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typ suity Cena od v EuR

Vista suite 4050

Veranda suite 4350

silver suite 6850

Royal suite 8450

Grand suite 9250

Owner’s suite 10450

Exkluzívna loď SILVER SPIRIT bola 
postavená v roku 2009 a patrí medzi 
najpriestrannejšie výletné lode na svete. 
Ponúka intímnu, nepreplnenú atmosféru 
luxusu a elegancie. Kapacita lode je  
540 klientov a 376 členov posádky. Celkovo 
má 11 palúb (z toho 8 pre pasažierov).

Elegantne zariadené suity sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, LCD 
televízorom s DVD prehrávačom, iPod® 
dicking station, minibarom, telefónom, 
trezorom, pripojením na internet (za 
poplatok), šatníkom. Mramorová kúpeľňa 
je vybavená vaňou a sprchovým kútom, 
toaletou, sušičom na vlasy, županom, 
papučami a kozmetikou. Silver, Royal,  
Grand a Owner´s suity sú vybavené  
spálňou, obývacou miestnosťou, jedálňou,  
Bang & Olufsen audio systémom, Illy 
Espresso kávovarom. Všetky suity sú 
vhodné pre 2 – 3 osoby. 

Vista suite s oknom (29 m2, na 4. palube). 
Veranda suite s balkónom (35 m2,  
na 5. až 9. palube).
Silver suite s balkónom (69 m2,  
na 10. a 11. palube).
Royal suite s balkónom (92 m2, spálňa, 
obývacia izba, na 7.palube)
Grand suite s balkónom (132 m2 až  
142 m2, spálňa, obývacia izba,  
na 8. a 9. palube)
Owner´s suite s balkónom (120 m2, 
spálňa, obývacia izba, na 8. palube).

Šport: Moderne vybavené fitnes centrum, 
bazén, 4 vírivky, vonkajšia bežecká dráha.
Spa: Wellness centrum (sauny, masáže, 
vírivky), salón krásy (kozmetika, kaderníctvo).
Zábava: Divadlo, večerné show, kasíno, 
internetová kaviareň, knižnica.

loď

suity

typy suít

aktivity

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

REšTAuRácIE
Hlavná
La Terrazza (talianska)
Stars Supper club
The Grill and Pool Grill 
(za rezervačný poplatok)
Le champagne  
by Relais & chateaux
Seishin (ázijská)

uVádzAcIE cENy

Silver Spirit *****
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typ suity Cena od v EuR

Vista suite 4050

Veranda suite 4350

silver suite 6850

Royal suite 8450

Grand suite 9250

Owner’s suite 10450

pRístav

itiNERÁR

CENa ZaHŔŇa

CENa NEZaHŔŇa

Medzinárodné letisko Istanbul (20 km). 

Deň Prístav Príchod Odchod 
1. deň Istanbul (Turecko)  18:00
2. deň na mori 
3. deň Trabzan (Turecko) 08:00 18:00
4. deň Soči (Rusko) 08:00 16:00
5. deň Jalta (Ukrajina) 09:00 23:00 
6. deň Sevastopoľ (Ukrajina) 07:00 18:00
7. deň Odessa (Ukrajina) 08:00 18:00
8. deň Constanta (Rumunsko) 08:00 21:00
9. deň Nessebar (Bulharsko) 08:00 18:00
10. deň Istanbul (Turecko) 06:00 

9x ubytovanie v suite, služby osobného sluhu,  
all inclusive, prístavné poplatky, prepitné,  
zábavný program

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

Luxusná výletná plavba

TERMÍNy
20.8. – 29.8.2014
29.9. – 8.10.2014
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typ suity Cena od v EuR

Deluxe suite 1799

Executive & Family suite 2029

Royal suite 2179

3./4. lôžko dospelý 729

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov ZDARMA

príplatok za 1/1 suite 50 %

Moderná luxusná loď MSC PREZIOSA bola 
postavená v roku 2013 a je plná noviniek 
nielen pre dospelých, ale aj pre deti. 
Kapacita lode je 2 250 pasažierov  
a 1 275 členov posádky. Celkovo má  
18 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 

Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, LCD 
televízorom, minibarom, telefónom, 
trezorom, pripojením na internet (za 
poplatok), šatníkom. Mramorová kúpeľňa je 
vybavená vaňou alebo sprchovým kútom, 
toaletou, sušičom na vlasy a kozmetikou. 
Všetky kajuty sú vhodné pre 2 – 4 osoby. 

Deluxe suite s balkónom (26 m2 – 39 m2, 
na 15. a 16. palube), 
Executive & Family suite 
s panoramatickým oknom (45 m2 – 53 m2, 
spálňa, obývacia miestnosť, na 12. palube),
Royal suite s balkónom (51 m2, spálňa, 
obývacia miestnosť, na 16. palube). 

Šport: Moderne vybavené fitnes centrum, 
4 bazény, 12 víriviek, multifunkčné 
športovisko (tenis, basketbal, volejbal), 
vonkajšia bežecká dráha, bowling, formula 
1 simulátor, minigolf.
Deti: Detské kluby podľa veku  
od 3 do 18 rokov, vodný akvapark 
s pirátskym hradom, 120 metrov dlhý 
tobogan, animácie počas celého dňa, 
4D kino, knižnica, videoherňa, obchod 
s cukrovinkami, teenage disco.
Spa: MSC Aurea Spa wellness centrum 
(sauny, masáže, vírivky, kozmetika, 
kaderníctvo).
Zábava: Animácie, divadlo, večerné show, 
kasíno, internetová kaviareň.

STRAVOVANIE
Plná penzia bez nápojov 
(raňajky, obedy, večere, 
polnočný bufet)
All inclusive pre  
MSc yacht club (plná 
penzia, poobedný  
snack, alkoholické  
a nealkoholické nápoje)

REšTAuRácIE
hlavná
bufetová
exkluzívna Eataly
Ristorante Italia
MSc yacht club

MSC Yacht Club na lodi 
MSC Preziosa *****

loď

suity MsC yaCHt Clubu

typy suít

aktivity

uVádzAcIE cENy
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typ suity Cena od v EuR

Deluxe suite 1799

Executive & Family suite 2029

Royal suite 2179

3./4. lôžko dospelý 729

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov ZDARMA

príplatok za 1/1 suite 50 %

Luxusná výletná plavba

Bratislava (cca 680 km) a medzinárodné  
letisko Benátky (15 km). 

Deň Prístav 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

7x ubytovanie v MSC Yacht club suite s plnou  
penziou a all inclusive službami, animácie  
a zábavný program počas celého dňa,  
prístavné poplatky.

Dopravu do/z prístavu, fakultatívne výlety,  
vybrané služby na lodi (masáže,  
kaderníctvo,...), prepitné 49 Eur/dospelá  
osoba, 24,5 Eur/dieťa 14 – 17 rokov,  
komplexné cestovné poistenie.

TERMÍNy
Nalodenie/vylodenie 
každú sobotu od 
5.4.2014 do 1.9.2014.

pRístav

itiNERÁR

CENa ZaHŔŇa

CENa NEZaHŔŇa



Orient
TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 69

Standard Sea View 79

Suite Junior 139

Suite Ambassador 189

Suite Presidential 249

Deti (2- 12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 69

Standard Sea View 79

Suite Junior 139

Suite Ambassador 189

Suite Presidential 249

Deti (2- 12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-5 %

ReštauRácie
L´oliveraie (hlavná) 
Le Jasmin (tuniská)

StRavovanie
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Bufetové večere za 
doplatok 20 eur/deň.

Radisson Blu Resort  
& Thalasso  ****

Hotel známej hotelovej siete bol renovovaný 
a otvorený v júli 2013.

Medzinárodné letisko Enfida 50 km (cca 
40 minút), Tunis 75 km (cca 60 minút) 
a Monastir 110 km (cca 90 minút).

Priamo pri piesočnatej pláži, v blízkosti 
centra Hammametu a golfového klubu.

Klimatizácia, minibar, set na prípravu kávy 
a čaju, LCD SAT TV, Wi-Fi zdarma, telefón, 
rádio, trezor, kúpeľňa, sušič na vlasy.

Standard a Sea View (34 m2), Junior 
Suites (54 m2, s výhľadom na more, spálňa, 
obývacia časť, kávovar Nespresso, ďalšia LCD 
TV), Ambassador Suites (70 m2, výhľad na 
pobrežie, spálňa, obývačka, kávovar Nespresso 
a 2 digitálne interaktívne TV, balkón).

Šport: Fitnes centrum (110 m2) s kardio, 
beach volejbal a futbal, futbal, minigolf, 
pétanque, 4 osvetlené tenisové kurty, kurzy 
tenisu, golf, jazda na koňoch, vodné športy, 
vonkajší bazén (520 m2) s oddelenou 
časťou pre deti a vyhrievaný vnútorný bazén 
(150 m2) s výhľadom na more.
Deti: Vic Kid´s Club, má minikuchynku 
a reštauráciu, divadlo, internet, izby 
na oddych aj na hry, kvalifikovaný 
multilinguálny animačný tím pre deti  
4-12 rokov, rôzne aktivity.
Spa: Thalasso & Spa sa rozprestiera na 
dvoch úrovniach s rozlohou 1400 m2, 
poskytuje kompletnú ponuku kozmetických 
procedúr, terapeutické služby, vrátane 
pleťovej masky, masáže, manikúry 
a pedikúry, má 26 samostatných miestností 
na procedúry, priestor na relaxáciu, 
hammam, krytý bazén s morskou vodou, 
čajovňu, lobby a recepciu.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Thalasso Suite 149

Thalasso Suite s masážnou miestnosťou 159

Thalasso Suite s hammamom 169

Thalasso Suite s vírivkou 179

Thalasso Suite s vírivkou a hammamom 199

Royal Thalasso Suite 798

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 130

Deluxe Suite 179

Honeymoon Suite 199

Family Suite 199

VIP Suite 210

Deti (0-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-10 %

StRavovanie
all inclusive: Raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetu, miestne alko  
a nealko nápoje, 
neskoré raňajky, snacky, 
možnosť rezervácie  
v 2 à la carte 
reštauráciách, polnočné 
snacky.

ReštauRácie
chief´s Market (bufety) 
Mona (japonská) 
La voile (rybacia)

Spa suity sú súčasťou komplexu Royal 
Thalassa Monastir. 

Medzinárodné letisko Monastir 3 km.

Na nádhernej pláži, v blízkosti centra 
Monastiru.

Individuálna klimatizácia, telefón, trezor, 
minibar, Wi-Fi (zdarma), digitálna SAT TV 
s viacjazyčnými programami, kúpeľňa s WC, 
vaňou a sprchovacím kútom, sušič vlasov.

VIP Suites sú umiestnené na streche spa 
centra, so spoločným bazénom prístupným 
len týmto izbám s výhľadom na more. 
Veľkosť cca 60 m2, obývací kút, jedálenský 
kút, masážna miestnosť alebo hammam, 
či vírivka.

Šport: tenis, stolný tenis, minigolf, vodné 
a basketbalové pólo, beach volejbal, kurzy 
vodnej gymnastiky, petanque, lukostreľba, 
šípky, biliard, hlavný bazén, detský 
bazén, vnútorný bazén, motorizované 
a nemotorizované vodné športy na pláži.
Deti: Kids´ Club pre deti vo veku 4-10 rokov je 
otvorený každý deň v čase 09:30-12:30 hod. 
a 14:00-18:00 hod., animácie sú pod dohľadom 
pozorného a profesionálneho personálu.
Spa: Royal Elyssa Thalasso & Spa 
označované ako jedno z najlepších svojho 
druhu na svete sa rozprestiera na ploche 
16 500 m2, poskytuje kompletnú ponuku 
procedúr vrátane fitnes a beauty, s použitím 
4 renomovaných francúzskych značiek: 
Thalion (morské procedúry), Cinq Monde 
(spa procedúry), l´Usine (fitnes) a Eric 
Zemmour (kaderníctvo a beauty).

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity

Royal Elyssa Thalasso  
& Spa VIP Suites *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Thalasso Suite 149

Thalasso Suite s masážnou miestnosťou 159

Thalasso Suite s hammamom 169

Thalasso Suite s vírivkou 179

Thalasso Suite s vírivkou a hammamom 199

Royal Thalasso Suite 798

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 130

Deluxe Suite 179

Honeymoon Suite 199

Family Suite 199

VIP Suite 210

Deti (0-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-10 % Grace Marrakech *****

StRavovanie
Raňajky.

ReštauRácie
Gourmet (marocká)
„Kuchyňa na farme“ 
(tradičné marocké 
pokrmy pripravované 
uznávaným kuchárom)

Tento luxusný butikový hotel (otvorený  
v lete 2014) ponúka možnosť zažiť pravdu  
o Maroku „art-de-vivre“.

Medzinárodné letisko Marakéš je vzdialené 
cca 25 km. 

23 km od centra mesta Marakéš.

Hotel má 15 apartmánov v hlavnej budove  
a 3 súkromné apartmány situované na farme. 
Balkóny a terasy ponúkajú jedinečný výhľad 
na pohorie Atlas, púšť alebo do záhrady. 

Junior Suites (50-80 m2) - jednoducho, ale 
luxusne zariadené apartmány majú spálňu, 
obývačku, kúpeľňu a niektoré aj terasu. 
Deluxe Suites (70 m2) - spálňa, obývacia 
izba, kúpeľňa, súkromná terasa (80 m2). 
Honeymoon Suite (80 m2) má dve úrovne 
so schodiskom vedúcim na strešnú terasu 
(40 m2) s ležadlami a výhľadom na okolie. 
Family Suite (85 m2) - 2 izby s manželskou 
posteľou, oddelenými lôžkami a elegantnou 
obývačkou sú určené pre rodiny s deťmi, 
dvom párom alebo skupine priateľov. 

Šport: Fitnes, tenis, jogging chodníky, 
horské bicykle, cyklistické chodníky, jazda 
na koni, golf a pólo, výlety. 
Spa: Hammam, meditácie, joga, 
vírivka, s použitím prírodných produktov 
a tradičných receptov.

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 107

Deluxe Partial Ocean View 139

Deluxe Ocean View 139

Mazagan Suite 375

Ambassador Suite Na vyžiadanie

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 529

Pearl 459

Diamond 499

Khaleej Suite 769

Večere na osobu a deň 69

1. dieťa (2-12 r.) s raňajkami Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-15 %
3 a viac nocí –  
GoLf ZdaRMa  

Mazagan Beach  
Resort *****

StRavovanie
Raňajky.

ReštauRácie
olive’s (talianska)
Morjana (marocká)
Market Place (Stredný 
východ, afrika a ázia)
Sel de Mer (španielska  
a portugalská)

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity

Je unikátnym pobrežným rezortom luxusnej 
hotelovej siete, ktorej patria napríklad 
aj známe hotely Atlantis v Dubaji a na 
Bahamách. 

Medzinárodné letisko Casablanca (45 min.).

Priamo na pobreží Atlantiku, 20 min. od 
starobylého mesta Jadida (zapísané v 
UNESCO).

Grandiózny marocký dekór, LCD SAT TV, 
minibar, Wi-Fi, trezor, kúpeľňa s vaňou 
aj so sprchovým kútom, sušič na vlasy, 
klimatizácia, balkón alebo terasa.

Deluxe King a Queen (min. 42 m2 s King 
bed alebo s 2x Queen bed (twin) s výhľadom 
na bazén, alebo oceán), Mazagan Suite  
(82 m2, oddelená obývacia miestnosť, výhľad 
na oceán), Ambassador Suite (231 m2, 
veľká obývacia miestnosť s jedálenským 
kútom, 2 balkóny s výhľadom na oceán), 
Executive Suite (140 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na oceán), Royal 
Suite (342 m2, najvyššie poschodie, rohová 
suita, 2 terasy, pracovňa, jedáleň).

Šport: 7 km dlhá piesočnatá pláž, bazén, golf 
(18-jamkové ihrisko pozdĺž piesočnatých dún 
a mora), jazda na koni,  fitnes centrum (kardio 
a posilňovňa), vodné športy.
Deti: The Baby club (jasle od 3 mesiacov do 
4 r.), The Kidz club (deti od 4-12 r., vlastný 
bazén, jazda na koni), Club Rush (teenage 
klub, plážový volejbal, jazda na koni, 
elektronické hry, mini kino, diskotéka).
Spa: Značka ESPA, horúce, teplé, studené 
zábaly, parný kúpeľ, vírivka, masáže.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 107

Deluxe Partial Ocean View 139

Deluxe Ocean View 139

Mazagan Suite 375

Ambassador Suite Na vyžiadanie

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 529

Pearl 459

Diamond 499

Khaleej Suite 769

Večere na osobu a deň 69

1. dieťa (2-12 r.) s raňajkami Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-10 % Emirates Palace  
Kempinski *****

StRavovanie
Raňajky formou 
bohatých bufetov 
v hlavnej reštaurácii.

ReštauRácie
La vendome (hlavná)
Mezzaluna (talianska)
Sayad (arabská)
Mezlai (lokálna)
BBQ al Qasr (grill)
Hakkasan (čínska 
s Michellinskou 
hviezdou)
cascades 
(medzinárodná)

Architektúrou a 114 pozlátenými kupolami 
pripomína rozprávkový palác z príbehov 
Tisíc a jednej noci.

Medzinárodné letisko  Abu Dhabi (38 km), 
medzinárodné letisko Dubai (180 km).

Priamo na nádhernej piesočnatej 1,3 km 
dlhej plážii, cca 3 km od centra Abu Dhabi, 
nákupné centrum Marina je vzdialené  
5 min.

LCD SAT TV, DVD/CD prehrávač, Wi-Fi, 
minibar, trezor, sedací kút, písací stôl, 
balkón/terasa, klimatizácia.

Standard (55 m2) sú rozdelené podľa 
výhľadu na Coral (výhľad na mesto), Pearl 
(tropické záhrady, bočný výhľad na more), 
Diamond (panoramatický výhľad na more), 
Khaleej Suite (110 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, kúpeľňa s vírivkou, notebook, 
šatník, lokaj, transfer z letiska hotelovou 
limuzínou), Khaleej Deluxe Suite  
(165 m2, s panoramatickým výhľadom).

Šport: 2 veľké bazénové komplexy, 2 fitnes 
centrá (kardio a posilňovňa), vodné športy, 
potápačské centrum, tenisová akadémia 
(4 tenisové kurty), golfová akadémia, 
volejbalové, futbalové a kriketové ihrisko.
Deti: Jeden z najlepších detských klubov 
Sarab Land (športové aktivity, vodné športy, 
salón krásy pre „princov a princezné“, 
detské spa centrum, detské menu, detské 
programy – maľovanie na tvár, karneval, 
diskotéka).
Spa: Svetoznáme Anantara Spa  
(7 súkromných suít so saunou, hammam  
v marockom štýle, whirpool, sauny, jacuzzi, 
ľadová jaskyňa, masážne a oddychové 
miestnosti pre páry, Spa cabanas na pláži).  

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 389

Ocean Deluxe 412

Palm Beach Deluxe 412

Imperial Rooms 695

Večere na osobu a deň 60

1. dieťa (2-12 r.) s raňajkami Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Park 289

Sea View 359

Park Suite 429

Garden View Suite 639

Večere na osobu a deň 99

1. dieťa (2-12 r.) s raňajkami Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-10 %

StRavovanie
Raňajky formou 
bohatých bufetov 
v hlavnej reštaurácii.

ReštauRácie
oasiano (rybia)
nobu (japonská)
Steakhouse
Levantine (libanonská)
La Brasserie (francúzska)
Saffron (ázijská)
Kaleidoscope (arabská)
tBJ (burgery)
asia Republic (ázijská)
a iné

Atlantis the Palm *****

Hotel, ktorého interiér bol inšpirovaný 
bájnym potopeným mestom Atlantída. 
K luxusnému rezortu patrí rozľahlý vodný 
park Aquaventure.

Medzinárodné letisko Dubaj (35 km).

Na ostrove Palm Jumeirah, na 1,4 km 
dlhej piesočnatej pláži. Centrum mesta je 
vzdielené 30 km. 

LCD SAT TV, Wi-Fi (za poplatok), minibar, 
trezor, sedací kút, písací stôl, francúzsky 
balkón/balkón/terasa, klimatizácia.

Deluxe (45-47 m2) výhľad na Arabský záliv 
alebo na Palmu, Ocean Deluxe a Palm 
Beach Deluxe (45-47 m2) výhľad na 
pláž a panorámu mesta. Imperial Suites 
s prístupom do Imperial VIP salónika, Club 
Suites a Terrace Suites (94-101 m2) 
s oddelenou obývacou časťou. 

Šport: 2 vzájomne prepojené sústavy 
bazénov, moderné fitnes centrum, vodné 
športy. PADI Diving Centre, tenisová 
akadémia, lezecká stena. Vodný park 
Aquaventure na ploche 17 ha a jedinečné 
a najmodernejšie tréningové centrum pre 
delfíny Dolphine Bay. 
Deti: Detský klub Atlantis a klub Rush 
(športové aktivity, vodné športy, celodenné 
aktivity pre deti, detské menu, počítačové 
hry, videohry, spoločenské hry). Komplet 
vybavenie pre dojčatá (sterilizátory, 
ohrievače, detské stoličky, prebaľovacie 
pulty). Svetová atrakcia - najväčšie 
podmorské akvárium “The Lost Chambers” 
s viac ako 65 000 morskými živočíchmi.
Spa: Atlantis spa na dvoch podlažiach 
(sauny, masáže, oddychové miestnosti, 
whirpool, suity pre páry, ľadová jaskyňa).

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 389

Ocean Deluxe 412

Palm Beach Deluxe 412

Imperial Rooms 695

Večere na osobu a deň 60

1. dieťa (2-12 r.) s raňajkami Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Park 289

Sea View 359

Park Suite 429

Garden View Suite 639

Večere na osobu a deň 99

1. dieťa (2-12 r.) s raňajkami Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

StRavovanie
Raňajky. 

ReštauRácie
the Park & Grill (BBQ  
a ázijská)
the café (arabská)
the Beach House 
(stredomorská  
a rybacia)

Zľava do 31.3.2014

-20 % Park Hyatt Abu Dhabi  
Hotel and Villas *****

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity

Je novootvorenou svätyňou pre 
distingvovaných obchodníkov a náročných 
cestovateľov. Rozprestiera sa na 9 km dlhej 
bielej piesočnatej pláži ostrova Saadiyat.

Medzinárodné letisko Abu Dhabi (20 km), 
medzinárodné letisko Dubaj (90 min.).

27 km dlhý ostrov Saadiyat. Centrum Abu 
Dhabi je vzdialené 10 km, okruh Formuly 1 
15 km, Abu Dhabi Mall 8 km.

42“ LED SAT TV, DVD prehrávač, MP3 docking 
stanica, Wi-Fi, sedací kút, písací stôl, minibar, 
kávovar, sušič na vlasy, klimatizácia, vily a suity 
s výhľadom na pláž a záhradu sú s bazénom.

Izby sú rozdelené podľa výhľadu na Garden, 
Park a Beach, Twin alebo King (50 m2), Suite 
(100 m2, oddelená obývacia miestnosť/pracovňa, 
Nespresso kávovar), Park Terrace Suite 
(130-150 m2, oddelená obývacia miestnosť, 
Nespresso kávovar, terasa s výhľadom na more), 
Park Excecutive suite (150 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, veľký balkón s výhľadom na 
more, 2 TV a Nespresso kávovar).

Šport: 9 km dlhá piesočnatá pláž, 3 bazény, 
fitnes centrum (high tech posilňovňa so 
zariadením Lifefitnes TM a kardio tréning), 
tenisový kurt, Saadiyat Beach Golf Club  
(18-jamkové ihrisko).
Deti: Detský bazén, detský klub (od 4 - 12 r.).
Spa: Atarmia Spa (aróma, kaviár, diamant 
terapia). 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 224

Premium 249

Family 399

Junior Na vyžiadanie

1. dieťa (2- 12 r.) Zdarma

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

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Zľava do 31.3.2014

-10 %

StRavovanie
aLL incLuSive. Raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetu a polnočný snack  
v reštaurácii Seven heights, 
čaj v lobby bare aisha, 
happy hours s občerstvením 
a koktailmi, zmrzlina v bare 
Su, nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje (koktaily, 
pivo, víno, destiláty).

ReštauRácie
fish Bone (rybacia)
Lalezar (otomanská)
Meat Point (americká, 
grill)
Seven Heights 
(bufetová)
o´olivo (talianska)

Rixos Bab al Bahr *****

Hotel

letisko

PoloHa

izby

tyPy izieb

aktivity

Novootvorený exkluzívny hotel so 
zaujímavou architektúrou pozostáva z troch 
budov v tvare pyramíd, ktoré spolu s veľkým 
bazénovým komplexom tvoria úžasný  
a originálny celok.

Dubai International Airport (45 min.).

Rozprestiera sa na nádhernej pieskovej pláži 
na ostrove Al Marjan.

Klimatizácia, SAT TV, minibar, trezor, 
internet (zdarma), kúpeľňa so sušičom na 
vlasy, výhľad na záliv Ras Al Khaimah. Deti 
v izbách Premium alebo Family.

Deluxe Room (32 - 37 m2, obývacia časť, 
kúpeľňa s dažďovou sprchou), Premium 
Room (43 - 47 m2, balkón s výhľadom na 
Arabský záliv), Family Room (61 - 81 m2, 
2 spálne, každá s kúpeľňou).

Šport: Komplex bazénov, fitnes centrum 
s profesionálnymi trénermi, tenisové kurty, 
plážový volejbal, mini futbalové ihrisko, 
stolný tenis, basketbalové ihrisko, vodné 
pólo, joga, cez deň športové programy. 
Deti: Detský bazén, Detský klub Rixy  
(4 - 12 rokov) Tenn´s republic (12 - 18 r.) 
Teen´s bar s celodenným občerstvením, 
karaoke show, narodeninové oslavy, DJ 
workshopy, počítačové hry, herné konzoly 
Xbox a PS, nealko coctail-bar, Teen´s souk 
(trh), detské kino, fitnes centrum pre deti.
Spa: The Rixos Royal Spa, niekoľko 
vnútorných i vonkajších bazénov, wellness  
a turecký hammam s rôznymi procedúrami.



Turecko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Suite (výhľad do záhrad) 149

Suite (výhľad na more) 179

Terrace Family Suite 179

Terrace Laguna Suite 349

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 149

Garden Family 239

Lake Family 359

Diamond Suite 828

1. dieťa (6-12 r.) zľava 50 %

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Zľava do 30.4.2014

-10 %

stravovanie
all inclusive: raňajky, 
obedy, večere v Belum, 
Café Calista (čaj, káva, 
cookies), zmrzlina vo 
vyhradenom termíne, 
minibar, víno vo 
fľaši v reštauráciách, 
polnočný snack.

reštauráCie
diamond (hlavná)
sapore (japonská)
sumach (turecká)
Locantha
tai Pen  
(Ďaleký východ)
Fish and Love (rybacia)
atlantis (detská)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Od art deco lobby až po elegantné spa 
centrum je tento hotel plný luxusu a služieb 
šitých na mieru.

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 35 km.

Priamo pri piesočnatej pláži, na ploche  
200 000m2, cca 3 km od Beleku, cca 45 km 
od centra Antalye a v blízkosti golfového klubu 
Nick Faldo, cca 7 km od  mestečka Kadria.

Klimatizácia, minibar, písací stôl, SAT LCD TV, 
pripojenie na internet aj Wi-Fi, telefón, trezor, 
kúpeľňa so sušičom na vlasy.

Standard (cca 42 – 50 m2), Garden 
Family Rooms (70 m2, 2 oddelené spálne, 
2 kúpeľne – sprcha aj vaňa, terasa), Lake 
Family Rooms (80 m2, 2 spálne, 2 kúpeľne 
– sprcha aj vaňa, priamy vstup do bazéna, 
terasa), Diamond Suite (310 m2, duplexové 
mezonetové izby, prízemie: bazén s vírivkou, 
obývacia izba, jedáleň, kúpeľňa so sprchou, 
druhé poschodie so spálňou, kúpeľňa 
s vaňou, výhľad na more, prioritná rezervácia 
v à la carte reštauráciách). 

Šport: 3 futbalové ihriská, Nick Faldo 
golfové ihrisko (27 jamiek), Medzinárodná 
golfová akadémia Davida Leadbettera,  
10 tenisových kurtov (rôzne povrchy), fitnes 
s kardio tréningom, aquagym.
Deti: Baby (0-3 roky, detská strava 
a zariadenie pre bábätká), Lolly (4-5 rokov, 
zábava, vzdelávanie, hry v bazéne), Speedy 
(6-8 rokov, šport, plávanie, umenie, kino), 
Junior (9-13 rokov, rôzne aktivity), Young 
(14-17 rokov, animátorská škola).
Spa: Crassoula Spa  – 5000 m2, turecký 
kúpeľ, sauny, ľadové fontány, vírivky, masáže 
(thajská, športová, chrbta, nôh, klinická, 
balijská, africká), aromaterapia, ajurvéda.

Cornelia Diamond Golf 
Resort & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Suite (výhľad do záhrad) 149

Suite (výhľad na more) 179

Terrace Family Suite 179

Terrace Laguna Suite 349

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 149

Garden Family 239

Lake Family 359

Diamond Suite 828

1. dieťa (6-12 r.) zľava 50 %

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Zľava do 31.3.2014

-15 %
Zľava do 30.4.2014

-10 %

stravovanie
ultra all inclusive: 
raňajky, obedy, 
večere v unlimited, 
počas dňa káva, čaj, 
koláčiky, zmrzlina, 
ovocie a snacky, 
miestne a importované 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje.

reštauráCie
unlimited (hlavná)
Club royal Horse 
Lounge (sushi)  
al dente ristorante  
(stredomorská)
Woxxie (Ďaleký východ)
ocean´s (rybacia)
turkuaz (turecká)
 so Long (klubová)
Bueno steak House

HoteL

Letisko

PoLoHa

iZBy

tyPy iZieB

aktivity

Vďaka luxusu, komplexným službám 
a zábave sa radí medzi najluxusnejšie 
rezorty sveta. 

Medzinárodné letisko Antalya (35 km). 

Priamo pri 300 m dlhej piesočnatej pláži 
a približne 1 km od centra Beleku.

Suity majú kúpeľňu so sušičom na vlasy, 
LCD SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi pripojenie, 
trezor, kávový a čajový set, minibar.

Suite (80 m2, hlavná budova, výhľad na okolie, 
alebo more), Family Roof Suite (140 m2, 
hlavná budova, výhľad na okolie alebo more, 
2 spálne, 2 kúpeľne, 2 balkóny s vírivkou), 
Terrace Family Suite (100 m2, terrace 
budova, výhľad na okolie a bazén, 2 spálne, 
2 kúpeľne, 2 balkóny, z toho jeden s vírivkou), 
Terrace Laguna Family Suite (100 m2, 
terrace budova, výhľad na okolie a bazén,  
2 spálne, 2 kúpeľne, terasa, priamy prístup  
do bazéna).

Šport: 18 jamkové golfové ihrisko 
(Montgomerie Maxx Royal Golf Course),  
2 profesionálne futbalové ihriská,  
9 tenisových kurtov (5x tvrdý povrch, 
4x antukový povrch), fitnes, stolný 
tenis, plážový volejbal, basketbal, vodná 
gymnastika, bowling, vodný bicykel, kanoe, 
joga, pilates, paintball.
Deti: Maxxi Land – Smiling Babies  
(1 r. – 3 r.), mini klub (4 r. – 7 r.), junior klub 
(8 r. – 12 r.). Teenage klub (13 r. – 17 r.). 
Dino Land 3000 m2. Šmýkačky a zábava 
v aquaparku.
Spa: Aven Royal Spa – 1124 m2 vnútorný 
bazén, turecký kúpeľ, sauny, ľadová sprcha, 
vitamínový bar, masáže.

Maxx Royal Belek *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior výhľad na krajinu 99

Suite 189

Junior Suite 159

Family 199

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Suite (výhľad do záhrady) 289

Suite (výhľad na more) 309

Residence Family Garden 729

Maxx Laguna Villa 1109

1. dieťa (2- 12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

Zľava do 31.3.2014

-15 %
Zľava do 30.4.2014

-10 %

stravovanie
ultra all inclusive: 24 hodín 
bufet a výber z menu 
v restaurant street, počas 
dňa káva, čaj, koláčiky, 
snacky, zmrzlina, čerstvé 
ovocné a zeleninové šťavy, 
miestne a importované 
alkoholické a nealkohol-
ické nápoje.

reštauráCie
restaurant street  
(turecká, talianska,  
rybacia, detská)
villa restaurant
Far east restaurant  
(sushi a samba)
steak House
French-russian  
restaurant

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Grand opening v lete 2014. Rozprestiera sa na 
ploche 160 000 m2. K hotelu patrí 400 m dlhá 
súkromná pláž a dva 200 m dlhé súkromné zálivy.

Medzinárodné letisko Antalya (60 km). 

Hotel je vzdialený približne 400 m od 
najbližšieho centra a približne 6 km od 
centra mesta Kemer.

LCD SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi 
pripojenie, vírivka, sušič vlasov, trezor, 
kávový a čajový set, minibar.

Suite (100 m2, hlavná budova, výhľad 
na okolie, záhradu alebo more), Royal 
Residence Family Garden Wiew  
(175 m2, rezidenčná časť, výhľad do záhrady, 
2 spálne, 2 kúpeľne, terasa s vírivkou), Maxx 
Laguna Villa 1 Bedroom (privátna vila, 
výhľad na bazén, 1 spálňa, 1 kúpeľňa, terasa 
s vírivkou a priamym vstupom do bazéna).

Šport: tenis, fitnes, stolný tenis, plážový 
volejbal, basketbal, vodná gymnastika, 
bowling, vodný bicykel, kanoe, windsurfing, 
joga, pilates, vodné pólo.
Deti: Maxxi Land – Smiling Babies  
(1 r. – 3 r.), mini klub (4 r. – 7 r.), junior klub 
(8 r. – 12 r.), teenage klub (13 r. – 17 r.).  
Zábavné zrkadlá, labyrint, tri kiná, 
preliezačky a vonkajšie tematické ihrisko. 
Špeciálna detská reštaurácia. Šmýkačky 
a zábava v aquaparku.
Spa: Aven Spa – turecký kúpeľ, sauny, 
ľadová sprcha, vitamínový bar, masáže.

Maxx Royal Kemer *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior výhľad na krajinu 99

Suite 189

Junior Suite 159

Family 199

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Suite (výhľad do záhrady) 289

Suite (výhľad na more) 309

Residence Family Garden 729

Maxx Laguna Villa 1109

1. dieťa (2- 12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

Zľava do 31.3.2014

-12 %

stravovanie
ultra all inclusive: 
raňajky, obedy, večere 
v hlavnej reštaurácii 
Gusto, tuli lobby bar 
(čaj, káva, cookies, 
nápoje a sendviče), 
minibar, polnočný 
snack, miestne 
a importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje.

reštauráCie
Gusto (hlavná)
Zuma (ďaleký východ)
Mia Mensa (talianska)
Lalezar (turecká)
Pescador (rybacia)
Fusion
Helen (grécka)
Museum (francúzska)
da vinci (mäso a víno)
tequila (mexická)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Štýlový a moderný hotelový komplex 
ponúkajúci kvalitné služby známej hotelovej 
siete Delphin. Hotel bol postavený v roku 2012 
na ploche 54 tis. m² s celkovým počtom až 
650 izieb nachádzajúcich sa na deviatich 
poschodiach impozantnej hotelovej budovy.

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 15 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži, niekoľko minút od 
centra Lara, od najbližšieho obchodného centra 
len 200 m a cca 15 km od centra Antalye.

Centrálna klimatizácia, minibar, LCD SAT TV, 
kávový a čajový set, telefón, trezor, izbový 
servis 0:00 – 6:00, kúpeľňa so sprchou a WC.

Superior (cca 35 m2, balkón s výhľadom na 
more alebo do záhrady), Suite (cca 58 m2,  
2 miestnosti, terasa s výhľadom na more), 
Junior Suite (cca 45 m2, balkón s výhľadom na 
more), Family (cca 56 m2, 2 oddelené spálne, 
balkón s výhľadom na more), Lagoon (cca 
36 m2, tichý bazén len pre hostí ubytovaných 
v týchto izbách, balkón s výhľadom na more).

Šport: Bazén, piesočnatá pláž, 1 tenisový 
kurt (povrch – umelá tráva), fitnes centrum, 
volejbalové, basketbalové a mini futbalové 
ihrisko, plážový volejbal, bazénové hry.
Deti: Mini club 4-12 rokov, Teen club 
13-14 rokov, aquapark, detské bazény, kino, 
animácie, detské menu v reštaurácii.
Spa: Turecký kúpeľ, rôzne sauny, masáže 
(orientálne a ajurvédske), rôzne ošetrenia 
pleti a celého tela. 

Delphin Imperial *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Superior 109

Superior 139

Swim up 179

Sea View Swim Up 239

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Zľava do 30.4.2014

-15 %

stravovanie
all inclusive: raňajky, 
obedy, večere v hl. 
reštaurácii, počas dňa 
snacky, reštaurácie Livio 
a tulipano, ostatné za 
poplatok (kredit 15 eur), 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje 
(okrem golfového baru), 
koktaily, minibar.

reštauráCie
the Palazzo (bufetová)
asiatico (ázijská à la carte)
Labanese (libanonská)
tulipano (talianska)
Livio (rybacia a steak 
house) 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Pozostáva z hlavnej budovy a záhradných 
viliek.

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 27 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži, 2,5 km od centra 
Kadryie, od golfového ihriska Kaya Eagles len 
150 m a cca 35 km od centra Antalye.

Centrálna klimatizácia, minibar, LCD SAT 
TV, kávový a čajový set, telefón, trezor, sušič 
na vlasy, vysokorýchlostné pripojenie Wi-Fi, 
kúpeľňa so sprchou a WC.

Garden Superior (35 m2, v záhradnej 
časti), Superior Room (39 m2, sedačka, 
výhľad na bazén, čiastočný na more), 
Swim up Superior Room (39 m2, terasa 
s priamym vstupom do bazéna), Garden 
Suite (69 m2, záhradná časť, oddelená 
spálňa, obývacia miestosť, terasa alebo 
balkón), Sea View & Swimm Up Suites 
(79 m2, oddelená spálňa, obývacia miestosť, 
2 kúpeľne, priamy vstup na bazénovú 
terasu s pavilónom, priamy výhľad na more), 
Dublex Family Suite (108 m2, v hlavnej 
budove, pozostávajúca z dvoch poschodí).

Šport: Hlavný bazén, infinity bazén, 
2 futbalové ihriská, 2 tenisové kurty, 
18-jamkové golfové ihrisko (Kaya Eagles 
Golf course), fitnes centrum, volejbalové, 
basketbalové ihrisko, plážový volejbal, 
bazénové hry, joga, pilates, horské bicykle, 
športy na pláži (niektoré spoplatnené).
Deti: Aquapark, detské bazény, Mini club  
4 –12 rokov (za poplatok jazda na koni), Teen 
club 13 – 14 rokov, kino, animácie, detské aj 
baby menu v reštaurácii, ihrisko, mini disco, 
súťaže, bar pre teenagerov, playstation, herňa.
Spa: Turecký kúpeľ, sauny, masáže, ošetrenia 
pleti a celého tela, manikúra a pedikúra. 

Riu Kaya Palazzo  
Golf Resort *****



23

Turecko

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Superior 109

Superior 139

Swim up 179

Sea View Swim Up 239

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard (výhľad na krajinu) 79

Standard (výhľad na bazén) 89

Standard Sea View 99

Honeymoon Suite 159

Family Room 159

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Garden 69

Superior 89

Family Room 99

Lagoon Deluxe Suite 199

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultimate all inclusive

stravovanie
ultra all inclusive: 
raňajky, neskoré 
raňajky, obedy, večere, 
počas dňa káva, čaj, 
koláčiky, zmrzlina  
v určených časoch, alko 
a nealko nápoje miestne  
a importované, denne 
plnený minibar

reštauráCie
isot (bufetová)
turkish Pita (turecká)
À la carte (talianska, 
ázijská, rybacia)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Spice je správnou prísadou k receptu na tú 
najluxusnejšiu dovolenku. 

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 35 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži dlhej 270 m, 
cca 3 km od Beleku, cca 45 km od centra, 
7 km od mestečka Kadria.

Klimatizácia, minibar, písací stôl, 
interaktívna satelitná LCD TV, Wi-Fi, telefón, 
trezor, kúpeľňa so sušičom na vlasy. 

Standard (36 m2, hlavná budova), 
Family Rooms (72 m2, oddelená spálňa, 
umiestnené v pavilóne), Pool Rooms  
(35 m2, záhradná budova), Dublex Room 
(55 m2, hlavná budova, 2 spálne, 2 kúpeľne, 
mezonet), Suite (67 m2, hlavná budova, 
2 spálne, 1 kúpeľňa), Honeymoon Suite 
(Vanilla and Honey, 55 m2, terasa 50 m2, 
obývacia miestnosť, kúpeľňa s vírivkou).

Šport: 1 profesionálne futbalové ihrisko, 
v blízkosti golfové ihrisko, 4 tenisové kurty, 
vonkajší bazén 5000 m2, fitnes s kardio 
tréningom, aquagym.
Deti: Lockhum club (4 – 12 r.),  
detský bazén, ihrisko, Caretta aquapark  
(7 šmykľaviek), strava pre bábätká  
v reštaurácii.
Spa: Turecký kúpeľ, sauny, ľadové 
fontány, vírivky, masáže (thajská, športová, 
chrbta, nôh, klinická, balijská, africká), 
aromaterapia, ajurvéda.

Spice Hotel & Spa *****

Zľava do 30.4.2014

-15 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard (výhľad na krajinu) 79

Standard (výhľad na bazén) 89

Standard Sea View 99

Honeymoon Suite 159

Family Room 159

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Garden 69

Superior 89

Family Room 99

Lagoon Deluxe Suite 199

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultimate all inclusive

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Zľava do 31.3.2014

-5 %

stravovanie
ultimate all inclusive: 
raňajky, obedy, večere 
v hlavnej reštaurácii, počas 
dňa snacky a šaláty, káva, 
čaj, koláče a zákusky, 
zmrzlina vo vyhradenom 
bare a čase, 24 hod. 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje, 
minibar.

reštauráCie
2 hlavné reštaurácie
mexická
plody mora
stredomorská
ruská
steak house
turecká
ďalekovýchodná

Hotel otvorený v lete 2014 je situovaný 
v krásnom prírodnom prostredí na ploche 
152 tis. m2.

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 36 km. 

Priamo pri piesočnato-kamienkovej pláži, 
od turistického centra Kemer cca 16 km, od 
centra Antalye cca 26 km.

Hotel ponúka ubytovanie v nových 
moderných izbách.

Main & Garden Standard Room 
(33 m2, spálňa, kúpeľňa), Superior Room 
(33 m2, výhľad na bazén, do záhrady alebo 
na more, spálňa, kúpeľňa, terasa), Family 
Room (51 m2, výhľad na bazén, do záhrady 
alebo na more, dve spálne, kúpeľňa), 
Lagoon Deluxe Suite (56 m2, výhľad na 
bazén, do záhrady alebo na more, spálňa 
s terasou, kúpeľňa), Lagoon Family Suite 
(65 m2, výhľad na bazén a do záhrady, dve 
spálne s terasami, dve kúpeľne). 

Šport: 3 tenisové kurty, fitnes centrum, 
volejbal, basketbal, plážový volejbal, aerobic, 
bowling, biliard, vodné pólo.
Deti: Crispy detský klub 4-12 rokov, detský 
bufet v reštaurácii, bazén, ihriská, bazén 
so šmýkačkami, animácie, súťaže, hry, 
športové aktivity, minidisco.
Spa: Turecký kúpeľ, sauny, masáže, rôzne 
ošetrenia pleti a celého tela, kaderník, fitnes 
centrum. 

Nirvana Lagoon Villas 
Suites & SPA *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 99

Family Duplex 139

Honeymoon Suite 148

Lake House 199

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 129

Sea View Room 139

Corner Suite 189

Duplex Family 189

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s à la carte all inclusive

Zľava do 31.3.2014

-17 %
Zľava do 30.4.2014

-15 %

stravovanie
À la carte all inclusive: 
raňajky, obedy, večere 
v reštaurácii Bellum, počas 
dňa snacky a šaláty, káva, 
čaj, koláče a zákusky, 
zmrzlina vo vyhradenom 
bare a čase, miestne alko 
a nealko nápoje, minibar, 
polnočný snack, fľaša vína  
v reštaurácii.

reštauráCie
Bellum (hlavná)
sakura (japonská)
timo (talianska)
turca (turecká)
More (rybacia)
La Carne 
(juhoamerická)
BBQ (barbecue)
elegance (celosvetová)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Jeden z najluxusnejších hotelových 
komplexov postavený v okolí píniových lesov 
na ploche 120 tis. m2. 

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 30 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži, cca 5 km 
od centra Beleku, v okolí niekoľkých 
profesionálnych golfových ihrísk.

Centrálna klimatizácia, minibar, stôl, LCD 
SAT TV, internet, kávový a čajový set, telefón, 
trezor, kúpeľňa so sprchou, vaňou a WC.

Standard (cca 42 m2, balkón 10 m2, hlavná 
budova), Duplex Family (2 poschodia,  
2 kúpeľne, balkón), Corner Suite (obývacia 
časť, spálňa, kúpeľňa s vírivkou, balkón 
alebo terasa), Corona Suite (2 spálne, 
obývacia miestnosť, kúpeľňa s vírivkou, DVD, 
notebook, balkón), Royal Suite (obývacia 
časť, 2 spálne, kuchynka, kúpeľňa s vírivkou, 
balkón, DVD prehrávač, notebook), Superior 
Villas (2 poschodia, kuchyňa, obývacia časť, 
4 spálne, 4 kúpeľne s jacuzzi, balkón alebo 
terasa, privátny bazén).

Šport: 5 tenisových kurtov, fitnes centrum, 
volejbal, basketbal, plážový volejbal, aerobic, 
pilates, joga, thai-chi, tanečná škola, 
bowling, biliard.
Deti: Calimero Babies 0-3 rokov (baby 
sitting), Calimero Lollies 4-5 rokov (bazénové 
hry, ručné hry), Calimero Spedies 6-8 rokov 
(športy, bazénové hry, maľovanie na tričká), 
Calimero Juniors 9-13 rokov (športové aktivity 
a súťaže) Teenagers 14-17 rokov, bohaté 
animácie, minidisco, bazény, aquapark.
Spa: Callos SPA - turecký kúpeľ, sauny, 
exotické masáže, rôzne ošetrenia pleti 
a celého tela, kaderník, fitnes centrum, 
vnútorný bazén. 

Calista Luxury Resort *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 99

Family Duplex 139

Honeymoon Suite 148

Lake House 199

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 129

Sea View Room 139

Corner Suite 189

Duplex Family 189

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s à la carte all inclusive

Zľava do 30.4.2014

-15 %

stravovanie
ultra all inclusive: 
raňajky, neskoré raňajky, 
obedy, večere a polnočný 
snack v enderun, počas 
dňa káva, čaj, koláčiky, 
zmrzlina vo vyhradenom 
čase, alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
miestnej produkcie, 
denne plnený minibar.

reštauráCie
enderun (hlavná)
kushane (turecká)
teppanyaki (japonská)
La salsa (mexická)
La Perla (talianska)
Passion (francúzska)
kalamata (egejská)
alarga (rybacia)
Barbecue

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel sa rozprestiera na ploche 110 000 m2 
v oblasti Belek. Jeho dizajn vyniká prepychom 
orientu, športovými možnosťami a relaxom 
luxusných kúpeľov.

Medzinárodné letisko Antalya (35 km). 

Hotel je situovaný asi 2 km od centra Belek, 
priamo pri krásnej 270 m dlhej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora.

Komfortne navrhnuté klimatizované izby 
minibar, písací stôl, satelitná LCD TV, 
pripojenie na internet, telefón, trezor, 
kúpeľňa so sušičom na vlasy.

Standard room (35 - 45 m2, výhľad na les 
alebo more, balkón), Family Duplex room  
(65 - 75 m2, dvojpodlažná izba, 2 kúpeľne, 
dvierka na schodoch pre bezpečnosť detí, 
balkón, výhľad na les alebo more), Honeymoon 
Suite (38 - 42 m2, vírivka v rámci izby, výhľad 
na more), Lake House Family room (70 m2,  
2 spálne oddelené dverami, balkón alebo terasa, 
výhľad na bazén a záhradu), Lake House with 
Pear (36 m2, vlastné mólo nad bazénom).

Šport: Vonkajší bazén, piesočnatá pláž,  
2 tenisové kurty (tartanový povrch), stolný 
tenis, minigolf, mini futbal, nordic walking, 
biliard, plážový volejbal, fitnes centrum 
a telocvičňa (joga, pilates, step, kickbox, 
strečing), šípky, boccia, vodné pólo, vodný 
bicykel, kanoe.
Deti: Everland Q – Smiling Babies Club 
1-2 roky (pomôcky na prípravu jedla, baby 
sitting), Everland Q – Mini & Maxi Club  
3-12 rokov, Everland Q – Teens Club  
13-17 rokov.
Spa: AB-I ZEN – 4500 m2, turecký kúpeľ, 
sauny, bazén, bazén s vírivkou, detský 
bazén, 160 rôznych procedúr a masáží. 

Ela Quality *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Terace Family Triplex 129

Love Lake Suite 159

Royal Suite 389

Junior Royal Suite 119

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) vo Family Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive

Zľava do 31.3.2014

-15 %

stravovanie
ultra all inclusive: 
raňajky, obedy, večere 
formou bohatých 
bufetových stolov, 
zmrzlina, koláče  
a zákusky vo 
vyhradenom čase, 
minibar, denný  
a polnočný snack, 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje.

reštauráCie
turecká (hlavná)
tumanna (steak house)
Paprika (talianska)
Cassia 
(ďalekovýchodná)
alesta (rybia)
tugra (turecká, BBQ)
ada (mexická)
aqua Bistro (len pre 
dospelých)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel je postavený na ploche 90 tis. m2 

a ponúka niekoľko typov nadštandardných 
izieb a viliek v celom areáli hotela.

Medzinárodné letisko v Antalyi je cca 35 km. 

Priamo pri piesočnatej pláži, cca 2 km od 
centra Beleku s nákupnými možnosťami, 
cca 40 km od centra Antalye a v blízkosti 
golfových ihrísk.

Klimatizácia, minibar, LCD TV, pripojenie na 
internet, telefón, trezor, sušič vlasov, balkón 
alebo terasa, kávový a čajový set.

Terrace Family Triplex (cca 115 m2, 
obývacia časť, 3 spálne, na 3 poschodiach), 
Love Lake Suite (80 m2, 1 spálňa,  
1 obývacia izba, kúpeľňa s jacuzzi), Junior 
Royal Suite (165 m2, 2 spálne, 1 obývacia 
izba, kúpeľňa s jacuzzi, 50 m2 privátna terasa), 
Junior Royal Suite (165 m2, 2 spálne, 
1 obývacia izba, kúpeľňa s jacuzzi, 50 m2 
privátna terasa), Royal Suite (206 m2,  
2 spálne, 1 obývacia izba, kúpeľňa s jacuzzi, 
60 m2 privátna terasa s 20 m2 bazénom).

Šport: Futbalové ihrisko, v okolí niekoľko 
profesionálnych golfových ihrísk, 2 tenisové kurty 
(tvrdý povrch), fitnes centrum, pilates, Tae-bo, 
squash, volejbal, basketbal, stolný tenis.
Deti: Caretta detský mini klub 4-7 rokov, 
midi klub 8-12 rokov (detské ihrisko, bazén 
s 2 šmýkačkami, detské menu v reštaurácii, 
kino, hobby klub, mini amfiteáter), teenage 
klub 13-16 rokov (ihrisko, bar, internet, 
herňa, tímové hry), animácie.
Spa: La Calisse Spa – 4500 m2, 2 vnútorné 
bazény, turecký kúpeľ, sauny, fitnes 
centrum, vírivky, niekoľko druhov masáží  
(v rámci konceptov z rôznych krajín), telové 
procedúry, vitamín bar.

Susesi Luxury Resort *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double Room 49

Junior Suite with Pool 79

Thassos Maisonette Style 159

Príplatok za večeru/deň 25

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 119

Deluxe Sea View 139

Infinity Room 159

Grand Suite 359

1. dieťa (4-12 r.) zľava 50 %

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

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-20 %

stravovanie
Bohaté americké raňajky 
formou bufetu (domáce 
sladkosti a výber 
čerstvého pečiva). 
Za doplatok polpenzia.

reštaurácie
da Luigi (talianska)
eleo’n (grécka)
Flame (steak house)
inbi (sushi)
Lagoon (BBQ)
Morias (bufety)
souvlakerie (gyros)
the diner (fast food)

The Romanos, a Luxury 
Collection Resort *****

HOTEL

LETISKO 

POLOHA 

IZBY 

TYPY IZIEB

AKTIvITY 

Charizmatický hotel v novej prémiovej 
lokalite na polostrove Peloponéz.

Medzinárodné letisko Kalamata (60 km).

Na piesočnatej pláži, Navarino Bay 5 km, 
svetoznáma pláž Voidokilia 10 km,  
Mykény 135 km, Olympia 145 km.

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

Deluxe (42 m2, výhľad do záhrad alebo 
na more), Infinity Room (43 m2, s infinity 
bazénom 23 m2), Grand Suite (80 m2, 
obývacia miestnosť, výhľad na more a golfové 
ihrisko), Grand Infinity (82 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, infinity bazén  
23-35 m2), Master Infinity Villa (vila  
142 m2, oddelená obývacia miestnosť, 
pracovňa, vonkajšia terasa s bazénom 48 m2).

Šport: Piesočnatá pláž, 3 vonkajšie bazény, 
vodopád, 2 vnútorné vyhrievané bazény,  
2 vírivky, fitnes centrum (technogym  
kardio a posilňovňa), Raket academy  
(9 raketových športov ako tenis, mini - tenis, 
squash, bedminton, stolný tenis atď.), 
vnútorné ihrisko, nordická chôdza po okolí, 
2 profesionálne 18 jamkové golfové ihriská: 
The Dunes a The Bay.
Deti: bowling, detský rekreačný park 
(bazén, 3 vodné šmykľavky), americká 
dinner, video hry, mini cluby: Cocoon  
(4 mesiace – 3 roky), Send Castle  
(4 – 12 rokov).
Spa: Anazoe Spa – relaxačné 
a terapeutické spa na základe pôvodných 
receptúr s použitím bylín a olivového oleja.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double Room 49

Junior Suite with Pool 79

Thassos Maisonette Style 159

Príplatok za večeru/deň 25

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 119

Deluxe Sea View 139

Infinity Room 159

Grand Suite 359

1. dieťa (4-12 r.) zľava 50 %

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

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-15 %

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
amvrosia (gourmet)

Nový malebný hotel na ostrove Thassos, 
ktorý kombinuje modernú architektúru 
s minimalistickým estetizmom.

Mezinárodné letisko Kavala, 40 km (1,40 hod. 
vrátane trajektu).

Priamo pri pláži Golden Beach, na okraji 
strediska Chrissi Ammoudia, v blízkosti 
mesta Thassos. Od strediska Skala Potamias 
je vzdialený asi 2,5 km a od tradičnej horskej 
dediny Panagia 4,5 km. 

Klimatizácia, SAT TV, DVD a CD prehrávač, 
chladnička, zdarma trezor a prístup na 
internet, sušič na vlasy. Súčasťou všetkých 
izieb je kuchynka a kávovar. Wi-Fi v celom 
areáli zdarma.

Junior Thassos Suite (sedacia 
časť), Junior Suite with Pool (terasa 
s bazénom), Thassos Maisonette style 
Suite (poschodová suita, prízemie obývacia 
miestnosť, poschodie spálňa, bazén, výhľad 
na more).

Šport: 2 bazény, fitnes.
Spa: Sauna, parný kúpeľ, teraupetické 
a rejuvenizačné procedúry.

HOTEL

LETISKO 

POLOHA 

IZBY 

TYPY IZIEB

AKTIvITY 

Alexandra Golden  
Thassos Boutique ***** 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 69

Deluxe Sea View 85

Deluxe Pool 130

Deluxe Junior Suite Garden View 85

Deluxe Junior Suite Sea View 94

1. a 2. dieťa (2-12 r.) zľava 60 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double (výhľad na more) 139

Double with Sharing Pool 199

Deluxe (výhľad na more) 239

Junior Suites 179

Dospelý na 3. lôžku Zdarma

Príplatok za polpenziu 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou 
bufetových stolov, 
večera za príplatok  
30 eur.

reštaurácie 
Five senses 
Gourmet restaurant 
(stredomorská, fusion)
smeraldo (grécka)

HOTEL 

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIvITY

Zľava do 31.3.2014

-10 %Lindos Blu *****

Je situovaný na malebnom kopci nad morom 
neďaleko mestečka Lindos. Je prvým 
adults-only (len pre dospelých) hotelom na 
tomto kozmopolitom ostrove. Ohromujúci 
výhľad, dokonalé služby a elegancia stvorili 
ideál pre komplexnú rejuvenizáciu tela, duše 
a romantický únik od reality. Hotel je členom 
siete Small Luxury hotels of the World.

Medzinárodné letisko Diagoras Airport 
Rhodos. Transfer do hotela cca 50 km.

50 m od pláže, 50 km od mesta Rhodos, 
2 km od mestečka Lindos, 30 km golfové 
ihrisko (18 jamiek) v Afandou.

LCD TV, DVD prehrávač, Wi-Fi, sedací kút, 
kávovar, minibar, trezor, telefón, trezor, sušič 
na vlasy, vaňa s vírivkou, klimatizácia, všetky 
izby majú výhľad na more.

Double (30 m2), Double with Sharing 
Pool (30 m2, spoločný bazén), Double 
Deluxe (40 m2, 20 m2 balkón s vonkajšou 
vírivkou), Junior Suites (38 m2, obývací 
priestor), Junior Suites with Sharing 
Pool (38 m2, obývací priestor, spoločný 
bazén), Villas (50 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, 50 m2 terasa s vyhrievaným 
bazénom s vírivkou), Maizonette (80 m2, 
2 podlažia, oddelená obývacia miestnosť, 
posilňovňa, 50 m2 terasa s vyhrievaným 
bazénom s vírivkou).

Šport: 2 vonkajšie bazény, tenisový kurt, 
vodné športy.
Spa: masáže, rôzne procedúry a relaxačné 
techniky, vnútorný bazén, sauna, parná 
sauna, manikúra, pedikúra, posilňovňa.



33

GréckoGrécko

g
r

é
c

k
o

r
o

d
o

s

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 69

Deluxe Sea View 85

Deluxe Pool 130

Deluxe Junior Suite Garden View 85

Deluxe Junior Suite Sea View 94

1. a 2. dieťa (2-12 r.) zľava 60 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double (výhľad na more) 139

Double with Sharing Pool 199

Deluxe (výhľad na more) 239

Junior Suites 179

Dospelý na 3. lôžku Zdarma

Príplatok za polpenziu 30

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-15 % Atrium Prestige  
Thalasso & Spa Resort *****

stravovanie
raňajky formou bufetu. 
Možnosť doplatiť si 
polpenziu alebo plnú 
penziu. Príplatok za 
polpenziu 25 eur 
dospelý/deň, 10 eur 
dieťa/deň.

reštaurácie 
aegean (bufetová)
sta carvouna 
(barbecue)
Lachania (grécka)
Prestigio (talianska)
asia (ázijská)
thalassa (gourmet)

HOTEL 

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIvITY

Inovatívna grécka architektúra v spojení 
s neopísateľnou farbou mora evokuje pocit 
jedinečnej dovolenky, z ktorej sa nebudete 
chcieť vrátiť.

Mezinárodné letisko Diagoras na Rhodose 
je vzdialené cca 74 km (1 hod.).

Priamo na piesočnato-kamienkovej pláži. 
Tradičná grécka dedinka Lachania je 
vzdialená cca 3 km, Prasonisi 18 km 
(výborné podmienky na surfing).

Klimatizácia, SAT TV s hudobným kanálom, 
minibar (za poplatok), set na prípravu čaju 
a kávy, trezor, telefón, Wi-Fi, vírivka, sušič 
na vlasy. 

Deluxe Room (38 m2, výhľad do záhrad 
alebo na more), Deluxe with Privat Pool 
(38 m2, výhľad na more, 17 m2 privátny 
bazén), Junior Suite (51 m2, obývacia časť, 
výhľad na more), Family Suite (56 m2, 
oddelená spálňa, výhľad na more).

Šport: Vonkajší bazén, basketbal, volejbal, 
stolný tenis, tenis, minigolf, telocvičňa, 
šípky, biliard (za poplatok), výborné 
podmienky na surfovanie.
Spa: Thalasso and spa centrum Ananeosis 
– vnútorný bazén, sauna, hammam, jacuzzi, 
hydroterapia, aromaterapia, masáže a rôzne 
procedúry.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double 88

Double Sea View 98

Bungalow Suite 98

Family Suite Sea View 158

1. dieťa (2-13 r.) Zdarma

2. dieťa 2-13 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 99

Deluxe with Pool 119

One Bedroom Suite 178

Two Bedroom Suite 369

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 70 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-15 %

stravovanie
Polpenzia.

reštaurácie
aristos (grécka) 
Yali (rybacia, 
umiestnená nad morom)
on repos (bufetové 
stoly)
nafsika (brasserie)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIvITY

Situovaný je medzi cyprusovými hájmi, 
olivovníkmi a privátnymi zátokami na 
vlastnom polostrove. Exkluzívna lokalita, 
súkromie a prvotriedny servis splnia 
predstavy aj tých najnáročnejších rodín.

Medzinárodné letisko Kapodistrias Kerkyra 
(12 km).

Na súkromnom polostrove s troma plážami,  
11 km mesto Korfu, 3 km letovisko Dasia, 3 km, 
letovisko Gouvia, 14 km Corfu Golf Club.

SAT TV, rádio, sedací kút, minibar, trezor, 
sušič na vlasy.

Double (32 m2, výhľad na záhrady alebo more), 
Bungalow (31 m2, v záhrade), Superior 
Bungalow (31 m2, v prvom rade nad 
plážou), Junior Bungalow Suite (36-42 m2, 
prepojená obývacia časť), Deluxe Bungalow 
Suite (145 m2, na pláži, mezonet, 2 spálne), 
Presidential Suite (192 m2, s výhľadom  
na more), Deluxe 1 bedroom Suite  
(96 m2, oddelená obývacia miestnosť),  
Villas-Dream villas (75 m2, 1-2 spálne, 
niektoré s bazénom), Palazzo (100 m2, 2 spálne, 
jedáleň, obývacia miestnosť, terasa alebo patio, 
bazén), Palazzo Imperiale (200 m2, 3 spálne, 
bazén, na súkromnom výbežku so súkromnou 
piesočnatou zátokou). Suity sú s vlastnými 
slnečnými terasami s prístupom k moru.

Šport: Bazén, stolný tenis, fitnes centrum, 
požičovňa bicyklov, vodné športy, tenisové kurty.
Deti: Detská pláž, Greco Baby (0-3 roky), 
Greco Kids (3-6 rokov, poznávanie, umenie, 
šport), Greco Juniors (7-12 rokov, tímové 
hry, šport), strava pre bábätká, detské 
menu, pediater.
Spa: Elixir Spa – vnútorný bazén, sauna, 
masáže, hot chocolate, kozmetika Carita a Payot.

Grecotel Corfu  
Imperial *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Double 88

Double Sea View 98

Bungalow Suite 98

Family Suite Sea View 158

1. dieťa (2-13 r.) Zdarma

2. dieťa 2-13 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 99

Deluxe with Pool 119

One Bedroom Suite 178

Two Bedroom Suite 369

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 70 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou bufetových 
stolov, pre klientov z víl 
- raňajky servírované 
v reštaurácii ocean.  
večera za doplatok  
30 eur (dieťa zdarma) – 
formou bufetových stolov 
v reštaurácii Pangea, alebo 
dine around program so 
zľavou 20 eur.

reštaurácie
ocean (talianska)
taverna (grécka, 
rybacia)
Pangea (bufetové stoly)

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIvITY

Daios Cove  
Luxury Resort & Villas *****

Hotel je situovaný pozdĺž pahorku s vlastnou 
zátokou. Poskytuje úchvatné výhľady, modernú 
architektúru a gurmánske zážitky.

Medzinárodné letisko Nikos Kazantzakis 
Heraklion (65 km).

Priamo na pláži v miernom kopci, Heraklion 
70 km, mestečko Sv. Nikolaos 7 km.

LCD media-hub TV, iPod docking stanica, 
Wi-Fi, otvorená obývacia miestnosť, 
trezor, kávovar, minibar, sušič na vlasy, 
klimatizácia.

Deluxe rooms (42 m2, otvorená obývacia 
miestnosť, výhľad do záhrady alebo na 
more), Deluxe with Pool (s bazénom alebo 
s vyhrievaným bazénom), One alebo Two 
Bedroom suite (65 m2, s 1 spálňou alebo 
100 m2, s 2 spálňami, obývacia miestnosť, 
výhľad na more), Villas (1-3 spálne, 
priamo nad morom, 100-130 m2, obývacia 
miestnosť, bazén, výhľad na more). 

Šport: Piesočnatá pláž, infinity bazén, 
holistická joga a pilates na pláži, fitnes 
centrum (kardio fitnes Technogym),  
2 tenisové kurty, vodné športy.
Deti: Detský bazén ohrievaný, baby phone, 
ohrievače fliaš, detské menu, detská 
zábrana bazéna a schodov, jasle (od  
4 mesiacov), detský klub (pre deti  
4-12 rokov, aj teenagerov).
Spa: 2 500 m2, hydro masáže, thajská 
masáž, ošetrenie pleti a tela, originálna 
kozmetika pripravená na báze prírodných 
ingrediencií.

Zľava do 31.3.2014

-10 %
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 199

Deluxe Pool 259

Junior Suite 259

Junior Suite with Pool 279

Honeymoon Suite 309

3. lôžko 100

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Spa Villa (2-4 osoby) 900

Executive Spa Villa (2-4 osoby) 1200

Presidential Spa Villa (4-7 osôb) 1600

Grand Presidential Spa Villa (4-7 osôb) 2500

Royal Spa Villa (4-6 osôb) 3600

Grand Residence (8-14 osôb) 3800

V cene ubytovanie za vilu a noc

Zľava do 31.3.2014

-15 %

stravovanie
raňajky.

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY 

TYPY IZIEB 

AKTIvITY

reštaurácie
the club House 
restaurant (grécka 
a mediteránska)
Private in-villa dining 
(exkluzívne jedlá 
servírované v súkromí 
vlastnej vily)

Ocenený v roku 2011 a 2012 ako najlepší 
vila resort Európy, v roku 2009 najlepší 
grécky hideaway hotel a každoročne je v top 
liste najlepších svetových hotelov.

Medzinárodné letisko Zakynthos. Transfer 
do hotela cca 40min. 

Priamo pri súkromnej piesočnatej pláži, 
cca 4 km od Tsilivi, cca 7 km od hlavného 
mesta ostrova.

Klimatizácia, SAT TV v každej miestnosti 
(vrátane kúpeľne), CD/DVD prehrávač, písací 
stôl s PC, Wi-Fi, naplnený minibar, trezor, 
Bank and Olufsen bezdrátový telefón. Servis 
plus: súkromná spa a fitness miestnosť, 
súkromná pláž s ležadlami a slnečníkom, 
BBQ, Bang and Olufsen Entertaiment 
System, Sony Playstation III.

One BeDROOM VIlla (pre 2 – 4 osoby): 
Deluxe Spa Villa (85 m2, 1 spálňa, oddelená 
obývacia miestnosť, privátny bazén pri mori), 
executive Spa Vila (85 m2, 1 spálňa, 
oddelená obývacia miestnosť, privátna časť 
pláže).
TwO BeDROOM VIlla (pre 4-7 osôb):
Presidential Spa Villa (170 m2, 2 spálne, 
2 obývacie miestnosti, 3 kúpeľne, privátny 
bazén pri mori), Grand Presidential 
Spa Villa (200 m2, 2 spálne, 2 obývacie 
miestnosti, 3 kúpeľne, Spa pavilón, privátna 
pláž). 

Šport: súkromné výlety jachtou.
Deti: zdarma aktivity pre deti: jazda na koni, 
deň vo vodnom parku, vodné športy, mini 
golf a iné.
Spa: masáže, ošetrenie pleti a tela 
inšpirované gréckou prírodou 
a aromaterapiou, thalassoterapia.

Porto Zante Villas *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 199

Deluxe Pool 259

Junior Suite 259

Junior Suite with Pool 279

Honeymoon Suite 309

3. lôžko 100

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Spa Villa (2-4 osoby) 900

Executive Spa Villa (2-4 osoby) 1200

Presidential Spa Villa (4-7 osôb) 1600

Grand Presidential Spa Villa (4-7 osôb) 2500

Royal Spa Villa (4-6 osôb) 3600

Grand Residence (8-14 osôb) 3800

V cene ubytovanie za vilu a noc

reštaurácia
stredomorská

stravovanie
raňajky so šampanským 
(denne obmieňané 
ponuky, špeciálne 
požiadavky sú vítané).

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY 

TYPY IZIEB

AKTIvITY

Zľava do 30.4.2014

-10 %
1x večera zdarma
1x výletná plavba zdarma

Grace Santorini *****

Elegantný luxusný boutique hotel, 
umiestnený vysoko nad preslávenou 
Calderou s nezabudnuteľným výhľadom na 
Egejské more a západ slnka. 

Medzinárodné letisko Monolithos (8 km ).

V dedinke Imeroviglii, 2 km od hlavného 
mesta Fira a 10 km od prístavu Athinios.

Kúpeľňa, sušič na vlasy, klimatizácia, 
LCD SAT TV, DVD prehrávač, Wi-Fi, trezor, 
minibar, Nespresso kávovar.

Deluxe (32 m2, prekrásny výhľad na more), 
Deluxe Pool (34 m2, na terase osobný 
vyhrievaný bazén), Junior Suite (42 m2), 
Junior Suite with Pool (42 m2, na terase 
vlastný bazén), Honeymoon Suite (vlastný 
bazén, izba 45 m2, po príchode fľaša sektu 
s jahodami), Superior Suite (48 m2, vlastný 
vyhrievaný bazén), VIP Suite (53 m2, vlastný 
vchod, vlastný bazén), Grace Suite (pre  
5 osôb, 2 spálne a 2 kúpeľne, parný kúpeľ, 
vnútorný bazén s výhľadom, priestranná 
terasa s bazénom).

Šport: Fitnes centrum. Aktivity mimo hotela: 
vodné športy, jazda na koni, potápanie, 
plavba na motorových člnoch, výlety na 
okolité ostrovy, prenájom bicyklov, turistika, 
súkromné celodenné plavby, let vrtuľníkom.

Deti: Kvôli umiestneniu z bezpečnostných 
dôvodov hotel príjíma iba deti od 14 rokov 
(Villa so súkromným bazénom je vhodná aj 
pre rodiny s menšími deťmi). 

Spa: Veľký bazén, kúpeľné a relaxačné 
procedúry (v súkromí ubytovania alebo 
v priestoroch SPA centra). Pláže, osamotené 
zátoky, horúce pramene.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Pool View Suite 69

Junior Sea View Suite 139

Superior 149

Executive 169

2 deti (0-12 r.) Zdarma

3. a 4. dospelá osoba Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 169

Junior Suite 179

Family Suite 208

Family Suite with Pool 319

1. dieťa (0-12 r.) zľava Zdarma

2. dieťa (0-12 r.) zľava (Family Suite) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky so šampanským 
(denne obmieňané 
ponuky, špeciálne 
požiadavky sú vítané).

reštaurácie
stredomorská

HOTEL

LETISKO

POLOHA

IZBY

TYPY IZIEB

AKTIvITY

Zľava do 30.4.2014

-10 % 
1x večera zdarma
1x výletná plavba zdarma

Grace Mykonos *****

Tradičnú architektúru dopĺňajú moderné 
a elegantné dizajnové prvky. Niekoľkokrát 
ocenený hotel patrí do siete Grace hotels 
Group. 

Medzinárodné letisko Mykonos je cca 4,7 km.

Priamo nad známou piesočnatou plážou Agios 
Stefanos Beach, 1,5 km od nového prístavu  
a 2 km od mesta Mykonos s barmi a obchodmi. 

Wi-Fi (zdarma), SAT LCD TV s DVD 
prehrávačom, minibar, trezor, klimatizácia, 
fitnes sada.

Deluxe (20 m2, vyhrievaný bazén na terase), 
Junior Suite (28 m2, vlastný bazén), Family 
Suite (40 m2, 2 spálne, spoločná kúpeľňa), 
Family Suite with Pool (40 m2, dve spálne 
s kúpeľňou), Honeymoon Suite (33 m2, 
nachádza sa na najvyššej úrovni, výhľad na 
pláž Agios Stefanos, má samostatnú strešnú 
terasu vybavenú vlastným vyhrievaným 
bazénom), VIP Suite (35 m2, s vlastným 
vyhrievaným bazénom), Superior Suite  
(47 m2, obývacia časť a jedna alebo dve 
spálne).

Šport: Bazén, plne vybavené fitnes 
centrum, potápanie, jazda na koni, vodné 
športy, prenájom bicyklov.
Deti: Opatrovanie detí, detské postieľky až 
do 4 rokov, stolička v reštaurácii, toaletné 
potreby, na vyžiadanie detské menu, knihy 
a hry, pre deti do 12 r. zľava 50 % na 
polpenziu.
Spa: Bazén so slnečnou terasou 
s ležadlami a slnečníkmi, kúpeľné 
procedúry, hydroterapia, hamam, sauna, 
masáže, vírivka, kaderníctvo, kozmetika, 
nechtové štúdio, vlasové kúry, jedna 
z najvyhľadávanejších pláží Agios Stefanos.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Pool View Suite 69

Junior Sea View Suite 139

Superior 149

Executive 169

2 deti (0-12 r.) Zdarma

3. a 4. dospelá osoba Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 169

Junior Suite 179

Family Suite 208

Family Suite with Pool 319

1. dieťa (0-12 r.) zľava Zdarma

2. dieťa (0-12 r.) zľava (Family Suite) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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HOTEL

LETISKO 

POLOHA 

IZBY 

TYPY IZIEB

AKTIvITY 

Arte & Mare  
Elia Suites *****

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
Bohaté americké raňajky 
formou bufetu (domáce 
sladkosti a výber 
čerstvého pečiva). 

reštaurácie
capelayo 
(stredomorská)

Luxusný hotel ponúka 15 odlišných 
apartmánov s úžasnou kombináciou farieb. 
Jeho výrazná architektúra je výsledkom 
kombinácie mykénskej architektúry 
s kykladskou bielou a tlmočená je známymi 
talianskymi interiérovými dizajnérmi.

Medzinárodné letisko Mykonos (10 km). 

Priamo na pláži Elia Beach, v južnej časti 
ostrova, 8 km od hlavného mesta, kam je 
pravidelné autobusové spojenie.

Klimatizácia, kúpeľňa, sušič na vlasy, župan, 
papuče, LCD SAT TV, rádio, CD prehrávač, 
pripojenie k internetu, minibar, trezor, plne 
vybavený kuchynský kút.

Junior Pool View Suite (40 m2 na prízemí, 
s prístupom k bazénu), Junior Sea View 
(40 m2 s výhľadom na more), Superior  
(50 m2, prístup k bazénu, kúpeľňa 
s vírivkou, výhľad na bazén alebo more), 
executive Suite (60 m2, panoramatický 
výhľad na more), Family Suite (60 m2,  
2 spálne, 2 kúpeľne s parným kúpeľom).

Šport: Fitnes centrum s najmodernejším 
vybavením, vodné športy (vodné lyže, banán, 
padák).
Deti: Opratrovanie detí. 
Spa: Piesočnatá pláž, bazén so slnečnou 
terasou s ležadlami a slnečníkmi, 
kúpeľné a liečebné centrum ponúkajúce 
omladzujúce kúry a zariadenia. 
Thalassoterapia, aromaterapia, reflexológia, 
sauna, hammam, masáže a jacuzzi 
garantujú relax a oddych.



Cyprus
TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 109

Deluxe Sea View 129

Junior Suite 139

Duplex Suite 199

1. dieťa (0-12 r.) zľava 100 %

2. dieťa (0-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 109

Deluxe Sea View 129

Junior Suite 139

Duplex Suite 199

1. dieťa (0-12 r.) zľava 100 %

2. dieťa (0-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

REŠTaURÁCIE
Mistral (mediteránsky 
akcent)
Fishbone Seafood (rybacia)
Reef american Grill 
(americké steaky 
a hovädzie hamburgery)
Marcello´s (autentická 
talianska)
Kyklos Greek (grécka)

STRavovaNIE
Polpenzia – raňajky 
a večere formou 
medzinárodného bufetu 
v reštaurácii Waterfall.

Sunrise Pearl Resort *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel s výbornou medzinárodnou reputáciou je 
známy svojím vysokým štandardom. 

Medzinárodné letisko v Larnake je cca 60 km. 

Priamo pri krásnej piesočnatej pláži 
s pozvoľným vstupom do mora. 

Klimatizácia, trezor, SAT TV, Wi-Fi pripojenie 
(zdarma), minibar (dopĺňaný vodou), USB 
zásuvka, varná kanvica, sušič vlasov, balkón.

Deluxe (29 m2, výhľad na more do 
záhrad alebo priamy vstup do bazénu), 
Junior Suite (35 m2 oddelená spálňa, 
priestranná terasa, niektoré s priamym 
vstupom do bazéna – iba pre dospelých), 
Duplex Suite (58 m2, mezonetová suita, 
prízemie: priestranná obývacia izba, 
súkromná záhrada s terasou a vírivkou, 
poschodie: spálňa, kúpeľňa s vaňou), Suita 
s bazénom (58 m2, 1 oddelená spálňa 42“ 
LED TV, integrované reproduktory s portom 
na MP3 a iPod, Nespresso kávovar,  
2 kúpeľne, záhradná terasa s bazénom). 

Šport: piesočnatá pláž, 4 bazény, vo 
vedľajšom sesterskom hoteli fitnes centrum, 
squash, 2 tenisové kurty, vodné športy  
a potápanie.
Deti: detský klub s ihriskom a s bazénom, 
denné aktivity ako honba za pokladom, 
umelecká tvorba a športové aktivity, detské 
kino, na požiadanie sterilizátor fliaš.
Spa: 3 vnútorné vyhrievané bazény s rôznymi 
teplotami a koncentráciou soli, sauna, 
sanarium, parná sauna, bahenný kúpeľ, 
6 miestností so špeciálnymi procedúrami, 
vnútorné a vonkajšie relaxačné miestnosti, 
voľný vstup do Health Clubu Aquarius 
v susednom hoteli Sunrise Beach.
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-10 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

3 BEDROOM VILLA (max 6 osôb) 429

4 BEDROOM VILLA (max 8 osôb) 728

V cene ubytovanie za vilu a noc

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 79

Family 99

Junior Suite 179

Duplex Suite 199

1. dieťa (0-12 r.) zľava 100 %

2. dieťa (0-12 r.) vo Family 100 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. Za 
doplatok 25 Eur dine 
around (obed alebo 
večera v ktorejkoľvek 
reštaurácii).

REŠTaURÁCIE
dinner42 (romantická  
à la carte)
Mama´s (cyperské 
špeciality podľa 
mamičky)
Koi (ázijsko mediteránska 
fusion)
 Capo cuccina (rybacie 
špeciality a špeciality na 
grile)

Kombinácia moderného art dizajnu, 
luxusného prostredia, vynikajúce služby 
a pohostinnosť sú hlavnými atribútmi tohto 
hotela.

Medzinárodné letisko v Larnake je vzdialené 
60 km. 

Priamo pri jednej z najkrajších pláží ostrova 
Fig Tree Beach a v centre turistického 
letoviska Protaras.

Klimatizácia, SAT TV, Wi-Fi pripojenie 
za poplatok, minibar, trezor, rýchlovarná 
kanvica, kúpeľňa so sušičom na vlasy, 
balkón alebo terasa. 

Standard (21-28 m2) s výhľadom na more 
a do záhrad, Family (28 m2) s prídavnými 
lôžkami až pre 2 deti do 12 rokov, Junior 
Suite (42 m2) obývacia časť, oddelené WC, 
DVD / CD prehrávač, rýchlovarná konvica, 
espresso kávovar, výhľad na more, Duplex 
Suite (46-56 m2) mezonetové izby, prízemie: 
obývacia izba , kúpeľňa so sprchovacím 
kútom s masážnymi tryskami, terasa 
s vírivkou, rýchlovarná konvica, espreso 
kávovar, poschodie: spálňa, kúpeľňa s vaňou, 
Executive Suite (63 m2) 2 spálne – 1 z toho 
oddelená a 1 spojená s obývacou izbou, DVD 
prehrávač, výhľad na more.

Šport: Tenisové kurty s umelým trávnatým 
povrchom, stolný tenis, biliard, fitnes, ihriská 
na volejbal a badminton.  
Deti: Mini klub 4-12 rokov 5x do týždňa, 
animácie, ihrisko, opatrovanie detí.
Spa: Oneiro Spa – sauna, jacuzzi, parná 
sauna, hammam, sanarium, 15 m bazén, 
masáže a relaxačné procedúry v jedinečnej 
urban architektúre sochára Josepha 
Caspariho.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Capo Bay ****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

3 BEDROOM VILLA (max 6 osôb) 429

4 BEDROOM VILLA (max 8 osôb) 728

V cene ubytovanie za vilu a noc

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 79

Family 99

Junior Suite 179

Duplex Suite 199

1. dieťa (0-12 r.) zľava 100 %

2. dieťa (0-12 r.) vo Family 100 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Louis Althea Kalamies
Luxury Villas

STRavovaNIE
Bez stravy.

REŠTaURÁCIE
Kalamies (rybacia)
Nautilius (talianska)
La cultur del Gusto 
(stredomorská)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

viLy

TyPy víL

akTiviTy

Nový projekt známej hotelovej spoločnosti 
kombinuje výborné hotelové služby 
s luxusom a súkromím 18 privátnych víl 
na pláži.

Letisko Larnaca – 45 km.

Priamo pri piesočnatej pláži, 5 km do 
mestečka Paralimni, 8 km do mondénneho 
letoviska Agia Napa.

Kúpeľňa, sprcha s masážnym sprchovým 
panelom, vírivka (v 4 izbových vilách) LCD 
SAT TV, CD/DVD prehrávač, Wi-Fi (zdarma), 
klimatizácia / kúrenie,  kuchynská linka 
s chladničkou, umývačkou riadu, práčka, 
toaster, mikrovlnná rúra, čajová a kávová 
súprava, privátny bazén.

3 BEDROOM VILLA – 120 m2, max. počet 
osôb 6, výhľad na pohorie.
4 BEDROOM VILLA – 180 m2, max. počet 
osôb 8, výhľad na more

Šport: Bazén, vo vedľajšom hoteli Althea – 
tenisový kurt, multifukčné ihrisko, plážový 
volejbal, fitnes centrum.
Deti: Za poplatok babysitting.
Spa: Masáže, sauna, skrášľovacie 
procedúry, vonkajšia vírivka.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 89

Superior Sea View 109

Deluxe Spa 159

Junior Suites 129

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 209

Suite Executive 209

Senior Suite 209

Deluxe Suite 319

Junior Suite 319

3. a 4. os. na príst. (deti nie sú možné) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s plnou penziou s nápojmi

STRavovaNIE
Polpenzia v hlavnej 
reštaurácii. Príplatok 
za polpenziu 21 Eur, 
príplatok za plnú penziu 
42 Eur. 1x týždenne 
možnost večere 
v akakiko a Cos´altro.

REŠTaURÁCIE
dionysos (bufety)
akakiko (japonská)
Cos´altro (talianska)
Thalassaki Taverna 
(grécka na pláži)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel pomenovaný podľa Apolóna, boha 
Slnka, prešiel kompletnou rekonštrukciou  
a je ideálnym miestom na dovolenku aj  
v kombinácii s korporátnymi schôdzkami.

Letisko Larnaca – 60 km, cca 40 min. 
Letisko Pafos 65 km.

Priamo pri piesočnatej pláži, 5 km od centra 
Limasolu.

LCD SAT TV, Wi-Fi, klimatizácia/kúrenie, 
minibar, rádio, sušič na vlasy, trezor, set na 
čaj a kávu, župan.

Superior (26 m2, výhľad na pohorie alebo 
more), Deluxe Spa (24 m2, výhľad na more, 
privátna vonkajšia vírivka), Junior Suites  
(36 m2, obývací kút, výhľad na pohorie). 

Šport: Pláž, vonkajší bazén 523 m2, 
tenisové kurty, aqua gym, LifeFitness 
centrum.
Deti: Detský bazén, detské animácie.
Spa: Royal spa masáže, sauna, 
skrášľovacie procedúry, horúce kamene, 
harmonizácia čakier, vonkajšia vírivka, 
kozmetika z Mŕtveho mora.

The Royal Apollonia *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 89

Superior Sea View 109

Deluxe Spa 159

Junior Suites 129

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 209

Suite Executive 209

Senior Suite 209

Deluxe Suite 319

Junior Suite 319

3. a 4. os. na príst. (deti nie sú možné) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s plnou penziou s nápojmi

Zľava do 31.3.2014

-15 %
+ aLL INCLUSIvE  
v CLUB BaRE

STRavovaNIE
Plná penzia s nápojmi. 
Raňajky, obedy a večere 
– bufetové stoly. Za 
poplatok možnosť all 
inclusive nápojov v bare 
pri klubovom bazéne 
v záhradnej časti.

REŠTaURÁCIE
Flora (bohaté  
bufetové stoly)
alabora (turecká 
a tapas à la Carte)
Fora 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Ikonický hotel s kasínom je už pár rokov 
dovolenkovým hitom pre tureckú smotánku 
a seriálové hviezdy. Jeho tvar sformovala 
dávna báj o Noemovej arche.

Medzinárodné letisko Ercan. Transfer do 
hotela cca 40 min. 

Priamo pri  veľkej piesočnatej pláži, cca  
40 km od Famagusty, 50 km od Agia Napy , 
50 km od Gyrne.

Klimatizácia, minibar, písací stôl, LCD TV 
(32“), Wi-Fi (v priestoroch patiserie zdarma) 
a káblové pripojenie (izby) na internet 
za poplatok, telefón, kúpeľňa s vaňou 
a masážnou sprchou, balkón s výhľadom, 
uvítací balíček (kôš s ovocím a víno).

Superior (95 m2) a Suite Executive (51 m2  
a 11 m2 balkón, oddelená obývacia miestnosť, 
len pre dospelých), Deluxe Suite (81 m2  
a 16 m2 balkón, obývacia miestnosť, jedálenský 
kút), Premier Suite (81 m2 a 20 m2 balkón,  
2 spálne, obývacia miestnosť), Prestige Suite 
(2 spálne, obývacia miestnosť, sauna).

Šport: Veľký bazén, futbalové ihrisko, 
tenisové kurty, high tech fitnes centrum, 
joga, pilates, lekcie tanca, aquagym.
Deti: Detský bazén, detské ihrisko, 
aquapark, kino, animácie Planet Fun – 
slovenské animácie pre deti a ich rodičov.
Spa: Masáže, ošetrenie pleti a tela, 
vnútorný bazén, sauna, hammam.

Noah´s Ark   
Deluxe Hotel & Casino *****



TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 169

Deluxe Sea View 199

Junior Suite 329

Deluxe Suite 569

1. dieťa (2-5 r.) Zdarma

1. dieťa (6-12 r.) 40 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Španielsko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Garden View 169

Deluxe Sea View 199

Junior Suite 329

Deluxe Suite 569

1. dieťa (2-5 r.) Zdarma

1. dieťa (6-12 r.) 40 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-10 % 
1 večera Zdarma  
v mesiacoch máj, 
jún, september, 
október

stravovanie
raňajky. večera za 
doplatok 47 eur,  
1. dieťa zdarma,  
2. dieťa 50% zľava.

reŠtaUrácie
alminar (gourmet 
španielska)
La brisa (stredomorská)
La cabana del mar 
(plody mora a rybacia)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný pobrežný rezort je ponorený  
v nádhernej subtropickej záhrade. 

Medzinárodné letisko Malaga (70 km).

Priamo na piesočnato-štrkovej pláži, 5 km 
od Estepony, 25 km od Marbelly a 45 km 
od Gibraltáru. 

LCD SAT TV, minibar, telefón, trezor, 
pracovný stôl, sedací kút, Wi-Fi, výber 
vankúša, klimatizácia.

Deluxe (42 m2, výhľad na more alebo do 
záhrady), Junior Suite (80 m2, obývacia 
časť, terasa s čiastočným/úplným výhľadom 
na more), Deluxe Suite (100 m2, oddelená 
obývacia miestnosť s jedálenským stolom, 
terasa s ležadlami s čiastočným/úplným 
výhľadom na more), Suite del Mar  
(150 m2, oddelená obývacia miestnosť, 
záhradka s vírivkou, pohovkou a ležadlami, 
výhľad na more), Levante Suite  
(165 m2, veľká oddelená obývacia 
miestnosť s pracovňou, domáce kino, veľká 
terasa s výhľadom na more a ležadlami).

Šport: Piesočnato-štrková pláž, vonkajšie 
a vnútorné bazény, tenisové kurty, centrum 
vodných športov, golfové ihriská (18 jamiek), 
motocykle, bicykle, jazda na koni.
Deti: Kempinski Kids club (4-12 r.).
Spa: Relaxačný svet, spa, wellness a beauty 
centrum, centrum alternatívnej medicíny 
(akupunktúra, joga, thai-chi).

Kempinski Bahia  
Estepona *****

Španielsko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Aura Room 119

Vibe Room 129

Mode room 149

Energy Room 169

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

Vyšší štandard ubyt. pre novomanželov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 149

Junior Suite 139

Garden Suite 139

Garden Suite Deluxe 219

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) 69

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reŠtaUrácie
plaza village (japonská, 
arabská, talianska, 
španielska)
sea Grill
namazake (japonská)
suite (ázijská)
del mar (stredomorská)
serafina (talianska)

Luxusný plážový hotel je pomenovaný 
po historickom moste Puente Romano, 
pozostatku cesty Via Augusta, ktorá kedysi 
spájala prístav v Cádize s Rímom. Je 
členom skupiny najznámejších luxusných 
hotelov sveta „Leading Hotels of the World“.

Medzinárodné letisko v Malage je vzdialené 
cca 35 min jazdy od hotela.

Priamo na piesočnatej pláži, na ploche 
55 000 km2, v časti Golden Mile, medzi 
mestami Marbella a Puerto Banús cca  
54 km od Rondy, cca 71 km od Gibraltáru.

Klimatizácia, SAT TV, terasa, mramorová 
kúpelňa s dvojitým umývadlom, Wi-Fi 
pripojenie na internet. 

Standard (35 m2), Junior suites (55 m2, 
možnosť prístelky pre dospelého alebo 
dieťa, obývací priestor, 2 spálne), Garden 
suite (60 m2, obývací priestor), Garden 
Suite Deluxe ( 65 m2, obývací priestor, 
2 spálne), Junior Grand Suite (70 m2, 
vírivá vaňa), Royal Beach Suite (140 m2, 
vírivá vaňa, súkromná sauna). V ponuke 
aj Al-Andalus Suite, Mediterranean Suite, 
Imperial Beach Suite, Beach Penthouse.

Šport: 3 bazény, fitnes centrum,  
10 tenisových kurtov (8x antukový povrch, 
2x tvrdý povrch), Marbella Golf Club Resort 
(kyvadlová doprava z hotela na 18-jamkové 
golfové ihrisko, na ktorom si môžu zahrať 
golf zdarma), joga, pilates.
Deti: Detský klub pre deti od 4 – 10 rokov 
(hry, aktivity, maľovanie), súkromné lekcie 
tenisu (KidsTenis, KidsPadel), hračky, hry, 
puzzle, knihy , TV s plochou obrazovkou  
a veľká ponuka detských filmov.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy 

Puente Romano *****
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-15 %
pre novomanžeLov
Zdarma baLi bed  
pri baZéne

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Aura Room 119

Vibe Room 129

Mode room 149

Energy Room 169

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

Vyšší štandard ubyt. pre novomanželov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 149

Junior Suite 139

Garden Suite 139

Garden Suite Deluxe 219

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) 69

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reŠtaUrácie
rustikálna talianska 
reštaurácia
rooftop restaurant  
(pre hostí v suitách)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Me Ibiza predstavuje elegantný pôvab 
v nádhernom zálive s vlastnou marínou.

Medzinárodné letisko na Ibize je vzdialené 
cca 22 km od hotela.

Priamo na piesočnatej pláži, cca 4 km od 
centra Santa Eulalia, cca 12 km od mesta Ibiza.

Klimatizácia, digitálne interaktívna LCD TV, 
náladové osvetlenie, kúpeľňa s dažďovou 
sprchou a fénom, Wi-Fi.

Aura room (výhľad na Marina Bay, 1., resp. 
2. poschodie), Vibe room (28 m2, výhľad na 
Marina Bay, 3. poschodie), Mode room (výhľad 
na more a bazén), Energy room (výhľad 
na Nikki pláž a more), Chic Suite (luxusný 
výhľad na Nikki pláž alebo Marina Bay, terasa 
s vybavením, audio systém s vaším výberom, 
playstation), Nikki Cabanas (priamy výhľad 
na more, audio systém s vaším výberom, 
playstation), Personality Suite (priamo pri 
pláži, výhľad na Marina Bay, súkromná terasa 
vybavená ležadlami, audio systém s vaším 
výberom, playstation, obývací priestor).

Šport: 2 bazény, fitnescentrum, vodné 
športy.
Deti: Ihrisko, detský klub.
Spa: SKINC SPA – na streche hotela,  
360° vyhliadka a masáže, ošetrenie  
a intenzívne relaxačné techniky.

Me Ibiza *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Double Aura 79

Deluxe Double Sea View - Vibe 109

Double Premium - Mode 119

Suite Sea View - Chic 159

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

Vyšší štandard ubyt. pre novomanželov Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-15 % 
pre novomanžeLov
Zdarma baLi bed  
pri baZéne

stravovanie
raňajky.

reŠtaUrácie
cafe nikki  
(medzinárodná)
epicurean Lounge  
(luxusná so živou  
hudbou)
La piscine (španielska)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny hotel sa nachádza priamo na 
pláži, dovolenka v ňom je jedinečným 
zážitkom a prebudí všetky vaše zmysly.
Patrí k vyhľadávaným luxusným hotelom 
na Malorke, je členom známej siete Melia 
Hotels.

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

Nachádza sa cca 3 km od Santa Ponsy,  
17 km od centra Palma de Mallorca, 
v blízkosti golfových areálov (Santa Ponsa, 
Bendinat, Son Vida) a vodného a zábavného 
parku Katmandu.

Klimatizácia, Wi-Fi pripojenie, terasa, 
telefón, trezor, písací stôl, kúpelňa 
s dažďovou sprchou a so sušičom na vlasy, 
tlmené osvetlenie, LCD TV.

Deluxe Mountain Views Room  
(28 m2, výhľad na hory), Deluxe Sea View 
Room (28 m2, výhľad na more), Premium 
Sea View (vyýhľad na more, priestranná 
kúpeľňa), Loft Sea View (52 m2, jedáleň, 
vaňa), Loft Garden View (52 m2, terasa 
s priamym vstupom do záhrad, jedáleň, 
vaňa, 1 bezplatná masáž na osobu), 
Passion Panoramic Sea View Suite  
(52 m2, panoramatický výhľad na more, 
vaňa, jedáleň, queen posteľ, kávovar), 
Master Suite (jedálenský a obývací priestor 
40 m2, spálňa 32 m2, queen posteľ).

Šport: Vonkajší bazén, fitnes centrum 
(bežiace pásy, bicykle, posilňovacie stroje, 
otvorené nonstop), golfové ihriská v okolí 
hotela, joga. 
Spa: Masáže, turecká sauna, ošetrenie 
tváre, kozmetické ošetrenie.

Me Mallorca ****



Chorvátsko  
a Slovinsko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior Park 119

Superior Sea View 169

Deluxe Park 129

Deluxe Sea Veiw 159

Rose Suite 244

Dieťa (2-12 r.) 49

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30 dní pred 
odchodom

-20 %

stravovanie
raňajky. 
večere za doplatok  
39 eur (à la chef menu).

reštaurácie
Fleur de sel (fusion)
sophia (mediteránska)

Mesto Portorož dostalo svoje meno podľa 
Port of Roses – Prístav ruží a už od  
13. storočia tu benediktíni liečili morskou 
vodou a soľou. V 19. storočí sa v tomto 
klasicistickom hoteli schádzala najväčšia 
európska smotánka, užívala si nádherné 
výhľady, príjemnú klímu a liečivé účinky 
mora. Atmosféra viedenskej noblesy  
a života benátskej šľachty dodnes rezonuje 
jeho majestátnymi izbami a suitami. 
Najznámejšími hosťami boli Marcello 
Mastroiani a Sophia Loren.

Portorož airport (súkromné lietadlá) 5 min., 
Terst 40 min., Pula 50 min., Ljublana  
60 min., Benátky 120 min.

V samotnom historickom centre mesta, 
vzdialenosť od prístavov: Portorož Marína 
3 min., Piran Marína 3 min., The Medusa 
Exlusive pláž 150 m, Bratislava cca 570 km.

LCD TV, vysokorýchlostný internet, sedací 
kút, minibar, trezor, klimatizácia.

Superior (30 m2, výhľad na park  
alebo na more), Deluxe (40 m2, výhľad na  
park alebo na more), Rose Suite (50 m2, 
oddelená obývacia časť, výhľad na more), 
Venice Suite (65-70 m2,  oddelená 
obývacia miestnosť, jedálenský stôl, výhľad 
na more), Laguna Suite (spojená s menom 
Orson Welles, 65 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, výhľad na more).

Šport: Kamenná pláž cez cestu, prepojený 
vonkajší a vnútorný bazén, fitnes centrum.
Spa: Rose spa (známe kúpele používajúce 
morskú soľ).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Kempinski Palace 
Portorož *****
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Slovinsko

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior Park 119

Superior Sea View 169

Deluxe Park 129

Deluxe Sea Veiw 159

Rose Suite 244

Dieťa (2-12 r.) 49

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

c
h
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ia Zľava do 31.3.2014

-15 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Park View 89

Standard Seaside 99

Junior Suite Park View 119

Junior Suite Seaside 129

Senior Suite Seaside 169

Dieťa (2-12 r.) v Suite Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 79

Premium 89

Deluxe 99

Junior Suite 189

Executive Suite 259

Dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
diana (mediteránska)
Kanova (istrijská)
slice (BBQ)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Je prvým luxusným kúpeľným a golfovým 
plážovým hotelom v Chorvátsku. Jeho čisté 
minimalistické línie elegantne podčiarkujú 
krásu chorvátskeho pobrežia a čistotu 
Jadranského mora.

Letisko Portorož (15 km), letisko Pula  
(90 km), letisko Triest (90 km).

Na piesočnatej pláži, Umag 11 km, dedinka 
Savudrija 2 km, Bratislava 590 km.

LCD SAT TV, Wi-Fi, písací stôl, sedací kút 
s pohovkou, sušič na vlasy, trezor, minibar, 
balkón, klimatizácia.

Superior (41 m2, výhľad do záhrad), 
Premium (41 m2, čiastočný výhľad na 
more), Deluxe (41 m2, výhľad na more), 
Junior Suite (52 m2 + 33 m2 balkón, 
prepojená obývacia časť, výhľad na 
golfové ihrisko alebo na more), Executive 
Suite (73 m2, veľká obývacia časť, výhľad 
na park alebo na more), Presidental 
Suite (263 m2+ 568 m2 terasa, obývacia 
miestnosť s krbom, jedáleň, vonkajšia 
terasa s vírivkou).

Šport: Piesočnatá pláž, vnútorný a vonkajší 
bazén, fitnes centrum s Technogym 
kardio, 4 tenisové kurty, vodné športy, golf 
(18 jamkové ihrisko „Golf club Adriatic“,  
plážový volejbal.
Deti: Detský bazén, Kempinski kids club  
(od 4-15 rokov), detské a teenager štúdio.
Spa: Carolea Spa centrum (3000 m2 , 
vírivka, bazény, sauna vnútorný bazén).

Kempinski Adriatic *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard Park View 89

Standard Seaside 99

Junior Suite Park View 119

Junior Suite Seaside 129

Senior Suite Seaside 169

Dieťa (2-12 r.) v Suite Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 79

Premium 89

Deluxe 99

Junior Suite 189

Executive Suite 259

Dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
raňajky – formou 
bufetových stolov s bio 
kútikom. večere za 
doplatok 25 eur/osoba.

reštaurácie
Jadran (à la carte)
taverna planika
Beach bar & Bracera

HOTEL

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Svieži dizajn, dych vyrážajúca 
panoramatická poloha a najkrajší wellness 
svet v krajine robia z tohto hotela najlepší 
kúpeľný hotel v Chorvátsku!

Nový luxusný hotel sa nachádza na špici 
polostrova Punta Skala, 1 km od centra 
Petrčane a 12 km od Zadaru. Štrková pláž 
s upravenými plochami na slnenie je priamo 
pred hotelom.    

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

Standard (cca 32 m2), Junior Suite  
(40 m2), Senior Suite (53 - 60 m²,  
1 oddelená spálňa) 

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

Falkensteiner  
Hotel & Spa Iadera *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 59

Superior 69

Superior Sea Side 79

Deluxe Park Side 79

Deluxe Sea Side 83

Dieťa (2 - 12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Apartman typ A 159

Apartman typ B 209

Apartman typ C 269

Apartman typ D 329

Vratná kaucia na mieste 200

Plná penzia v hoteli Diadora/deň 60

V cene ubytovanie v apartmáne na noc bez stravy

Zľava do 31.3.2014

-10 %Falkensteiner  
Residences Senia ****

stravovanie
individuálne.

reštaurácie
„Galia“ Bistro-Bar

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

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

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

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

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

rEzidEncia

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy
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-20 %
7=6 v termínoch 
od 6.9.2014

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 59

Superior 69

Superior Sea Side 79

Deluxe Park Side 79

Deluxe Sea Side 83

Dieťa (2 - 12 r.) zľava 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Apartman typ A 159

Apartman typ B 209

Apartman typ C 269

Apartman typ D 329

Vratná kaucia na mieste 200

Plná penzia v hoteli Diadora/deň 60

V cene ubytovanie v apartmáne na noc bez stravy

Spa Hotel Bellevue *****

stravovanie
polpenzia – formou 
bufetových stolov.  

reštaurácie
pin & oli
Bava

HOTEL

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

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

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

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

Šport: Fitnes s kardio vybavením, štúdio na 
jogu a pilates, tenisové kurty, futbal, Nordic 
walking , trekking, cyklistika.
Spa: Sauny (fínska, bio, turecká), hammam, 
whirlpool, relaxačná zóna, spa suity pre 
páry (jedna so saunou a druhá s jacuzzi), 
bazén s morskou vodou, masáže (relaxačné, 
liečebné, detoxikačné, antistresové), 
aromaterapia, kozmetické procedúry, Spa 
klinika „La Vie En Rose“ - oxygenoterapia, 
holistická terapia, omladzujúce 
a regeneračné procedúry s využitím 
prírodnej kozmetiky, estetická a korektívna 
dermatológia, redukčné procedúry.
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-5 %

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 89

Superior Sea View 109

Deluxe Sea View 119

Superior Sea View 139

1. dieťa (2-12 r.) v Superior Sea View zľava 20 %

Príplatok za večeru 35

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
La caravelle (brasserie)
victoria fine-dining 
(chef tierry caruel)
Beach

Grand Villa Argentina *****

Komplex pozostáva zo 4 autentických víl, 
zrekonštruovaných v roku 2002, ktorých 
pôvodná imperiálna architektúra získala 
moderný punc. Vila Argentina je v programe 
ochrany UNESCO.

Medzinárodné letisko v Dubrovníku  
cca 22 km.

Pri kamennej pláži, v blízkosti historického 
centra Dubrovníka.

LCD TV, telefón, klimatizácia, minibar, 
vysokorýchlostné pripojenie na internet, 
Wi-Fi zdarma.

Classic (klasický dizajn, výhľad do parku), 
Superior Sea View (vo vile, s výhľadom 
na ostrov Lokrum), Deluxe Sea View 
(výhľad na more, balkón), Superior Sea 
View (priamo vo vile, výhľad na more, 
balkón), Junior Suite (oddelená obývacia 
miestnosť, výhľad na more).

Šport: Bazén, kamenná pláž, vodná 
gymnastika, fitnes.
Deti: Detský bazén, jazda na poníkoch, 
vodné športy, detský klub.
Spa: Energy Clinic – wellness centrum, 
sauna, masáže, kozmetika, špeciálne 
terapie, vnútorné bazény.



Taliansko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Comfort 97

Deluxe 126

Junior Suite 145

Suite Prestige 165

Villas 180

Dieťa (4-11 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 149

Deluxe 198

Junior Suite 248

Exclusive Suite 308

Winery Suite 438

Dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-5 %
plus

7=6, 5=4

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Il Falconiere  
Relais & Spa *****

stravovanie
raňajky servírované 
v záhrade formou 
bufetu, obedy a večere 
sú za doplatok.

reštaurácie
il Falconiere (ocenená  
1 hviezdičkou Michelin)

Taliansky TOP hotel, ktorému patrí 3. miesto 
v Európe a 6. miesto na svete. Reštaurácia 
Il Falconiere sa pýši ocenením 1 hviezdičky 
Michelin. 

Florencia 122 km a Rím Fiumicino 236 km 
(2,30 hod. jazdy autom).

Situovaný medzi olivovníkmi a vinicami, 
ktoré obkolopujú malé etruské mestečko 
Cortona, vzdialené cca 1,9 km. Valdichiana 
Outlet Village 15,5 km, Pisa 134 km.

22 izieb a apartmánov. Niekoľko izieb je  
v historickej vile, niektoré sú v kaplnke vily  
v blízkosti wellness centra a ďalšie  
v starodávnej chalupe.

Classic Rooms vo vile s výhľadom do záhrady, 
Deluxe Rooms v blízkosti kostola len pár 
krokov od spa a reštaurácie, výhľad do záhrady, 
druhá izba sa nachádza v starodávnej chalupe 
a má výhľad do údolia, Junior Suites sú 
v rôznych častiach hotela, vstup zo záhrady 
(spálňa, obývacia izba a kúpeľňa s vírivkou), 
Exclusive Suites: dvojposchodové apartmány 
s kúpeľňou na každom poschodí, so súkromnou 
záhradou alebo Winery Suite: apartmán pre 
rodiny s deťmi (3 spálne, obývacia izba, štúdio, 
2 kúpeľne so sprchou a vírivkou, vlastná terasa, 
záhrada a parkovisko).

Šport: Horský bicykel, túry so sprievodcom, 
treking, golf v golfovom klube Perugia  
(40 km, 18 jamiek), bazén, Vínna cesta spojená 
s ochutnávkou vín vo vinárstve Baracchi, Škola 
varenia pod Toskánskym slnkom (3, 5, 6-dňové 
kurzy varenia alebo súkromná lekcia varenia).
Spa: Thesan Etruscan Spa (Wet Area - parný 
kúpeľ, sauna, emotívna sprcha a hydromasážny 
bazén s chromoterapiou, Winetherapy, 
BiOliv´Experience, Spa Experience).



61

TalianskoTaliansko

ta
l

ia
n

s
k

o
s

a
r

d
ín

ia

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Comfort 97

Deluxe 126

Junior Suite 145

Suite Prestige 165

Villas 180

Dieťa (4-11 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 149

Deluxe 198

Junior Suite 248

Exclusive Suite 308

Winery Suite 438

Dieťa (2-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 30.4.2014

-25 %
do 90 dní pred odchodoM

-20 %

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradise Resort  
Sardegna ****

stravovanie
polpenzia (raňajky 
a večere formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii).

reštaurácie
hlavná
piccola cucina 
(stredomorská)

Luxusný hotel obklopený stredomorskou 
zeleňou, situovaný v chránenej oblasti Maquis.

Medzinárodné letisko v Olbii je vzdialené 30 km.

Pri krásnej piesočnatej pláži Lu Imposto, 
dostupná príjemnou prechádzkou  
(cca 5 min. od hotela), cca 9 km od centra 
San Teodoro, cca 16 km od Capo Ceraso.  

Klimatizácia, minibar, telefón, trezor, kúpeľňa 
so sprchovým kútom a sušičom na vlasy,  
Wi-Fi zdarma, LCD TV, balkón alebo terasa.

Comfort (21-29 m2, bočný výhľad na more 
alebo do záhrady), Deluxe (30-41 m2, bočný 
výhľad na more alebo do záhrady), Junior 
Suite (34-36 m2, manželská posteľ, bočný 
výhľad na more alebo do záhrady, terasa 
17-20 m2), Suite Prestige (45-48 m2, 
výhľad na more alebo do záhrady, obývačka, 
šatníková skriňa, terasa 22-25 m2), Villas 
(45 m2, oddelené vilky, výhľad na more alebo 
do záhrady, obývačka, terasa s 2 ležadlami, 
stoličkami a stolom 25 m2).

Šport: 3 bazény, tenisové kurty, 
volejbal, futbal, vodné športy (potápanie, 
šnorchlovanie, kanoistika, windsurfing), 
v okolí golfové ihriská (Puntalia Gold Club, 
Pevero Golf Club), požičovňa bicyklov, jazda 
na koni, horská turistika.
Deti: Baby klub 0-3 roky, Mini klub 4-11 
rokov, Junior klub 12-17 rokov, hry, súťaže, 
maľovanie, klub šikovných rúk, poznávanie 
prírody, bazén pre deti.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 99

Classic 119

Deluxe 129

Suite 189

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Le Palme 119

Family Rooms v hoteli Le Palme 119

Il Castelo 147

Le Dune 423

La Pineta 215

Dieťa (2-12 r.) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-5 %

stravovanie
polpenzia formou  
bufetových stolov.

reštaurácie
Forte Gourmet 
(michelinská talianska)
Gordon ramsay (známeho 
šéfkuchára  
11 michelinských hviezd)
cantina del Forte 
(medzinárodná)
cavalieri (bufetová)
Belvedere (sardínska)
le dune (rybacia)
caviar Bar

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rozprestiera sa na ploche 25 hektárov, 
leží v nádherných záhradách s bujnou 
subtropickou vegetáciou. Už viac ako desať 
rokov je Forte Village Resort držiteľom 
prestížneho ocenenia Najlepší rezort sveta. 

Vzdialenosť od letiska Cagliari je asi 60 km.

Nádherná piesočnatá pláž s bielym pieskom 
sa rozprestiera priamo pred rezortom. Je 
približne 8 km od mestečka Pula. 

Klimatizácia, telefón, SAT TV, minibar, 
trezor, sušič vlasov, balkón, terasa alebo 
predzáhradka, Wi-Fi za poplatok.

Le Palme, Il Borgo a Il Villago (prízemné 
domčeky, niektoré môžu byť ďalej od pláže), 
Family Rooms (oddelená obývacia časť). 
Hotely: Il Castello (typický sardínsky štýl, 
najbližšie k pláži), Le Dune 5* (luxusné 
bungalovy), La Pineta 4* (pokojná čast 
rezortu, izby superior alebo superior 
terrace).

Šport: Golf za poplatok (9 a 18 jamkové 
ihrisko je vzdialené 13 km), 6 tenisových 
kurtov (osvetlenie za poplatok) s tenisovou 
akadémiou, basketbal, volejbal, futbal alebo 
stolný tenis.
Deti: Bazén, ihrisko, animácie, miniklub 
(4-12 r.), animácie, aktivity na pláži, lekcie 
plávania, futbalová akadémia FC Chelsea 
(4-13 r.), postieľka a opatrovanie detí za 
poplatok.
Spa: Wellness centrum v Therme del Forte 
s ošetreniami thalassoterapie, ktoré sú 
práve tu jedinečné v Európe (sauna, turecké 
kúpele, masáže, kaderníctvo, fitnes).

Forte Village Resort ***** 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 99

Classic 119

Deluxe 129

Suite 189

1. dieťa (2-12 r.) Zdarma

2. dieťa (2-12 r.) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Le Palme 119

Family Rooms v hoteli Le Palme 119

Il Castelo 147

Le Dune 423

La Pineta 215

Dieťa (2-12 r.) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-20 % Le Palme ****

stravovanie
polpenzia formou  
bufetových stolov.

reštaurácie
romantic (bufetová)
osteria del teatro 
(talianska)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Situovaný je v blízkosti mondénneho Porto 
Cervo, v srdci Costa Smeralda, na pláži 
Baja Liscia di Vacca s charakteristickými 
ružovými granitovými skalami. 

Medzinárodné letisko Olbia (20 min.).

Pri mori s granitovým kamenným vstupom, 
piesočnatá pláž 100 m. Priamo na 
piesočnatej pláži v tzv. záhradnej časti Porto 
Cervo, len 3 km od námestia v Porto Cervo, 
vyhľadávaného svetovými celebritami. Golf 
6 km (Pevero Golf Club).

SAT TV, telefón, minibar, sedací kút, 
klimatizácia, výhľad na more alebo do 
záhrad.

Standard (sprchový kút, balkón,  
max. 2 os.), Deluxe (čiastočný výhľad na more, 
možná prístelka), Suite (oddelená obývacia 
miestnosť), Prestige formula (upgrade  
k servisu: vlastný stôl pri večeri, expresný check 
in/out, ovocný kôš a fľaša spumante (šumivého 
vína) pri príchode, dine around (výber  
z niekoľkých reštaurácií) z ďalších Baja hotelov.

Šport: Vonkajší bazén s morskou vodou, 
potápanie, surfovanie, aquagym, plážový 
volejbal, tenisový kurt, treking, horské 
bicykle, kanoe, futbalové ihrisko (five a side).
Deti: Detský bazén, večerný program, mini 
(3-12 r.) a junior klub (12-17 r.).
Spa: Spa a Thalasso centrum (masáže, 
sauna, solárium).
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 130

Classic 140

Erica Junior 169

La Licciola Superior 156

La Licciola Junior Suite 169

1. dieťa (2-12 r.) okrem (2.8 - 22.8) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
polpenzia. raňajky 
a večere formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii.
Za doplatok plná 
penzia.
Za doplatok dukan diet 
program.

reštaurácie
li ciusoni (sardínska 
prémiová)
cez hl. sezónu na pláži 
li Zini (rybacia)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Jeden z najlegendárnejších hotelov Sardínie 
bol v 60. rokoch dovolenkovým cieľom 
svetových celebrít. Novinkou je La Licciola, 
hotelová časť obľúbená najmä u rodín s deťmi.

Medzinárodné letisko v Olbii (1 hod.).

V zátokách s bielym pieskom, pri morskom 
parku La Maddalena, dedinka Porto Pozzo  
4 km, St. Teresa Gallura 12 km.

SAT TV, telefón, minibar, sedací kút, sušič 
na vlasy, klimatizácia.

Single (18 m2, so sprchou), Standard  
(22 m2, so sprchou), Classic (25 m2), Erica 
Junior suite (35-38 m2, obývací kút so 
vstavanou sedačkou), Mirtilla Junior Suite 
(41 m2, obývací kút), President room  
(63 m2 + 30 m2 patio, výhľad na more, 
obývacia miestnosť), Benessere (izby 
prepojené so Spa centrom, iba pre dospelých).  
La LICCIoLa :
Superior (37 m2 s verandou), Licciola 
Junior Suite (43 m2, obývacia časť 
s pohovkou), archipelago Suite (58 m2, 
obývacia miestnosť s pohovkou, oddelená 
spálňa, veranda s výhľadom na more), 
Family Suite (74 m2, 2 vnútorne prepojené 
superior izby s verandou a výhľadom na 
more).

Šport: Piesočnatá pláž, 3 bazény,  
1 plavecký bazén v exclusive časti,  
golf (practice and chipping greens).
Deti: Detský bazén, vybavenie pre bábätká, 
detský klub zdarma (od 3-10 r.), Baby club 
za poplatok (od 12-36 mes.).
Spa: Spa a Thalasso centrum (4 bazény  
s morskou vodou, sauna, ošetrenie tváre  
a tela, posilňovňa).

Resort Valle Dell´Erica 
Thalasso & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 130

Classic 140

Erica Junior 169

La Licciola Superior 156

La Licciola Junior Suite 169

1. dieťa (2-12 r.) okrem (2.8 - 22.8) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 130

Deluxe 140

Junior Suite 169

Suite Family 195

1. dieťa (2-12 r.) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 96

Superior 99

Relax 105

Suite 119

Royal Room 119

1. dieťa (2-12 r.) okrem (2.8 - 22.8) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-10 %Capo d’Orso  
Thalasso & Spa *****

stravovanie
polpenzia formou  
bufetových stolov.

reštaurácie
il paguro s výhľadom  
na more
Gli olivastri  
(medzinárodná)
pizzeria l approdo

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Romantický a exkluzívny hotel je situovaný 
v malebnom háji divokých olivovníkov  
a borievok, v súkromnom parku s rozlohou 
100 000 m2 a v zálivoch vytvarovaných 
vetrom so súkromným jachtovým prístavom. 
Je značkou pre distingvovaný šarm, 
nenápadnú eleganciu, profesionálne služby 
s dôrazom aj na ten najmenší detail. 

Medzinárodné letisko v Olbii (30 min.).

Priamo na pláži, pri hranici Národného 
morského parku La Maddalena, Palau 4 km, 
Porto Cervo 36 km. 

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

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

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

Classic 130

Deluxe 140

Junior Suite 169

Suite Family 195

1. dieťa (2-12 r.) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 96

Superior 99

Relax 105

Suite 119

Royal Room 119

1. dieťa (2-12 r.) okrem (2.8 - 22.8) 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
polpenzia formou  
bufetových stolov.

reštaurácie
petra ruja (bufetová)
punta canneddi  
(à la carte)
tramonto  
(medzinárodná)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Ideálny na relaxačnú a wellness dovolenku 
v bezprostrednej blízkosti mora. 

Medzinárodné letisko v Olbii (1 hod.).

Pri piesočnatej pláži, 40 min. od prístavu 
Santa Teresa Gallura a Porto Torres, cca  
1 km od malej rybárskej dedinky Isola Rossa.

SAT TV, telefón, minibar, sedací kút, 
klimatizácia, sušič na vlasy, sprcha, výhľad 
na more alebo do záhrady, Wi-Fi na recepcii 
a pri baroch, zdarma na notebooku.

Standard, Superior (sedacia časť 
s pohovkou), Relax (vonkajšia sprcha), 
Suite (obývacia miestnosť, spálňa), Royal 
Room (priestranná izba, oddelená spálňa).

Šport: Pláž, 2 bazény, tenisový kurt, five 
a side futbalové ihrisko, škola potápania, 
cardio fitnes centrum.
Deti: Mini club (3-11 rokov) tenisové 
a futbalové lekcie, Junior club.
Spa: Elicriso – thalasoterapia, ošetrenie 
tváre a tela esenciálnymi olejmi, vnútorný 
bazén s morskou vodou a hydromasážou, 
kolekcia malých bazénov s morskou vodou 
a rôznou teplotou, turecký kúpeľ.

Marinedda  
Thalasso & Spa ****S
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 100

Superior 115

Deluxe 135

Junior Suite 200

Suite Executive 325

1. dieťa (2-12 r.) 69

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 199

Classic 249

Superior 239

Deluxe 399

Junior Suite 289

1. dieťa (2-12 r.) 95

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
polpenzia. raňajky 
formou bufetových 
stolov, večere 
servírované pri 
sviečkach.

reštaurácie
colona (hlavná)
pagoda (plážová)

Colonna Grand Hotel  
Capo Testa *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Náherný výhľad na belasý záliv La Colba 
je kulisou, ktorá dotvára eleganciu 
a exkluzivitu tohto svetoznámeho hotela. 

Medzinárodné letisko v Olbii (65 km).

Pri krásnej piesočnatej pláži, mestečko 
Santa Teresa Gallura 2 km, Porto Cervo 
55 km.

SAT TV, telefón, minibar, sedací kút, 
klimatizácia, Wi-Fi, sušič na vlasy, sprcha, 
výhľad na more alebo do záhrady.

Classic (výhľad do záhrad), Superior  
(s čiastočným výhľadom na more), Deluxe 
(priamy výhľad na more), Junior Suite 
(obývací kút, panoramatická terasa 
s výhľadom na more).

Šport: Pláž, veľký plavecký bazén  
s vodopádmi, fitnes centrum Technogym, 
prenájom lodí, šnorchlovanie, trekking, jazda 
na koňoch.
Deti: Detský bazén,  Mini club (5-10 rokov), 
detský kútik v reštaurácii, babysitting.
Spa: Relaxačné sprchy, orientálne masáže,  
masážne gazebo s výhľadom na bazén, 
sardínske ingrediencie.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 100

Superior 115

Deluxe 135

Junior Suite 200

Suite Executive 325

1. dieťa (2-12 r.) 69

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard 199

Classic 249

Superior 239

Deluxe 399

Junior Suite 289

1. dieťa (2-12 r.) 95

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou

Zľava do 31.3.2014

-15 % 
hydroterapeutické 
procedúry v júni  
a septeMBri ZdarMa

stravovanie
polpenzia. raňajky 
formou bufetových 
stolov, večere 
servírované.

reštaurácie
the chandelier 
(stredomorská)
sciué sciué (romantická 
večera pri pláži)

Mezzatorre  
Resort & Spa *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Historický šperk zo 16. storočia dokonale 
odráža taliansky štýlový vkus a eleganciu. 
Je členom The Leading Hotels of the World.

Medzinárodné letisko v Neapole cca 40 km.

Impozantne situovaný uprostred národného 
parku Grande Albergo Mezatorre a na brehu 
pokojného zálivu s kamennou plážou.

SAT TV, telefón, minibar, sedací kút, 
klimatizácia, sušič na vlasy, sprcha, výhľad 
na more alebo do záhrady, vysokorýchlostný 
internet.

Standard (24 m2, výhľad na park), Classic 
(24 m2, čiastočný alebo úplný výhľad 
na more), Superior (25 m2, centrálne 
lokalizované, výhľad na more), Deluxe  
(25 m2, vlastná terasa s vírivkou a výhľadom 
na more), Junior Suite (31 m2, oddelená 
obývacia miestnosť), Classic Suite  
Tower (38 m2, situovaná vo vežičke zo  
16. storočia, výhľad na more).

Šport: Kamenná pláž, vyhrievaný bazen so 
slanou vodou, fitnes, tenisové kurty, vodné 
športy, bežecký chodník, požičovňa bicyklov, 
jazda na koni, kanoe.
Spa: Health centrum, sauna, masáže, 
hammam, solárium, vonkajší a vnútorný 
bazén, termálna starostlivosť.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Sea View 129

 Superior Sea View 173

Deluxe Sea View 190

 Suite Sea View 302,5

Polpenzia 70,5

1. dieťa (3-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Garden View 170

Deluxe Lake View 243

Junior Suite Lake View 310

Suite Lake View 421

Polpenzia/deň 92

1. dieťa (2-10 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
l´orangerie (talianska 
s moderným akcentom)

Casta Diva  
Resort & Spa *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Pozostáva zo 7 víl so 73 izbami  
a z 2 privátnych víl, obklopený je krásnym 
botanickým parkom. Je to miesto luxusu, 
extravagancie, vhodné na romantické 
pobyty na jednom z najprestížnejších miest 
Talianska i sveta.

Milano Malpesa International Airport – 65 km.

Východná strana jazera Como, v dedinke 
Blevio, 5 km od mestečka Como.

SAT TV, telefón, minibar, sedací kút, 
klimatizácia, sušič na vlasy, sprcha, výhľad 
na more alebo do záhrady, vysokorýchlostný 
internet a Wi-Fi zdarma.

Classic (30-40 m2, výhľad na záhradu), 
Deluxe (45-55 m2, výhľad na jazero), 
Junior Suite (80-150 m2, výhľad na 
jazero, oddelená obývacia izba, niektoré aj 
s poschodím).

Šport: Bazén s hydromasážou, fitnes 
centrum, vodné športy, golfové ihrisko  
(cca 20 min.).
Spa: Bazén, vírivky, sauny, parný kúpeľ, 
Kneippov chodník, soľná terapia.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Sea View 129

 Superior Sea View 173

Deluxe Sea View 190

 Suite Sea View 302,5

Polpenzia 70,5

1. dieťa (3-12 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic Garden View 170

Deluxe Lake View 243

Junior Suite Lake View 310

Suite Lake View 421

Polpenzia/deň 92

1. dieťa (2-10 r.) Zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
Mimmo jodice 
(talianska)
Gli archi (kampánska) 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Vila z 18. storočia, pár krokov od mora 
s výhľadom na Neapolský záliv s nádhernou 
scenériou Vezuvu v pozadí je miestom, 
kde môžete jesť, snívať a milovať. Podľa 
dávnych báji si toto miesto vybrali za svoj 
domov morské panny.

Medzinárodné letisko Neapol je vzdialené 
cca 53 km.

Priamo pri mori (drevené mólo na slnenie). 
Pompeje 28 km, Capri 22 km, Positano  
16 km, Amalfi 31 km.

Klimatizácia, minibar, telefón, LCD TV, Wi-Fi, 
trezor, písací stôl, kúpeľňa so sušičom na 
vlasy, balkón s výhľadom na more.

Classic Double (25 m2, na najvyššom 
poschodí, bez možnosti prístelky), Superior 
(35 m2, po rekonštrukcii s dizajnovým 
nábytkom, výhľad na Capri a Vezuv), 
Deluxe Sea View (45 m2, pastelové 
tóny, starožitný nábytok, balkón s terasou 
s výhľadom). Hotel ponúka aj 4 exkluzívne 
suity.

Šport: Pláž, vonkajší bazén, výlety do okolia.
Spa: Wellness centrum s rejuvenizačnými 
procedúrami, hammam, solárium.

Bellevue Syrene *****



TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Demeure 169

Suite Demeure 199

Suite Grande Demeure 254

Family Suite (cena za izbu a noc) 692

Raňajky 32

1. dieťa (2-12 r.) v Suite Demeure 150

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy

Francúzsko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Delux garden view 160

Delux seaview 180

Junior suite sea view 240

Junior suite garden 220

Family suite sea view 330

Dieťa od 6 - 12 r. 50 %

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Demeure 169

Suite Demeure 199

Suite Grande Demeure 254

Family Suite (cena za izbu a noc) 692

Raňajky 32

1. dieťa (2-12 r.) v Suite Demeure 150

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy

Zľava do 31.3.2014

-10 %

stravovanie
Bez stravy. Za doplatok 
raňajky, večere.

reštaurácie
La Palmeraie (gourmet)
Wine cellar (výber 
z najlepších archívnych 
svetových vín)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Nádherný vidiecky hotel v historickom 
zámočku obklopený palmami, eukalyptami 
a píniami. Patrí k prestížnej sieti pôvodných 
zámockých hotelov Relais & chateaux.

Napoleon Bonaparte Airport Ajaccio 
159 km, Calvi Airport 7 km.

Piesočnatá pláž 3 km, obchody 4 km, mesto 
Calvi 4 km.

Klimatizácia, SAT TV, minibar, sušič vlasov, 
trezor, balkón alebo terasa.

Demeure (30 - 32 m2, spálňa, sedací  
kút, výhľad na park), Suite Demeure  
(38 - 42 m2, obývacia časť, kúpeľňa  
so starožitným obkladom, balkón, výhľad  
na park), Suite Grande Demeure  
(45 - 70 m2, oddelená obývacia miestnosť, 
výhľad na park), Family Suite (50 m2,  
2 spálne, šatník, 2 kúpeľne, terasa).

Šport: Calvi pláž, bazén, fitnes, vodné 
športy, jet-ski, prenájom lodí.
Spa: Casanera. Bio spa inšpirované 
pôvodnými korzickými receptúrami, 100% 
organická kozmetika, parná sauna, vírivka.

La Signoria *****

Francúzsko
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Standard (výhľad do záhrad) 161

Standard Sea View 179

Standard Sea View with Balcony 209

Privilege 260

Suite 520

1. dieťa (2-12 r.) 89

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

Zľava do 31.3.2014

-10 %Des Pêcheurs and Spa ****

stravovanie
Polpenzia. raňajky 
formou bufetových 
stolov, večere à la 
carte).

reštaurácie
restaurant (talianska 
a francúzska gourmet)

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Unikátny dizajn včlenil typický ostrovný 
kameň do originálnej hotelovej architektúry 
s rešpektom k unikátnej kráse  tohto 
súkromného ostrova.

Ajaccio Napoleon Bonaparte Airport 132 km, 
Olbia Costa Smeralda Airport 83 km, transfer 
loďou z Piantarella (cca 15 min.).

Na pláži súkromného ostrova Cavallo, 
Bonifacio cca 8 km, ostrov Sardínia 8 km.

Klimatizácia, SAT TV, telefón, Wi-Fi, minibar.

Standard (18 m2, bez balkóna, výhľad 
do záhrad alebo na more), Standard 
Sea View with Balcony (18 m2, balkón 
výhľad na more), Privilege (35 - 45 m2, 
panoramatický výhľad na more), Suite 
(120 m2, 2 spálne, terasa s výhľadom na 
kamenné monolity).

Šport: Piesočnaté pláže v okolí, bazén, 
tenisový kurt, golf, potápanie, elektrické 
autíčka.
Deti: Babysitting, pláže, prechádzky 
v okolitej malebnej prírode.
Spa: Skrášľovacie procedúry, 
dermatologické kúry a ošetrenie pleti.
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