotel v typickom rakúskom štýle pozostáva z hlavnej budovy a vedľajších budov. Ho-
tel má recepciu, bar, spoločenskú miestnosť, reštauráciu, ponúkajúcu miestne špeciali-
ty a slnečnú terasu. Hostia môžu využívať wellness s krytým bazénom, saunou. 

UBYTOVANIE
Útulné dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky (pre dieťa do 15 rokov). V hlav-
nej budove a rodinné izby tvorené tromi miestnosťami pre max. 6 osôb vo vedľajšej 
budove majú kúpeľňou so sprchou/WC, sušičom vlasov, Sat TV a Wi-Fi za poplatok. 

STRAVOVANIE
All inclusive. 

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s All inclusive na 1 noc.

OSTATNÉ POPLATKY
Pobytová taxa 1,25 EUR osoba/noc (povinná, platba na mieste), komplexné cestovné 
poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Pobyty sú možné od 3 nocí s nástupom a odchodom vo Št, Pi, So, Ne. 

ALPENHOTEL ALPENHOTEL MARCIUS MARCIUS 
NASSFELD - SONNENALPENASSFELD - SONNENALPE

PRE DETI PRE DETI 
• Vnútorný bazén 
• Aquaarena Kotschach-Mauten v okolí
• Najdlhšia bobová dráha v Korutánsku s dĺžkou 2,2 km a prevý-

šením 400 m v okolí
• Zábavný park 1. Kärntner Erlebnispark Pressegger See s množ-

stvom atrakcii (27 km od hotela)
• Rodinný zážitkový chodník s  fontánami, trampolínami a  inými 

atrakciami - Aqua trail „BergWasser“  
• Animačný program v rámci Nassfeld Plus Card pri jazere 

Presseger See pre deti od 6 do 10 rokov
• Vodné hry, hra na požiarnikov a iné
• Detský kútik pri reštaurácii 
• Detská postieľka
• Herňa 
• Možnosti využitia aktivít v okolí: 

• Pešia turistika
• Cyklistika 
• Nordic walking
• Plávanie
• Rybačka
• Surfovanie

• Šípky a biliard (za poplatok) 
• Wi-Fi v bare zdarma

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 1 až 4 deti do 13 rokov zdarma
• Vstup do zábavného parku 1. Kärntner Erlebnispark Pressegger See 
• Možnosť ubytovania 2+1, 2+2, 2+4
• V cene pobytu je zahrnutá tzv. Nassfeld Plus Card, ktorá zahŕňa 
• Akcia 4=3 na pobyty s nástupom vo Št a 7=6 na pobyty s nástu-

pom v So a Ne. množstvo zliav u partnerov v regióne

TERMÍNY A CENY

74EATH02 OS. NA 
ZÁKL. LÔŽKU

OS. NAD 16 R. 
NA PRÍSTELKE

DIEŤA 13-16 R. 
NA PRÍSTELKE

18.05.-08.06. a 05.10.-26.10. 36 25 18

08.06.-22.06. a 21.09.-05.10. 42 30 22

22.06.-06.07. a 24.08.-21.09. 54 38 28

06.07.-24.08. 62 43 31

ALL INCLUSIVE Privítací drink, raňajky formou bufetu, obedový snack, 
popoludňajšie občerstvenie s kávou a koláčom, pre deti zmrzlina, 3-chodové ve-
čere s možnosťou výberu, šalátový bufet. Nápoje celodenne od 9.00 do 22.00 
hod, čapované pivo, stolové víno, káva, čaj, miestne nealkoholické nápoje. 1 x týž-
denne tematický bufet. Stravovanie všetkých klientov prebieha v hlavnej budove.
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MAĎARSKO  |  BUDAPEŠŤ

RAMADA RESORT AQUAWORLD RAMADA RESORT AQUAWORLD  SUPERIOR
BUDAPEŠŤBUDAPEŠŤ

POLOHA
Hotel sa nachádza v severnej časti Budapešti, v prostredí plnom zelene. Centrum mes-
ta je klientom ľahko dostupné autobusom priamo od hotela.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, Wi-Fi (zdarma), reštaurácia, kinosála, biliard, dom hier, garáž (za poplatok), 
parkovisko (zdarma). Hotelové „Oriental“ spa, wellness a fi tnes centrum: vyhrievaný 
vnútorný bazén prepojený s vonkajším, saunový svet. Za poplatok: tenis, squash, le-
zecké steny pre deti a dospelých. Z hotela sa dá prejsť do aquaparku „AQUAWORLD“.

UBYTOVANIE
Klimatizované izby: jednolôžkové, dvojlôžkové - možnosť prístelky pre dieťa do 7 r., 
rodinné izby – možnosť prístelky pre 2 deti do 7 r, junior suity - možnosť prístelky 
pre 1 dospelého alebo 2 deti do 14 r. Hotelové apartmány sa nachádzajú vo vedľajšej 
budove spojenej s hotelom chodbou, majú oddelenú spálňu a možnosť prístelky pre 
1 dospelého alebo 2 deti do 14 r. Všetky izby a apartmány sú klimatizované a majú 
kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, LCD SAT TV, telefón, Wi-Fi, minibar, trezor (za poplatok).

STRAVOVANIE
Polpenzia - formou bufetových stolov.

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★ SUPERIOR

CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na 1 noc, neobmedzený vstup do „AQUAWORLDU“ a  „Orien-
tal spa a wellness“, fi tnes, kyvadlovú dopravu do centra Budapešti, kúpeľný poplatok. 

OSTATNÉ POPLATKY
Za 1 obed 24 EUR, pes 14 EUR/noc (na vyžiadanie, platba na mieste), parkovanie v ga-
ráži 6,50 EUR/deň (platba na mieste), za Budatínsku časť 11 EUR/noc/izba, za Sil-
vestrovský pobyt 122 EUR/dosp., 85 EUR/dieťa 7-14 r., komplexne cestovne poistenie.

POZNÁMKA
Dieťa do 7 rokov na prístelke zdarma. Minimálna dĺžka pobytu je 1 noc okrem sviatkov 
(18.4.-21.4., 24.7.-27.7., 30.12.-1.1.2015) kedy je minimálna dĺžka pobytu na vypísaný ter-
mín. Akcie v období: 4=3 (12.1.-18.4., 21.4.-5.6., 9.6.-28.6., 9.11.-24.12.), 7=6.

PRE DETIPRE DETI
• Aquapark AQUAWORLD - najväčší kryty zážitkový park v Euró-

pe ponúka počas celého roka nezabudnuteľné zážitky pre každú 
vekovú skupinu: ruiny kostola v  Angkore s  nádychom trópov, 
okolo ktorého sú visuté mosty, veže, palmy, bazény s vlnami, 
horský potok, 17 zážitkových bazénov a bazény pre deti vnútri 
i vonku. Dávku adrenalínu zabezpečuje 11 špeciálnych šmýkačiek, 
bazén pre surfi stov, lopta plávajúca po vode

• Súčasťou Aquaworldu je aj hrací kút a Bongo Kids Club s dozo-
rom (zábava na 2 poschodiach: kreatívne hry, stoly legom, dob-
rodružná ríša hračiek, herne)

• Hotelové bazény a šmýkačky
• Detské menu a malé stolíky v reštaurácii 
• Detská stolička v reštaurácii 
• Ihrisko a herňa
• Postieľka zdarma a ohrádka pre dieťa

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 7 rokov zdarma 
• Vstup do aquaparku AQUAWORLD v cene
• Možnosť ubytovania 2+2

TERMÍNY A CENY

76EHUW11 OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V 1/2+1

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V F1/2+2

OSOBA NA ZÁKL. 
LÔŽKU V JUNIOR SUITE

DOSPELÝ NA 
PRÍSTELKE 

DIEŤA 7-14 R. 
NA PRÍSTELKE 

01.01.-12.01. a 28.06.-24.07. a 27.07.-24.08. a 24.12.-30.12. 97 124 115 57 26

12.01.-30.03. a 09.11.-24.12. 76 103 93 57 26

30.03.-18.04. a 21.04.-28.06. a 24.08.-09.11. 86 113 103 57 26

18.04.-21.04. a 24.07.-27.07. a 30.12.-01.01. 117 144 134 57 26
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MAĎARSKO  |  SÁRVÁR

PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR 
SÁRVÁRSÁRVÁR

POLOHA
Hotel sa nachádza v meste Sárvár, v srdci svetoznámeho kúpeľného strediska, v blíz-
kosti kúpeľov Sárvár s veľkým aquaparkom s termálnou vodou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, bar, kaviareň, detský kútik, Wi-Fi zdarma v celom hoteli. Priame spojenie 
krytou chodbou s kúpeľmi, v ktorých je komplex vnútorných a vonkajších (len v letnej 
sezóne) bazénov s termálnou vodou na ploche 4 300 m2, jacuzzi, posilňovňa, oddy-
chové miestnosti, športové ihriská, za poplatok solárium, saunový svet.

UBYTOVANIE
Klimatizované 2-lôžkové izby s možnosťou prístelky, rodinné izby (suity s čiastočne od-
delenou spálňou a rozkladacím lôžkom pre 2 deti v obývacom priestore alebo dve pre-
pojené 2-lôžkové izby) majú kúpeľňu s WC, sušič na vlasy, SAT TV, Wi-Fi, trezor, minibar.

STRAVOVANIE
Polpenzia – bufetové raňajky a večera formou bufetu alebo 3-chodového menu.

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na 1 noc/osoba, kúpací plášť, voľný vstup do kúpeľov (okrem 
sauny a posilňovne). 

OSTATNÉ POPLATKY
Za rodinnú izbu 81 EUR/noc/izba, za Silvestrovskú gala večeru 156 EUR/os. (povinný 
príplatok), kúpeľný poplatok 1,5 EUR/osoba/deň (povinný, platba na mieste), kom-
plexné cestovné poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Dieťa do 6 r. na prístelke je zdarma. Minimálna dĺžka pobytu 1 noc, v období 1.7.-1.9. 
a počas sviatkov (18.4.-21.4., 1.5.-4.5., 6.6.-9.6., 23.10.-29.10., 1.11.-3.11, 23.12.-5.1.2014) je 
minimálna dĺžka pobytu 3 noci.

PRE DETIPRE DETI
• Hotel v  srdci kúpeľného strediska v  blízkosti kúpeľov Sárvár 

s veľkým aquaparkom a termálnou vodou 
• Pre deti v hoteli: animátor počas hlavných prázdnin, oddelená 

časť hotela pre rodiny s deťmi, bufetové menu
• Pre deti v kúpeľoch: 

• Celoročne vnútorné bazény: plavecký, zážitkový prepojený 
s vonkajším, detský s hračkami, vírivka, umelé vlnobitie, špl-
hacia stena, šmýkačky, pre najmenších svet mamičiek s vyba-
venou kuchynkou, hračkami, prebaľovacím kútikom, priesto-
rom na spanie, detský kútik so školeným personálom

• Počas leta aj vonkajšie bazény: zážitkový, plážový, s  vlno-
bitím, detské zážitkové, zátoka na skákanie hlavičiek, obrie 
šmýkačky, viacgeneračné športové ihriská

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• 2 deti do 6 zdarma 
• Vstup do kúpeľov v cene

TERMÍNY A CENY

76EHUW03
OSOBA 

NA ZÁKL. 
LÔŽKU

OSOBA V 1/1 
IZBE

DOSPELÝ NA PRÍ-
STELKE V 1/2+1

DIEŤA 6-18 R. 
NA PRÍSTELKE V 

1/2+1

VÍKENDOVÝ 
PRÍPLATOK PI-NE 

(I1/2)

VÍKENDOVÝ 
PRÍPLATOK PI-NE 

(I1/1)

02.01.-01.04. a 03.11.-23.12. 65 100 51 38 6 9

01.04.-18.04. a 21.04.-01.05. a 04.05.-06.06. 

a 09.06.-01.07. a 01.09.-23.10. a 29.10.-01.11.
71 108 51 38 5 12

18.04.-21.04. a 01.05.-04.05. a 06.06.-09.06. 

a 01.07.-01.09. a 23.10.-29.10. a 01.11.-03.11. a 23.12.-04.01.
77 123 51 38 0 0
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MAĎARSKO  |  BALATÓN

POLOHA
Hotelový komplex sa nachádza na okraji polostrova Tihany, na brehu jazera Balaton, 
v uzavaretom priestore 13 ha strobylého parku s bohatou zeleňou.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Hotelový komplex pozostáva z hlavnej budovy - hotela a drevených domčekov -bun-
galovov. V hoteli je recepcia, reštaurácia s maďarskou a internationálnou stravou, bar. 
Pri hoteli možnosť parkovania. Hotel má tiež wellness, ktoré využíva liečivý prameň.

UBYTOVANIE
Hotel: Jednolôžkové a dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, majú kúpeľňu s WC, 
sušič na vlasy, SAT TV, telefón, internetovú prípojku, minibar (za poplatok). Drevené 
domčeky – bungalovy: B2+2 – Kalmár je pre 2-3 dospelé osoby, resp. 2 dospelé oso-
by a 2 deti,  pozostáva z obývacej miestnosti s rozťahovacím lôžkom a dvojlôžkovej 
spálne. B4+1 - Átrium je pre 4-5 osôb, má navyše otvorenú galériu s dvojlôžkom a je 
klimatizovaný. BGW majú kúpeľňu s WC, TV, rádio a terasu a vybavený kuchynský kút.

STRAVOVANIE
Raňajky a večere formou bufetových stolov podávané v hotelovej reštaurácii.

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA 
1x ubytovanie s polpenziou v hoteli, 1 x prenájom bungalovu bez stravy, vstup do ba-
zénov, sáun, fi tnes, na otvorené športoviská (okrem Wimbledon sport centra), parko-
visko, ležadlá na pláži.

OSTATNÉ POPLATKY
za polpenziu: dospelý - 25 EUR/deň, dieťa 7-12 r. – 13 EUR/deň, dieťa do 7 rokov 
v sprievode platiacich osôb zdarma. Kúpeľný poplatok cca 1,5 EUR/noc/osoba od 18 r. 
(povinný, platba na mieste), komplexné cestovné poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Nástup možný denne s min. na 1 noc okrem obdobia 05.7.-08.8.2013, kedy je minimál-
ny pobyt 7 nocí s nástupom v sobotu. Akcie v období: 4=3 (26.4.-21.6. a 23.8.-4.10.), 
7=5 (26.4.- 18.7. a 30.8.-14.9.), 7=6 (12.7.-29.8.). 

HOTELOVÝ KOMPLEX HOTELOVÝ KOMPLEX CLUB TIHANY CLUB TIHANY 
TIHANYTIHANY

PRE DETIPRE DETI
• Plavecký a zážitkový bazén oddelený od pláže presklenou stenou
• Bazén na pláži
• Detský bazén 
• Detský mini klub 
• Animácie: 

• Rôzne kreatívne aktivity 
• Športové podujatia
• Ručné práce 

• 3 detské ihriská
• Detská stolička v jedálni 
• Detská strava 
• Večerné programy
• Športové aktivity: tenis, squash, bowling, biliard, 

stolný tenis, minigolf, požičovňa bicyklov
• Zatvorené a otvorené tenisové kurty, anglické squashové kurty
• Disco
• Detská postieľka do izby 
• V hotelovej hale na toalete – prebaľovací pult

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 11 rokov na prístelke zdarma (aj v 1+1)
• Možnosť ubytovania 2+2 (BGW)

TERMÍNY A CENY

74EHUH01
OSOBA NA 

ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2+1

DIEŤA 15-18 R. NA 
PRÍSTELKE 

V 1/2+1

DIEŤA 11-15 R. NA 
PRÍSTELKE 

V 1/2+1

OSOBA 
V 1/1+1 IZBE

DIEŤA 15-18 R. 
V 1/1+1 IZBE S 1 

DOSPELÝM

DIEŤA 11-15 R. 
V 1/1+1 IZBE S 1 

DOSPELÝM

B4+1 
ATRIUM

B2+2 
KALMÁR

21.04.-31.05. / 12.07.-16.08. 48 / 73 36 / 55 25 / 37 58 / 89 44 / 67 30 / 45 67 / 134 46 / 78

05.06.-21.06. a 23.08.-12.09. 54 40 27 64 48 32 78 54

21.06.-12.07. a 16.08.-23.08. 64 48 32 79 60 40 103 56
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MAĎARSKO  |  HAJDÚSZOBOSZLÓ

POLOHA
Hotel sa nachádza v centre rekreačnej zóny kúpeľného mesta, ležiaceho v národ-
nom parku Hajdúság, 200 km východne od Budapešti, približne 440 km od Brati-
slavy a len 160 km od Košíc.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia, reštaurácia, bar, internetový kútik, požičovňa bicyklov, malé hotelové 
wellness (malý bazén, jacuzzi, sauna). Parkovanie za poplatok (cca 2 EUR/deň). 
Hotel je spojený klimatizovaným preskleným premostením s liečebnými a plážo-
vými kúpeľmi Hungarospa Hajdúszoboszlo a Aqua Palace - zážitkové kúpele. Za 
doplatok rôzne liečebné procedúry a služby: lekárska prehliadka, masáže, kozme-
tika Dermalife, zdravotná gymnastika, balneoterapia, fyzioterapia, soľná terapia. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky, majú kúpeľňu s WC, telefón, 
Wi-Fi zdarma, SAT TV, minibar, trezor. Hotel disponuje izbami pre alergikov a imo-
bilných. Všetky izby sú nefajčiarske.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetu, poobedňajšie občerstvenie (káva, čaj, 
koláčiky).

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na 1 noc/os., neobmedzené využívanie služieb hotelové-
ho wellness centra, voľný vstup do liečebných a plážových kúpeľov Hungarospa 
Hajdúszoboszló a  Aqua Palace zážitkových kúpeľov, kúpací plášť, poobedňajšia 
káva a koláč, kúpeľný poplatok.

OSTATNÉ POPLATKY
Za silvestrovsky pobyt 120 EUR/osoba (povinný doplatok), komplexné cestovné 
poistenie - viac info v CK. 

POZNÁMKA
Dieťa do 4 rokov zdarma. Minimálna dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne.

HUNGUESTHOTEL HUNGUESTHOTEL AQUA-SOL AQUA-SOL 
HAJDÚSZOBOSZLÓHAJDÚSZOBOSZLÓ

PRE DETIPRE DETI
• Poloha v centre rekreačnej zóny 
• Hotel je spojený s liečebnými a plážovými kúpeľmi Hungarospa 

a zážitkovými kúpeľmi Aqua Palace, ktoré ponúkajú:  
• Plavecké bazény, perličkový bazén 
• Bazén s vlnobitím, vitálny a detský bazén 
• 9 toboganov 
• Šmýkačky 
• Morský svet 
• Prímorské pobrežie s piesočnou plážou 
• Maják 
• Pirátska loď 

• Zariadenia pre relax a oddych    
• V zimnom období:  rôzne bazény pre mamičky s deťmi, plavecký 

bazén so zvieratkami, šmýkačky, herňa, oddychová miestnosť, 
miestnosť na prebaľovanie

• V letnom období: navyše vonkajšie bazény a atrakcie, oddelená 
časť s toboganmi za poplatok

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 4 rokov má ubytovanie a stravovanie zdarma
• Dieťa 4 - 12 rokov má vstup do kúpeľov a Aqua Palace v cene 

ubytovania

TERMÍNY A CENY

76EHUW14 OSOBA NA 
ZÁKL. LÔŽKU

DOSPELÝ 
NA PRÍSTELKE

DIEŤA 4-12 R. NA PRÍ-
STELKE - PAUŠÁL

DIEŤA DO 4 R. NA PRÍ-
STELKE - PAUŠÁL

DOPLATOK 
V 1/1 IZBE

03.01.-01.04. a 01.11.-20.12. 66 48 31 16 12

01.04.-01.07. a 01.09.-01.11. 72 49 31 16 17

01.07.-01.09. a 20.12.-03.01. 79 52 31 16 17
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MAĎARSKO  |  TAPOLCA

POLOHA
Hotel je situovaný v centre mestečka Tapolca uprostred 4-hektárového parku.  Od 
Bratislavy vzdialené približne 174 km.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Reštaurácia, lobby bar, Wi-Fi zdarma, detský klub, parkovisko. Súčasťou hotela je well-
ness ostrov: bazény, saunový svet, solárium, zimná záhrada (oxárium), fi tnes, posil-
ňovňa, telocvičňa, ranná a vodná gymnastika, 2 squashové ihriská, 4 tenisové kurty 
(2 kryté a 2 vonkajšie), bedmintonové ihrisko, minigolf. Priamo pod hotelom je kraso-
vá jaskyňa, ktorá poskytuje nielen krásny pohľad pre oči, ale jej špeciálna mikroklíma 
má liečivé účinky pri rôznych problémov dýchacích ciest (astma, bronchitída, alergie) 
vhodné aj pre deti. 

UBYTOVANIE
Klimatizované dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky (len pre dieťa), majú kúpeľňu 
s WC, mini bar, TV, telefón, internetovú prípojku zdarma, trezor. K dispozícii sú aj špe-
ciálne izby pre telesne postihnutých, alergikov a nefajčiarov. Väčšina izieb má lodžiu.

STRAVOVANIE
Polpenzia – raňajky a večere formou bufetových stolov.

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s polpenziou na 1 noc/osoba, využívanie wellness ostrova vrátane vypísa-
ných aktivít a vstupu do jaskyne, kúpací plášť. Dieťa do 6 r. na prístelke zdarma.

OSTATNÉ POPLATKY
Za rodinnú izbu 43 EUR/osoba/noc, za 1 obed 18 EUR/dosp. osoba, 13 EUR/dieťa do 
12 r., za Silvestrovsky pobyt 163 EUR/dosp. osoba, 116 EUR/dieťa do 12 r., kúpeľný po-
platok asi 1,50 EUR/osoba/noc nad 18 r. (platba na mieste), komplexné cestovné po-
istenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Minimálna dĺžka pobytu je 1 noc s nástupom denne.

HUNGUESTHOTEL HUNGUESTHOTEL PELION PELION 
TAPOLCATAPOLCA

PRE DETIPRE DETI
• 2 termálne bazény 
• Zážitkový bazén s jacuzzi 
• Vonkajší plavecký bazén (v lete)
• Detský bazén – 30 cm hlboký s teplotou vody 34 °C
• Škôlka Pinoccio Club: 

• Bez rodičov, pre deti od 3 rokov
• Vo štvrtok v čase 09.00-17.00 hod. 
• V piatok - nedeľa v čase 09.00-19.00 hod.  
• Rôzne programy a zábava

• Pirátska loď a trampolina (cez leto v parku)
• Detské menu v reštaurácii (možnosť doobjednať) 
• Detská stolička v reštaurácii 
• Športové aktivity: biliard, stolný futbal, X-box, stolný tenis, 

šípky (za poplatok)
• Vanička, varná kanvica (možnosť zapožičania do izby) 
• 24 hodinová služba ohrevu stravy pre bábätká

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma

TERMÍNY A CENY

76EHUW09 DOSPELÝ NA 
ZÁKL. LÔŽKU

DIEŤA DO 12 R. NA 
ZÁKL. LÔŽKU

DOSPELÝ NA 
PRÍSTELKE

DIEŤA 6-12 R. NA 
PRÍSTELKE

OSOBA 
V 1/1 IZBE

01.01.-01.04. a 01.11.-01.01. 54 38 47 28 76

01.04.-18.04. a 21.04.-30.04. a 04.05.-06.06. 

a 09.06.-01.07. a 01.09.-01.11.
57 41 50 29 80

18.04.-21.04. a 30.04.-04.05. a 06.06.-09.06. a 01.07.-01.09. 67 46 54 34 87
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MAĎARSKO  |  BALATÓN

POLOHA
Hotel pozostávajúci z hlavnej budovy a Lido budovy, leží priamo na brehu Balatónu, 
v blízkosti centra a asi 10 km od známeho polostrova Tihany.

VYBAVENIE ZARIADENIA/ĎALŠIE SLUŽBY
Recepcia (Wi-Fi zdarma), trezor, reštaurácia, parkovisko, vlastná pláž s časťou pre deti.

UBYTOVANIE
V hlavnej budove sú dvojlôžkové izby (2 vedľa alebo oproti sebe môžu byť ako rodinné 
izby bez prepojenia), dvojlôžkové s možnosťou jednej prístelky (3 samostatné lôžka), 
majú kúpeľňu s WC, TV, SAT TV, mini chladničku a telefón. Superior izby sú renovované 
a majú klimatizáciu (za doplatok). V Lido budove sa nachádzajú jednolôžkové izby 
a apartmány (rodinné izby pozostávajú z 2 miestností), ktoré majú aj balkón. 

STRAVOVANIE
All inclusive.

OFICIÁLNE HOTNOTENIE ★★★
CENA ZAHŔŇA
Ubytovanie s all inclusive na 1 noc/osoba.

CENA NEZAHŔŇA
Kúpeľný poplatok cca 1,60 EUR/noc/os. od 18 r. - platí sa na mieste. 

OSTATNÉ POPLATKY
Kúpeľný poplatok cca 1,60 EUR/noc/os. Komplexné cestovné poistenie – viac info v CK.

POZNÁMKA
Minimálna dĺžka pobytu 2 noci.

MARINA MARINA 
BALATONFÜREDBALATONFÜRED

PRE DETIPRE DETI
• Vnútorný bazén 
• Privátna hotelová pláž s lagúnou pre deti
• Animácie: športové programy, hry, umenie, ručné práce
• Špeciálne jedlá pre deti (cestoviny, pizza, hranolky)
• Detská stolička v reštaurácii
• Detské ihrisko s pieskoviskom, hojdačkami a šmýkačkou 
• Izba na hranie
• Športové aktivity zdarma: futbal, volejbal, basketbal, stolný tenis, 

badminton, tenis, minigolf, biliard, kolky
• Športové aktivity za poplatok: minigolf, biliard, trampolína
• Požičovňa vodných bicyklov a surfov, člnov, 

plachetníc (za poplatok)
• Disco
• Detská postieľka a vanička do izby 
• Pozvoľný vstup do jazera

CENOVÉ VÝHODYCENOVÉ VÝHODY
• Dieťa do 6 rokov zdarma
• Možnosť ubytovania 2+2, 2+3 
• Akcia 4=3, 7=6 platí v termínoch 25.4.-27.6. 

a akcia 7=6 platí v termínoch 28.6.-24.8.

TERMÍNY A CENY

74EHUH03 OS. NA ZÁKL. LÔŽKU 
V 1/2+1 (1-3 NOCI)

OS. NA ZÁKL. LÔŽKU V 
1/2+1 (4 A VIAC NOCÍ)

OS. NA ZÁKL. LÔŽKU V 
F1/2+2 A 1/1 (1-3 NOCI)

OS. NA ZÁKL. LÔŽKU V 
F1/2+2 A 1/1 (4 A VIAC NOCÍ)

DIEŤA 6-14 R. NA 
PRÍST. (1-3 NOCI)

DIEŤA 6-14 R. NA PRÍST. 
(4 A VIAC NOCÍ)

17.04.-16.05. a 21.09.-27.09. 44 34 51 39 25 19

16.05.-06.06. a 31.08.-21.09. 52 39 62 47 29 22

06.06.-27.06. 60 45 71 54 32 25

27.06.-31.08. 72 65 95 85 37 33

ALL INCLUSIVE Raňajky, obedy a večere formou bufetu, v čase: 11.00-
18.00 rôzne možnosti občerstvenia (palacinky, langoše, sendviče, ovocie, zmrzlina), 
07.00-24.00 h nealko nápoje, káva, čaj, 11.00-24.00 h stolové víno a čapované pivo, 
17.00-24.00 h miestne alkoholické nápoje (aperitívy a koktaily), animácie.
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BATOĽATÁ
  Detský kočík vrátane 

slnečníka, pláštenky na kočík
  Detská taška
  Taška s prebaľovacími 

potrebami
 Baby phone
  Nočná lampička
  Kúpacie koleso
  Podbradník/kapesník
  Deka na hranie
  Cumlík
  Hryzátko
 Plienky
  Fľaška, ohrievač fliaš
  Detská výživa
  Hygienické pomôcky/vlhčené 

utierky
  Zavinovačka
  Podložka na prebalovanie
  Hrkálka
  Kýblik, lopatka, formičky
  Obľúbená hračka

DETI
  Detský skladací kočík
  Pomôcky na maľovanie
  Obľúbená hračka
  MP3 prehrávač
 Playstation / elektronické hry
 Nafukovacie koleso / rukavníky
  Potápačské okuliare
 Výbava na šnorchlovanie
  Plutvy
  Nafukovačka
  Kýblik, lopatka, formičky, 

kanvička na zalievanie
  Nafukovacia lopta
  Pokrývka hlavy
  Obuv na kúpanie
  Pršiplášť

ZDRAVIE
 Overiť potrebu očkovania
  Cestovné poistenie
  Opaľovacie ochranné krémy
  Lieky proti cestovnej 

nevoľnosti
  Protizápalové lieky/lieky proti 

bolesti 
  Prípravky proti uštipnutiu 

hmyzom
  Lieky proti nevoľnosti, 

zvracaniu, hnačke
  Prípravky na dezinfekciu
  Hojivé a liečivé maste
  Náplasť
  Teplomer

ZOZNAM VECÍ ZOZNAM VECÍ 
NA NAŠU DOFČUNA NAŠU DOFČU

VŠEOBECNÉ
  Občiansky preukaz/pas
  Vodičský preukaz
 Kreditná karta
  Karta zdravotnej poisťovne
 Ubytovací poukaz (Voucher)
  Kópie dôležitých dokumentov
  Adaptér  na elektrinu
 Fotoaparát
  Videokamera
  Mobilný telefón
  Nabíjačky
  Šijacie potreby
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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
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India

BAHAMYBAHAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8787
BALIBALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107107
BULHARSKOBULHARSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4444
ČESKOČESKO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 104, 132 - 133104, 132 - 133
CYPRUSCYPRUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 - 5956 - 59
DOMINIKÁNSKA REPUBLIKADOMINIKÁNSKA REPUBLIKA . . . . . . . .. . . . . . . . 8484
EGYPTEGYPT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 - 8178 - 81
FRANCÚZSKOFRANCÚZSKO . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .102 - 103102 - 103
GRÉCKOGRÉCKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 - 4544 - 45
CHORVÁTSKOCHORVÁTSKO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 34 - 4334 - 43
INDIAINDIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109109

ISLANDISLAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9696
JORDÁNSKOJORDÁNSKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111111
KAPVERDSKÉ OSTROVY 83KAPVERDSKÉ OSTROVY 83
KEŇAKEŇA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112112
KUBAKUBA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116116
MAĎARSKOMAĎARSKO. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 140 - 145140 - 145
MAURÍCIUSMAURÍCIUS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8686
MEXIKOMEXIKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85, 11785, 117
NEMECKONEMECKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102102
PLAVBYPLAVBY  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 - 9592 - 95
RAKÚSKORAKÚSKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105, 134 - 139105, 134 - 139

SAESAE . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 - 91, 11088 - 91, 110
SLOVENSKOSLOVENSKO . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 118 - 131118 - 131
SRÍ LANKASRÍ LANKA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108108
ŠKANDINÁVIAŠKANDINÁVIA  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9797
ŠPANIELSKOŠPANIELSKO. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .14 - 1814 - 18
TALIANSKOTALIANSKO. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .19 - 33, 99, 10119 - 33, 99, 101
TUNISKOTUNISKO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 - 7774 - 77
TURECKOTURECKO. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 - 7360 - 73
USAUSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 - 115113 - 115
VEĽKÁ BRITÁNIAVEĽKÁ BRITÁNIA  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 98 98 
VIETNAMVIETNAM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106106
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