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typ kajuty Cena od v EuR

kajuta s oknom 1 750

Deluxe suita s balkónom 3 645

Owner´s suita s oknom 3 980

Garantovaná jednolôžková kajuta 2 130

3. lôžko v kajtue 510

Plachetnica ROYAL CLIPPER bola postavená 
v r.2000. V Guinnessovej knihe rekordov je 
zapísaná ako najväčšia plachetnica na svete 
s počtom 42 sťažňov s celkovou plochou 
plachiet 5202 m2. Jej kapacita je 227 
pasažierov a 106 členov posádky.

Luxusné kajuty sú vybavené klimatizáciou, 
TV, DVD prehrávačom, trezorom, telefónom, 
mramorovou kúpeľňou so sprchovacím 
kútom (alebo vaňou), WC, sušičom na vlasy, 
suity aj minibarom. Dvadsaťštyrihodinový 
kajutový servis a pre suity osobný kajutový 
stevard. Všetky kajuty majú kapacitu 
maximálne 3 osoby a suity maximálne  
2 osoby. 

Kajuty s oknom   
(13,50 m2, na 1. a 2. palube).
Deluxe suity s balkónom  
(26 m2, na 3. palube).
Owner´s suity s oknom  
(40 m2, spálňa, oddelená obývacia 
miestnosť, na 2. palube). 

Šport: 3 menšie bazény, skákací mostík, 
vodné športy (šnorchlovanie, kajakovanie, 
vodné lyžovanie, windsurfing).  
Spa: The Captain Nemo Lounge wellness 
centrum (masáže, thalassoterapia, 
kozmetika).
Zábava: piano bar, tropical bar, vo 
vybraných prístavoch sa o program starajú 
miestny umelci. 

LOď

KAjuTY

TYPY KAjúT

AKTIVITY

STRAVOVANIE
Plná penzia + polnočný 
snack bez nápojov

REšTAuRácIA

Karibik na plachetnici 
ROYAL CLIPPER
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typ kajuty Cena od v EuR

kajuta s oknom 1 750

Deluxe suita s balkónom 3 645

Owner´s suita s oknom 3 980

Garantovaná jednolôžková kajuta 2 130

3. lôžko v kajtue 510

PRÍSTAV A LETISKO

ITINERÁR

CENA ZAHŔŇA

CENA NEZAHŔŇA

Bridgetown, Barbados 

ITINERÁR TRASA A - NEPÁRNy TýžDEň
Deň Prístav  
1. deň Bridgetown (Barbados) 
2. deň  Rodney Bay (Sv. Lucia)
3. deň Cabrits & Roseau (Dominika)
4. deň Antigua (Antigua)
5. deň Basseterre (Sv.Krištof a Nevis)
6. deň ostrovy Iles des Saintes (Guadeloupe)
7. deň Fort de France (Martinique)
8. deň  Bridgetown (Barbados)

ITINERÁR TRASA B - PÁRNy TýžDEň
Deň Prístav 
1. deň Bridgetown (Barbados)
2. deň Captain s (Sv.Vincent a Grenadíny)
3. deň Grenada (Grenada) 
4. deň Tobago Cays (Sv.Vincent a Grenadíny)
5. deň St.Vincent + Bequia (Sv.Vincent a Grenadíny)
6. deň Fort de France (Martinique)
7. deň Marigot Bay & Soufriere (Sv.Lucia)
8. deň Bridgetown (Barbados) 

7x ubytovanie s plnou penziou  
a polnočný snack bez nápojov,  
vybrané služby na lodi. 

Dopravu do/z prístavu,  
prístavné poplatky 195 EUR/osoba,  
fakultatívne výlety, vybrané služby  
na lodi (masáže, kaderníctvo,...),  
prepitné (platba na lodi) 56 EUR/osoba,  
komplexné cestovné poistenie.

Luxusná výletná plavba

TERMÍNY
Nalodenie/vylodenie  
každú sobotu od

TRASA A
22. 11. 2014 – 14. 3. 2015 

TRASA B
29. 11. 2014 – 21. 3. 2015 

uVádzAcIE cENY
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typ suity Cena od v EuR

Deluxe suite 1 749

Executive & Family suite 1 999

Royal suite 2 149

3./4. lôžko dospelý 679

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 119

príplatok za 1/1 suite 80 %

Moderná luxusná loď MSC DIVINA bola 
postavená v roku 2012 a je plná noviniek 
nielen pre dospelých, ale aj pre deti. 
Kapacita lode je 3502 pasažierov a 1 751 
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 sprchovacím 
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 (52 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, animácie počas 
celého dňa, 4D kino, formula 1 simulátor, 
knižnica, videoherňa, teenage disko. 
Spa: MSC AUREA SPA wellness centrum 
(sauny, masáže, vírivky, thalassoterapia, 
kozmetika, kaderníctvo).
Zábava: animácie, divadlo, večerné show, 
kasíno, internetová kaviareň.

STRAVOVANIE
Plná penzia bez nápojov
(raňajky, obedy, večere) 
All inclusive pre MSc 
YAcHT cLuB 
(plná penzia, poobedný 
snack, alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
počas celého dňa)

REšTAuRácIE
hlavná 
bufetová 
panoramatická 
Eataly Steakhouse 
Ristorante Italia 
MSc Yacht club 

MSC Yacht Club na lodi 
MSC DIVINA *****

LOď

SuITY MSC YACHT CLuBu

TYPY SuÍT

AKTIVITY
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typ suity Cena od v EuR

Deluxe suite 1 749

Executive & Family suite 1 999

Royal suite 2 149

3./4. lôžko dospelý 679

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 119

príplatok za 1/1 suite 80 %

Luxusná výletná plavba

Cruise port Miami 
Medzinárodné letisko Miami

ITINERÁR ZÁPADNý KARIBIK - NEPÁRNy TýžDEň
Deň Prístav   Príchod Odchod 
1.deň Miami/Florida (USA)   19.00 
2.deň na mori 
3.deň Falmouth (Jamajka)  09.00 17.00 
4.deň George Town (Kajmanské ostrovy) 08.00 16.00 
5.deň Cozumel (Mexiko)  10.00 18.00 
6.deň na mori
7.deň Great Stirrup Cay (Bahamy) 08.00 17.00 
8.deň Miami/Florida (USA)  07.00 

ITINERÁR VýCHODNý KARIBIK - PÁRNy TýžDEň
Deň Prístav   Príchod Odchod 
1.deň Miami/Florida (USA)   19.00 
2.deň na mori 
3.deň na mori 
4.deň Philipsburg (St. Maarten)  09.00 18.00  
5.deň San Juan (Portoriko)  08.00 17.00  
6.deň na mori
7.deň Great Stirrup Cay (Bahamy) 08.00 17.00 
8.deň Miami/Florida (USA)  07.00

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 84 USD/dospelá osoba,  
42 USD/dieťa 3 – 17 rokov,  
komplexné cestovné poistenie.

TERMÍNY
Nalodenie/vylodenie 
každú sobotu od

západný Karibik
22. 11. 2014 – 28. 3. 2015 

Východný Karibik
01. 11. 2014 – 21. 3. 2015

uVádzAcIE cENY PRÍSTAV A LETISKO

ITINERÁR

CENA ZAHŔŇA

CENA NEZAHŔŇA



TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 230

Ocean Deluxe 250

Palm Beach Deluxe 250

Imperial Club 295

One Bedroom Terrace Club Suite 523

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

Orient
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 230

Ocean Deluxe 250

Palm Beach Deluxe 250

Imperial Club 295

One Bedroom Terrace Club Suite 523

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetov 
v hlavnej reštaurácii.

reštaurácie
oasiano (rybia), Yuan 
(čínska), nobu (japonská), 
steakhouse, ronda 
(talianska), nasimi beach 
(stredomorská), Levantine 
(libanonská), La Brasserie 
(francúzska), saffron 
(ázijská), Kaleidoscope 
(stredomorská a arabská 
kuchyňa).

Hotel, ktorého zovňajšok bol inšpirovaný 
bájnym potopeným mestom Atlantída, bol 
prvým hotelom otvoreným na umelo vytvorenej 
palme. K luxusnému rezortu patrí rozľahlý 
vodný park Aquaventure.

Medzinárodné letisko Dubai vzdialené 35 km.

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

LCD SAT TV, Wi-Fi (za poplatok), minibar, 
trezor, obývací priestor, 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 Club 
izby s prístupom do Imperial VIP salónika, 
Club Suity a Terrace Suity (94 – 101 m2) 
s oddelenou obývacou časťou.

Šport: 2 vzájomne prepojené sústavy 
bazénov, fitnes centrum, PADI Diving 
Centre, tenisová akadémia, lezecká stena. 
Vodný park Aquaventure 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. 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

Atlantis  
The Palm Dubai *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Palace Gold Club 341

Palace Executive Suite 489

Palace Gold Club Suite 612

dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

dieťa 6-11 r. bez nároku na lôžko 22

dieťa 12-16 r. na prístelke 111

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Coral 181

Pearl 208

Diamond 234

Khaleej Suite 511

 dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

 dieťa 5 - 12 r. bez nároku na lôžko 27

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

reštaurácie
Hakkasan ocenená 
Michelinskou hviezdou 
(čínska), Mezzaluna 
(talianska), sayad 
(rybacia), Le vendome 
Brasserie (medzinárodná), 
Diwan L´auberge 
(libanonská), cascades 
(rodinná) Las Brisas (grill 
& salads), BBQ al Qasr.

stravovanie
raňajky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort renomovanej hotelovej 
siete Kempinski. Architektúrou pripomína 
rozprávkový palác s fasádou reflektujúcou 
farby púšte so 114 pozlátenými kupolami. 
Leží priamo na 1,3 km dlhej piesočnatej 
pláži.

Abu Dhabi 38 km, medzinárodné letisko  
v Dubai vzdialené 180 km.

Priamo pri piesočnatej pláži, centrum  
Abu Dhabi 3 km.

LCD TV, telefón, klimatizácia, minibar, Wi-Fi, 
butler service (služba komorníka).

Štandardné izby sú rozdelené podľa výhľadu 
na Coral Room (55 m2, výhľad do záhrad), 
Pearl Room (55 m2, výhľad na bazén), 
Diamond Room (55 m2, výhľad na pláž), 
Khaleej Suite (110 m2, výhľad na more, 
audio-video systém).

Šport: 2 fitnes centrá, 2 bazény, pestrá 
ponuka vodných športov. PADI Blue Dolphine 
Diving Centre, tenisová akadémia, golf.
Spa: Anantara Spa s hammamom, 
masážami a skrášľujúcimi procedúrami. 

Emirates Palace  
Kempinski ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Palace Gold Club 341

Palace Executive Suite 489

Palace Gold Club Suite 612

dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

dieťa 6-11 r. bez nároku na lôžko 22

dieťa 12-16 r. na prístelke 111

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Coral 181

Pearl 208

Diamond 234

Khaleej Suite 511

 dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

 dieťa 5 - 12 r. bez nároku na lôžko 27

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
olives (stredomorská), 
tagine (marocká), 
celebrities 
(medzinárodná 
s francúzskym 
akcentom),  
the Beach Bar & Grill.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel sa nachádza pozdĺž známej pláže 
Jumeirah. Táto oáza záhrad a meandrov 
z umelej riečky poskytuje prístrešie pre oddych 
a relaxáciu.

Medzinárodné letisko Dubai (25 km).

Na známej pláži Jumeirah, s výhľadom na 
umelý ostrov The Palm. Centrum cca  
20 km, shuttle bus do aquaparku 
Aquaventure alebo do mesta zdarma.

LCD SAT TV, DVD prehrávač, WLAN (bez 
poplatku), minibar, trezor, obývací priestor, 
balkón alebo terasa, klimatizácia. Palace 
Gold Club – privátna lounge s vlastným 
check in, oddelená miestnosť na raňajky, 
teplé a studené nealkoholické nápoje počas 
dňa, alkoholický Sunset Coctail medzi 
18:00-20:00 h.

Palace Gold Club (45 m2, vstup do privátneho 
Gold Clubu), Palace Executive Suite  
(100 m2, oddelená spálňa), Palace Gold Club 
Suite (100 m2, vstup do privátneho  
Gold Clubu).

Šport: Vyhrievaný bazén, fitnes centrum,  
 3 tenisové kurty. Golfové ihriská Montomerie 
alebo Emirates Golf Club (za poplatok).
Deti: Detský klub KidsOnly (4 – 11 rokov) 
zdarma od 10:00 -12:30 h a 18:00 h. 
Spa: One&Only Spa – 2 000 m2, autentický 
Hamam, sauna, vírivky, parná kúpeľ, fitnes 
centrum. Za poplatok masáže, kaderník.

The Palace at One & Only 
Royal Mirage ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean Deluxe 280

Ocean Deluxe Balcony 296

Ocean Superior 296

Ocean Superior Balcony 312

Ocean Club Execuitive 335

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
La Parrilla 
(juhoamerická), 
Beachcombers 
(ázijska), carnevale 
(talianska), Der Keller 
(nemecká), Latitude 
(medzinárodná), Mahiki 
(polynézska), al Khayal 
(libanonská).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Postavený v tvare vlny je okamžite 
rozpoznateľný a stal sa symbolom Dubaja.
 
Medzinárodné letisko Dubai cca 45 km.

Priamo na známej piesočnatej pláži 
Jumeirah, v blízkosti Dubai Media City, 
Dubai Internet City a umelého ostrova Palm 
Jumeirah, 10 min od nákupného strediska 
– shuttle bus zdarma pre hotelových hostí.

SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar, luxusný 
nábytok, sedací kút, francúzsky balón, sušič 
vlasov, klimatizácia.

Ocean Superior (50 m2): elegantne, 
komfortne a moderne zariadené,  
Ocean Deluxe (50 m2): poskytujú 
dychberúci pohľad na záliv,  
Premium Leisure Club (50 m2): izby 
a suity, ktoré oprávňujú k využívaniu 
dvojposchodového rodinného konceptu 
Premium Leisure Club,  
Ocean Club Executive (50 m2): obývacia 
časť, výhľad na Burj Al Arab.

Šport: Aquapark Wild Wadi Waterpark, 
lekcie plávania, windsurfing, plachtenie, 
vodné lyže, PBI tenisové centrum (akadémia 
Petra Burwasha), Emirate Majilis course, 
Emirates Faldo course a Dubai Golf & Yacht 
Club, squash, Talise Fitness & Aerobic 
Studio, potápanie. 
Spa: Talise Spa (tradičné aj alternatívne 
procedúry, masáže, ošetrenie tváre a tela, 
joga).

Jumeirah Beach Hotel *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Room 262

Club Room 314

Junior Suite 457

Executive Suite 496

Club Junior Suite 548

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean Deluxe 280

Ocean Deluxe Balcony 296

Ocean Superior 296

Ocean Superior Balcony 312

Ocean Club Execuitive 335

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
splendido (talianska), 
amaseena (beduínska), 
La Baia Lounge (tapas), 
Blue Jade (ázíjská).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Legendárnej siete sa nachádza na  
350 m dlhej pláži Jumeirah.

Medzinárodné letisko v Dubai vzdialené 
35 km. 

Priamo na pláži Jumeirah, v pešej 
vzdialenosti od Marina Walk, cca 20 km  
od centra, Emirates Golf Club cca 5 km.

LCD TV SAT, DVD prehrávač, Wi-Fi, minibar 
(nealkoholické nápoje, pivo, čokoláda bez 
doplatku), trezor, sedací kút, písací stôl, 
balkón alebo terasa, klimatizácia. Klienti 
z Club a Suite majú prístup do Club Lounge 
(raňajky, poobedňajší snack, čaj, Hors 
d´ouvres a koktajly v hotelom vymedzenom 
čase).

Deluxe (50 m2, výhľad do záhrad alebo 
na bazén), Club Room (50 m2, vstup 
do klubovej časti), Junior Suite (90 m2, 
obývacia časť, výhľad na more), Executive 
Suite (108 m2, 2 kúpeľne, 2 balkóny, 
výhľad do záhrad a na bazén), Club Junior 
Suite (90 m2, vstup do klubovej časti).

Šport: Bazén, fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty s umelým osvetlením, za doplatok 
vodné športy, golf (Emirates Golf Club).
Deti: Detský bazén, Ritz Kidz interaktívny 
detský klub (od 4 – 12 rokov).
Spa: Ritz-Carlton Spa mix európskeho 
a balijského wellness. 

The Ritz-Carlton *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Arabian Summerhouse Arabian Deluxe 288

Gulf Summerhouse Arabian Deluxe 323

Gulf Summerhouse Ocean Deluxe 359

Arabian Summerhouse Arabian Suite 418

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean Deluxe 311

Premium Lesuire Club Arabian Deluxe 347

Premium Lesuire Club Ocean Deluxe 383

Arabian Junior suite 406

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky v arboretum, 
za doplatok večere v al 
Muna, arboretum alebo 
Khaymat al Bahar.

reštaurácie
MJ´s (steak house), 
Pai thai (thajská), 
Pierchic (rybia), 
segreto (talianska), 
Zheng He´s (moderná 
čínska), al Hambra 
(španielska), al Muna 
(arabská), arboretum 
(medzinárodná), Honyaki 
(sushi a sashimi).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Palác je centrálnou časťou komplexu Madinah 
Jumeirah a je navrhnutý podľa vzoru šejkovej 
letnej rezidencie. 
 
Medzinárodné letisko Dubai cca 25 km.

Priamo na známej piesočnatej pláži 
Jumeirah, v blízkosti Dubai Media City, 
Dubai Internet City a umelého ostrova Palm 
Jumeirah, 10 min od nákupného strediska.

SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar, sedací kút, 
písací stôl, sušič vlasov, klimatizácia, balkón 
alebo terasa.

Arabian Deluxe (55 m2, výhľad na rezort), 
Ocean Deluxe (55 m2, výhľad na oceán), 
Arabian Executive room (55 m2, klubové 
služby, výhľad na rezort), Ocean Executive  
(55 m2, výhľad na more, klubové služby), 
Junior Ocean Suite (80 m2, open plan 
obývacia časť, výhľad na more), Junior 
Arabian Suite (80 m2, open plan obývacia 
časť, výhľad na rezort), Arabian Suite  
(105 m2, oddelená obývacia miestnosť, výhľad 
na rezort), Ocean Suite (105 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na oceán), v ponuke 
aj Presidential Suite a Royal Suite.

Šport: Najväčší bazén v oblasti, vnútorný 25 m 
plavecký bazén, bazén pre začiatočníkov, Quay 
healthclub (posilňovňa s dôrazom na kardio 
tréning), PBI Tenisové centrum (akadémia  
Petra Burwasha).
Deti: Sindbad´s detský klub (od 4 - 12 rokov), 
Wild Wadi Water park.
Spa: Talise Spa, tradičné aj alternatívne 
procedúry, masáže, ošetrenie tváre a tela, joga.

Madinat Jumeriah 
Al Qasr ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Arabian Summerhouse Arabian Deluxe 288

Gulf Summerhouse Arabian Deluxe 323

Gulf Summerhouse Ocean Deluxe 359

Arabian Summerhouse Arabian Suite 418

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean Deluxe 311

Premium Lesuire Club Arabian Deluxe 347

Premium Lesuire Club Ocean Deluxe 383

Arabian Junior suite 406

1. a 2. dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky v arboretum 
alebo Khaymat al Bahar.

reštaurácie
toscana (talianska), Pai 
thai (thajská), Pierchic 
(ryby a morské plody), 
segreto (talianska), 
Zheng He´s (čínska), 
BarZar (brasserie), the 
agency (medzinárodná), 
the noodle house 
(ázijská), shoo Fee Ma 
Fee (marocká).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel je postavený ako oáza v púšti. 
Exkluzívne samotne stojace dvojposchodové 
budovy sú, obklopené exotickými záhradami.
 
Medzinárodné letisko Dubai cca 25 km.

Priamo na známej piesočnatej pláži 
Jumeirah, v blízkosti Dubai Media City, 
Dubai Internet City a umelého ostrova Palm 
Jumeirah,  
10 min od nákupného strediska.

SAT TV, rádio, Wi-Fi, minibar, sedací kút, 
písací stôl, sušič vlasov, klimatizácia, balkón 
alebo terasa.

Arabian Summerhouses usadené medzi 
vodné plochy, záhrady a park, Arabian 
Deluxe (60 m2, prízemie, výhľad do záhrad), 
Arabian Suite (130 m2, na poschodí, 
oddelená obývacia miestnosť s jedálňou, 
výhľad na rezort), Gulf Summerhouses 
záhradné pavilóny s veľkolepým arabským 
štýlom, Arabian Deluxe (60 m2, prízemie 
a prvé poschodie), Ocean Deluxe (60 m2, 
arabský štýl, priestranná obývacia časť), 
Ocean Suite (120 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, výhľad na oceán).

Šport: Najväčší bazén v oblasti, vnútorný 
25 m plavecký bazén, bazén pre 
začiatočníkov, Quay healthclub (moderná 
posilňovňa s dôrazom na kardio tréning), 
5 tenisových kurtov, 2 squashové kurty, 
PBI Tenisové centrum (akadémia Petra 
Burwasha), Emirate Golf Club, Montgomerie 
Golf Course. 
Deti: Sindbad´s detský klub  
(od 4 - 12 rokov), Wild Wadi Water park.
Spa: Talise Spa (tradičné aj alternatívne 
procedúry, masáže, ošetrenie tváre a tela, joga).

Madinat Jumeirah  
Dar Al Masiaf ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 135

Superior Sea View 150

St. Regis Suite 298

Ocean Suite 446

 dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Lagoon View 211

Premiere Lagoon Access 217

Deluxe Lagoon Access 229

One Bedroom Beach Pool Villa 772

One Bedroom Over Water Villa 653

 dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
Bushman�s restaurant 
(austrálsky gril), Mai 
Bar (wrapy, čerstvé 
šťavy), crescendo 
(medzinárodná), 
Mekong (ázijska), 
the Beach House 
(mediteránska).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Jedinečný rezort postavený na umelom 
ostrove. Hotel je úžasným dekadentným 
plážovým letoviskom.

Medzinárodné letisko Dubai cca 45 min.

Na východnej strane Palmového ostrova, cca  
3 km od Aquaventure, 11 km od Ski Dubai 
a od obchodných centier The Dubai Mall  
(22 km) a Mall of Emirates (cca 12 km).

LED SAT TV, iPod dock, Wi-Fi (bez poplatku), 
minibar, trezor, obývací priestor, balkón 
alebo terasa, klimatizácia.

Deluxe Lagoon View (52 m2, výhľad na 
lagúnu, 2. poschodie), Premiere Lagoon 
Access (47 m2, vstup cez terasu do bazéna), 
Deluxe Lagoon Access (52 m2, výhľad 
na lagúnu, priamy vstup do bazéna), One 
Bedroom Beach Pool Villa (85 m2, priamo 
pri pláži, privátny bazén), One Bedroom 
Over Water Villa (106 m2, postavená 
nad vodou, spojená spálňa s obývaciou 
miestnosťou, výhľad na more a mesto), 
Two Bedroom Beach Pool Villa (206 m2, 
priamo pri pláži, 2 spálne, privátny bazén).

Šport: 3 bazény, plavecký bazén, 2 fitness 
centrá, 2 tenisové kurty, potápanie a vodné 
športy.
Deti: Tuk Tuk Kids Club (od 2 – 12 
rokov) – herňa, umelecká výroba, stavanie 
pieskových hradov, Chill Teens Club  
(od 13 – 19 rokov): air hockey, biliard, 
tématické noci – DJ, virtuálne hry, play 
station.
Spa: Anantara Spa: balíjské značkové kúry 
a masáže, liquid-sound bazén, hammam, 
vírivky. Za poplatok ayurvéda a salón krásy.

Anantara Dubai The Palm 
Resort and Spa *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Superior 135

Superior Sea View 150

St. Regis Suite 298

Ocean Suite 446

 dieťa do 5 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Lagoon View 211

Premiere Lagoon Access 217

Deluxe Lagoon Access 229

One Bedroom Beach Pool Villa 772

One Bedroom Over Water Villa 653

 dieťa do 12 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky. Za doplatok 
polpenzia (obedy 
alebo večere) v oléa. 
s kreditným bonusom 
do sontaya, turquoiz 
a 55th&5.

reštaurácie
oléa (celodenná), 
Drawing room,  
55th&5 (steak house), 
turquoiz (rybacia), 
sontaya (juhoázijská).

The St. Regis Saadiyat 
Island Resort *****+

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Ostrov Saadiyat (27 km) je novou výkladnou 
skriňou emirátu Abu Dhabi a bezpochyby 
jeho najprogresívnejšou posh adresou, 
nazývanou aj Louvre of Abu Dhabi.

Medzinárodné letisko Abu Dhabi 20 min, 
Dubai International airport 90 min.

Priamo na ostrove Saadiyat. Abu Dhabi 
cca 10 km, Abu Dhabi Mall 8 km, zdarma 
shuttle bus do Marina Mall, mešity a na 
ostrov Yas.

LED SAT TV, iPod dock, Wi-Fi (bez poplatku), 
minibar, trezor, sedací kút, písací stôl, 
balkón alebo terasa, klimatizácia. Butler 
service (24 hodín).

Superior (55 m2, výhľad na mesto alebo 
hotel), Superior Sea View (55 m2, výhľad 
na more), St. Regis Suite (83 m2, obývacia 
časť, výhľad na more), Ocean Suite  
(105 m2, výhľad na more, oddelená spálňa, 
hosťovská toaleta).

Šport: 4 vonkajšie a 1 vnútorný bazén,  
St. Regis Atletic club: technogym so spining 
štúdiom, 2 tenisové kurty, 2 squashové 
kurty. Za poplatok 72-jamkové golfové 
ihrisko Saadoyat Beach golf Course.
Deti: Sand Casle (od 1 – 12 rokov).
Spa: Designové spa Iridium, balíjské 
značkové kúry a masáže, hammam, horúce 
kamene, sauna. Za poplatok masáže  
a kaderník.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Gardenview 232

Deluxe Seaview 266

Bustan Lagoon 278

Executive Suite Seaview 484

 1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Seaview 201

One Bedroom Suite 338

Speciality Suite 468

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
sultanah 
(medzinárodná), 
shahrazad (tradičná 
marocká), capri court 
(talianska), al tanoor 
(arabská), Bait al Bahr 
(rybacia), samba (latino 
americká), tapas & 
sablah (tapas a pizza).

Luxusný hotel renomovanej siete Shangri-La 
sa rozprestiera na pomedzí azúrového mora 
a dramatickej scenérie majestátnych hôr. 
Hotel Al Husn (Palác) je najluxusnejší z trojice 
hotelov, z ktorých Al Jissah Resort pozostáva.

Medzinárodné letisko v Muscate cca 60 km. 

Priamo na pláži zálivu Barr Al Jissah, 
medzinárodné letisko cca 60 km, historické 
centrum Muscatu cca 10 km.

LCD TV SAT, DVD prehrávač, Wi-Fi (bez 
poplatku), iPod dock, minibar (bez doplatku 
nealkoholické nápoje, pivo, čokoláda), trezor, 
sedací kút, písací stôl, balkón alebo terasa, 
klimatizácia. 

Deluxe Sea View (48 m2, balkón 8 m2, 
výhľad na more), One Bedroom Suite  
(116 m2, oddelená obývacia miestnosť, 
výhľad na more), Speciality Suite  
(174 m2), jedáleň, oddelená obývacia 
miestnosť, balkón 24 m2 s výhľadom  
na more).

Šport: 3 bazény, fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty s umelým osvetlením. 
Deti: Detský bazén, pozorovanie delfínov 
a veľrýb.
Spa: Značkové spa centrum Chi, masáže, 
sauna a parná sauna.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Shangri- La’s Barr Al Jissah 
Resort & Spa Al Husn ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Gardenview 232

Deluxe Seaview 266

Bustan Lagoon 278

Executive Suite Seaview 484

 1. a 2. dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Seaview 201

One Bedroom Suite 338

Speciality Suite 468

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
china Mood 
(ázijská), al Khiran 
terace restaurant 
(medzinárodný bufet), 
Beach Pavilone 
(záhradná rybacia).

Patriaci hotelovej sieti Ritz-Carlton je 
umeleckou kombináciou miestnyche tradícií 
so štýlom art deco. Vytvára tak jedinečnú 
zmes arabského umenia a kultúry.

Medzinárodné letisko v Muscate cca 40 km.  

Priamo na 1 km dlhej panenskej súkromnej 
pláži.

LCD TV SAT, DVD prehrávač, Wi-Fi (bez 
poplatku), minibar (nealkoholické nápoje 
bez doplatku), trezor, sedací kút, písací stôl, 
balkón alebo terasa, klimatizácia.  

Deluxe Gardenview (40 m2, na 2 - 3. 
poschodí, výhľad do záhrad), Deluxe 
Seaview (40 m2, výhľad na more), Bustan 
Lagoon (40 m2, prízemie s terasou 16m2, 
priamy vstup do bazéna), Executive suite 
Sea View (80 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, výhľad na more, lokaj).

Šport: 5 bazénov, z toho infinity pool  
(50 m), najmodernejšia posilňovňa 
s oddelenou aerobik miestnosťou, 
doplnkový program ako plachtenie, 
windsurfing, kayaking a šnorchlovanie, 
tenisové kurty. 
Deti: Klub Ritz Kids pre deti inšpirovaný 
spoločnostou Jean Michel Cousteau 
– Ocena Future Society. Rôzne hry,  
ale aj vzdelávanie k enviromentálnej 
zodpovednosti.
Spa: Masáže, sauna a parná sauna.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Al Bustan Palace,  
A Ritz-Carlton Hotel ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 265

Palm Suite 321

Senior Suite 431

Garden Suite 482

Penthouse Suite 693

1 dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 75

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy v dvojlôžkovej izbe

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 141

Deluxe Suite 190

Rodinná Suite 218

1 - 2 deti od 2 do 12 r. v izbe rodičov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

stravovanie
raňajky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

reštaurácie
Gourmet (ponúka 
kulinársky zážitok 
vďaka fúzii marockej 
a stredomorskej 
kuchyne) a „kuchyňa 
na farme“ (autentické 
prostredie marockej 
dediny ponúka zážitok 
z tradičného spôsobu 
prípravy jedál).

Luxusný boutique hotel je autentickou 
kombináciou vidieckeho útočiska a živého 
mestského ruchu, pravou oázou vyberaného 
vkusu. Jedinečnú atmosféru dotvára 
nádherná záhrada, púštne duny, či vlastná 
farma s olivovým hájom. 

Medzinárodné letisko v Marakéši je 
vzdialené cca 25 km. 

Len 23 km od centra mesta s historickými 
pamiatkami, pôvabnými  úzkymi uličkami 
mediny, nočnými podnikmi. 

15 suít v hlavnej budove a 3 súkromné 
apartmány situované na farme. Suity sú 
zariadené komfortne v marockom štýle, 
s pripojením na internet zdarma. Každá má 
krb, balkón alebo terasu s výhľadom na 
pohorie Atlas, do púšte alebo do záhrady.

Junior suity (50 – 80 m2) spálňa, 
obývačka, niektoré s terasou. Deluxe suity 
(70 m2) spálňa, obývacia izba, súkromná 
terasa (80 m2). Rodinná suita (85 m2) 
2 elegantne zariadené izby s manželskou 
posteľou, oddelenými lôžkami, obývačkou 
a terasou. 

Šport: Veľký infinity bazén, fitnes, tenis, 
požičovňa bicyklov, jazda na koni, golf, 
výlety do púšte. 
Spa: Hammam, meditácie, joga, vírivka.
Iné: Škola varenia, otvorené kino (podľa 
sezóny), pravidelná hotelová doprava do 
Marakéša.

Grace Marrakech *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 265

Palm Suite 321

Senior Suite 431

Garden Suite 482

Penthouse Suite 693

1 dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 75

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy v dvojlôžkovej izbe

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 141

Deluxe Suite 190

Rodinná Suite 218

1 - 2 deti od 2 do 12 r. v izbe rodičov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

reštaurácie
ai ain (marocká 
kuchyňa), Le caravane 
(medzinárodná 
kuchyňa), L´olivier 
(moderná kuchyňa, 
ľahké jedlá), šéfkuchár 
Philippe Jourdin 
(niekoľko ocenení 
Michelin).

stravovanie
Bez stravy.

Je postavený v berberskom štýle a patrí 
do medzinárodnej renomovanej hotelovej 
siete Beachcomber. Neďaleko sa nachádza 
golfové ihrisko a hotel je situovaný 
v záhrade o rozlohe 231 ha.

Medzinárodné letisko Marakéš 12 km.

Od mesta Marakéš je vzdialený 15 km.

Ubytovanie v 135 suitách a vilkách. Každá 
je zariadená klimatizáciou, trezorom, 
telefónom, minibarom, prístrojom na varenie 
kávy a čaju, SAT TV, pripojením na internet, 
sušičom vlasov, kúpeľňou.

Junior Suite (72 m2), Palm Suite (86 
m2), Senior Suite (126 m2), Garden Suite 
(124 m2), Luxury Family Suite (198 m2), 
Penthouse Suite (214 m2), Presidential 
Suite (310 m2), Prince Villa (741 m2).

Šport: Tenis, stolný tenis, squash, fitnes 
centrum, golf, joga, pilates.
Deti: Detský klub pre deti od 3 – 12 rokov, 
stráženie detí (na vyžiadanie).
Spa by Clarins: Skrášľovací salón, sauna, 
hammam, masáže (3 500 m2).

Beachcomber  
Royal Palm *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige Deluxe 172

Junior Suite 191

Suite 250

Suite Deluxe 289

1.dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 65

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige 174

Deluxe Prestige 194

Junior Suite 224

Suite 293

Deluxe Suite 333

1.dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 65

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

stravovanie
raňajky.     

reštaurácie
La sultana 
(stredomorská 
kuchyňa).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel je postavený v palácovom štýle  
a je členom Small Luxury Hotels of the 
World a Great Hotels of the World.

Medzinárodné letisko Marakéš 15 km.

Priamo v centre mesta Marakéš vo štvrti 
Kasbah, len 10 min pešou chôdzou  
od námestia Djemaa El Fna.

Ubytovanie v 28 izbách zariadených 
marockým nábytkom v maurskom štýle. 
Klimatizácia, SAT TV, DVD a CD prehrávač, 
telefón, Wi-Fi pripojenie, kúpeľňa s vaňou 
a sprchou, sušič na vlasy, minibar, kozub, 
starožitný nábytok, maľby a umelecké 
predmety, ktoré dodávajú každej izbe 
osobitý ráz.

Prestige (30 - 40 m2), Deluxe Prestige 
(35 - 40 m2), Junior Suite (40 - 45 m2), 
Suite (45 - 60 m2), Deluxe Suite  
(60 - 75 m2, privátny balkón).

Šport: Vonkajší bazén, fitnes centrum, 
hammam, sauna a whirlpool, kurzy varenia.
Spa: Masáže, wellness a skrášľovacie 
procedúry. 

La Sultana Marrakech *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige Deluxe 172

Junior Suite 191

Suite 250

Suite Deluxe 289

1.dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 65

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige 174

Deluxe Prestige 194

Junior Suite 224

Suite 293

Deluxe Suite 333

1.dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 65

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

reštaurácie
La sultana oualidia 
(stredomorská 
kuchyňa).

stravovanie
raňajky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Malý komorný hotel sa nachádza na pobreží 
Atlantického oceánu a je členom Small 
Luxury Hotels of the World.

Medzinárodné letisko Marakéš 2,5 h jazdy 
autom, Casablanca 2 h.

Priamo v lagúne Oualidia.

Ubytovanie v 12 izbách a suitách.  
K vybaveniu izieb patrí privátna terasa 
s jacuzzi (morská voda), klimatizácia, SAT 
TV, DVD a CD prehrávač, telefón, pripojenie 
na internet, kúpeľňa, sušič vlasov, minibar, 
trezor, kozub, maľby a umelecké predmety. 

Prestige Deluxe (25 - 30 m2), Junior 
Suite (30 - 55 m2), Suite (30 - 55 m2), 
Suite Deluxe (30 - 55 m2). 

Šport: vonkajší bazén s ionizovanou vodou 
(40 metrov na dĺžku), 5x jacuzzi so slanou 
vodou, fitnes,  vyhrievaný vnútorný bazén, 
knižnica, biliard, kurzy varenia.
Spa: masáže, hammam, wellness 
a skrášľovacie procedúry.

La Sultana Oualidia *****
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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

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Classic 132

Superior 145

Luxury 157

Prestige Suite 348

Villa 712

1.dieťa od 2 do 11 r. v izbe rodičov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami v dvojlôžkovej izbe

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
so Good (francúzska  
s marockými prvkami),  
La caravane 
(medzinárodná – 
marocké, francúzske, 
talianske a čínske 
špeciality), La nasse 
(ázijská), L´arganier 
(stredomorská – šaláty, 
jedlá z grilu).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel sa nachádza od centra mesta Agadir 
1,5 km (ľahko dosiahnuteľné po plážovej 
promenáde, kde nájdete veľa možností 
nákupov a zábavy).

Medzinárodné letisko Agadir 26 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska 
Agadir.

Celkovo hotel poskytuje ubytovanie  
v 273 izbách. K vybaveniu izieb patrí 
kúpeľňa, sušič vlasov, telefón, SAT TV, 
možnosť pripojenia na internet, minibar, 
trezor a klimatizácia.

Classic (30 m2, moderne zariadené), 
Superior (30 m2, zariadené v marockom 
štýle s výhľadom na bazén)  
a Luxury (30 m2, balkón s výhľadom na 
more), Prestige Suite (60 m2, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na bazén),  
Villa (150 m2, 2 spálne, obývacia 
miestnosť, jedáleň, privátny bazén, priamo 
na pláži).

Šport: Tenis, fitnes centrum, večer živá 
hudba, vodné športy z lokálnej ponuky, 
diskotéka, golf.
Deti: Detský klub pre deti od 4 – 12 
rokov, vonkajšie a vnútorné detské ihrisko, 
stráženie detí (na vyžiadanie).
Spa: Vnútorný bazén, hamam, masáže, 
soláriou, sauna a rôzne skrášľovacie 
procedúry. 

Sofitel Royal  
Bay Agadir *****



Karibik
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Wonderful Studio 235

Spectacular Studio 246

Fantastic Suite 251

Oasis Suite 296

1. dieťa do 17 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Partial Ocean View 184

Lanai Pool View 205

Oceanfront Balcony 255

Junior Suite City View 262

Club City View 266

1. dieťa do 11 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

stravovanie
Bez stravy. Klienti 
ubytovaní v izbách Club 
City view a s prístupom 
do Club Lounge: 
kontinentálne raňajky 
v Club Lounge, nápoje, 
ľahké občerstvenie 
a chuťovky. 

reštauráCie
DiLido Beach Club 
(na pláži), Bistro 
one Lr (moderná 
americká, inšpirovaná 
francúzskou).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Kompletne zrekonštruovaný hotel z 50-tych 
rokov podľa návrhu architekta Morrisa 
Lapidusa s moderným dizajnom. K dispozícií 
lobby bar v štýle Art Deco, krásny bazén 
na vyvýšenej terase s výhľadom na more, 
masážny bazén, fantastický kúpeľný program. 

Letisko v Miami je vzdialené približne 16 km.

Priamo na pláži na Lincoln Roand, v blízkosti 
Ocean Drive.

375 svetlých a elegantne zariadených izieb. 
Postele veľkosti King alebo dve oddelené 
postele, mramorová kúpeľňa, sušič vlasov, 
župan, TV, Wi-Fi, telefón, klimatizácia, minibar, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, trezor. 

Partial Ocean View (cca 35 m2, čiastočný 
výhľad na oceán, možnosť doplatku prístupu 
do Club Lounge), Lanai Pool View  
(cca 37 m2, balkón alebo terasa, výhľad na 
bazén), Oceanfront Balcony (cca 35 m2, 
balkón, výhľad na oceán), Junior Suite 
City View (cca 65 m2, spálňa s manželskou 
posteľou veľkosti King, oddelený obývací 
priestor a výhľad na mesto), Club City 
View (cca 35 m2, na 9. a 10. poschodí 
s prístupom do Club Lounge, výhľad na 
mesto), Oceanfront Suite (cca 74 m2, 
balkón, výhľad na more).

Šport: Fitnes centrum, vodné športy na 
pláži (parasaiding, šnorchlovanie, kajaky 
a pod.), požičovňa bicyklov, golf. 
Deti: Ritz Kids program pre deti  
(od 5 – 12 rokov), rôzne aktivity pre deti. 
Spa: La Maison de Beauté Carita (1 500 m2, 
14 miestností na procedúry, luxusné relaxačné 
salóniky, kozmetický salón používajúci výrobky 
Prada Beauty, bazén, vírivka a sauna), masáže 
a kozmetické procedúry.

The Ritz – Carlton,  
South Beach ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Wonderful Studio 235

Spectacular Studio 246

Fantastic Suite 251

Oasis Suite 296

1. dieťa do 17 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Partial Ocean View 184

Lanai Pool View 205

Oceanfront Balcony 255

Junior Suite City View 262

Club City View 266

1. dieťa do 11 r. bez nároku na lôžko zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy.

stravovanie
Bez stravy.

reštauráCie
Mr. Chow (ázijské 
špeciality), soleá 
(španielska), the 
Dutch (morské plody), 
Wet Bar & Grille (na 
pláži), Living room 
(bar), Grove (bar), Wall 
(nočný klub).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Obľúbený apartmánový hotel v štýle Art Déco 
v srdci Sounth Beach. 3 reštaurácie, 6 barov 
a nočný klub „Wall“ ponúkajú prvotriedne 
kulinárske zážitky a zábavu po celý deň. 

Letisko v Miami je vzdialené cca 18 km.

Na slávnej promenáde „Board Walk“, len 
pár blokov Lincoln Road a Ocean Drive. 

Mramorová kúpeľňa so sprchou, sušič 
vlasov, 2 TV s plochou obrazovkou, CD/DVD 
prehrávač, telefón, Wi-Fi, trezor, kuchynský 
kút, kávovar, klimatizácia, balkón.

Wonderful Studio (cca 52 m2, na nižších 
poschodiach s bočným výhľadom na more), 
Spectacular Studio (cca 52 m2, na vyšších 
poschodiach s čiastočným výhľadom na 
more), Fantastic Suite (cca 70 – 105 
m2, s oddelenou obývacou izbou/spálňa 
a kuchynský kút), Oasis Suite (cca 107 m2, 
oddelená spálňa, balkón, výhľad na more, 
obývacia izba, ďalšia izba s rozkladacou 
pohovkou a TV, kuchyňa s práčkou/sušičkou). 

Šport: Fitnes centrum SWEAT, basketbal, 
tenis, vodné športy, bicykle, kolieskové 
korčule, golf.
Spa: Bliss Spa (679 m2, na troch 
poschodiach, 7 miestností na procedúry, 
nechtový salón s manikúrou a pedikúrou, 
masáže), občerstvenie, butik, posilňovňa 
„Swing“. 

W South Beach *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

East Ocean Front Luxury King 393

East Ocean Front Luxury King Pool 472

West Ocean Front Luxury King 471

West Ocean Front Luxury King Pool 548

V cene ubytovanie na osobu a noc.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 297

Ocean View 402

Luxury Beach Front 565

1.dieťa do 12 rokov 45

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

reštauráCie
Dune (francúzska 
a ázijská kuchyňa), 
Courtyard terrace, Pool 
terrace Café.

stravovanie
raňajky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Známy svojou sofistikovanou eleganciou, bol 
kedysi súkromným majetkom Huntingtona 
Hartforda II, zakladateľa a majiteľa ostrova 
Paradise, ktorý chcel vybudovať nové Monte 
Carlo. Ocean Club bol luxusnou kulisou 
aj v 2 filmoch o Jamesovi Bondovi a to 
Thunderball (1965) a Casino Royal (2006).

Medzinárodné letisko Linden Pindling 
(Nassau). 

Na súkromnom ostrove, priamo na pláži,  
v blízkosti Nassau a letoviska Atlantis.

LCD SAT TV, CD/DVD prehrávač, iHome pre 
iPod a iPad, minibar, obývací kút, Wi-Fi, 
trezor, kúpeľňa, sušič vlasov, klimatizácia, 
ovocie a šampanské s jahodami každé 
popoludnie.

Crescent Wing: Luxury Beachfront
(51 m2, panoramatický výhľad na pláž  
a oceán), Luxury Beachfront Suite (102 m2, 
salón s obývacím a jedálenským kútom).
Hartford Wing: Garden and Ocean  
(33 m2, patio alebo terasa, výhľad do 
záhrady alebo na oceán), Garden and Ocean 
Suites (77 m2, salón s jedálenským kútom), 
Garden Cottages (80 m2, 2 spálne, salón 
s jedálenským kútom, záhradka), Villas 
residencies (3-izbová vila, 4-izbová vila).

Bazén, vodné športy, Spa centrum 
(najluxusnejšie kúpele v Karibiku, masáže, 
vodopády, vírivka v záhrade, japonský 
čajový ceremoniál), tenisový kurt, joga, 
fitnes centrum, golf Ocean club Golf Course 
(18-jamkové ihrisko), kasíno, potápanie, 
detský klub Kids Only (od 4 rokov), plážové 
a bazénové hry, náučné programy, škola 
varenia).

One&Only Ocean Club ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

East Ocean Front Luxury King 393

East Ocean Front Luxury King Pool 472

West Ocean Front Luxury King 471

West Ocean Front Luxury King Pool 548

V cene ubytovanie na osobu a noc.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 297

Ocean View 402

Luxury Beach Front 565

1.dieťa do 12 rokov 45

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
Bez stravy.

reštauráCie
španielska „Mi Casa“ – 
raňajky a obedy, open-
air reštaurácia „encanto 
Beach“ (miestna 
kuchyňa a špeciality 
na grile, ryby, „Focus“ 
a „Positivo sand Bar“ 
snacky, koktejly.

Elegantný luxusný hotelový rezort postavený na 
pozemku, ktorý objavil a zveľadil Laurence  
S. Rockefeller sa rozprestiera uprostred tropickej 
prírody. Samotný názov ako súčasť známej siete 
hotelov je zárukou najvyššieho štandardu.

Medzinárodné letisko v San Juan je vzdialené 
cca 25 km.

Na nádhernej bielej piesočnej pláži Dorado 
Beach, San Juan s možnosťami nákupov 40 km.

114 veľkoryso riešených izieb s výhľadom na 
more, má kúpeľňu s príslušenstvom, vstavaný 
šatník, sušič vlasov, telefón, TV, CD/ DVD 
prehrávač, klimatizáciu, trezor, minibar, iPod 
dok.station, pripojenie na internet Wi-Fi, služby 
komorníka.
 
East Oceanfront Luxury King (85m2) 
orientované východne, East Ocean Front 
Luxury King Pool (92 m2) s privátnym 
bazénom, bližšie k spa centru na západnej 
strane West Ocean Front Luxury King (85m2), 
s bazénom West Ocean Front  
Luxury King Pool (92m2).

Šport: 5 tenisových ihrísk, v okolí tri 18-jamkové 
golfové ihriská od Roberta Trent Jonesa Sr., 
vodné športy v neďalekom vodnom parku 
Wasserpark Wind & Wave, fitnes centrum, 
potápanie. 
Deti: miniklub od 5 – 12 rokov, animácie.
Spa: exkluzívne centrum „Bótanico“: masáže, 
procedúry. 

Ritz-Carlton Reserve  
Dorado Beach *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Oceanfront Deluxe 227

Beachfront Junior Suite 332

1.dieťa do 17 rokov na izbe rodičov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Ocean View 171

Prefered Club Junior Ocean View 214

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

stravovanie
raňajky.

reštauráCie
Palm restaurant 
(medzinárodná 
a karibská gourmet 
reštaurácia), taboras 
(tematické večere so 
živou hudbou).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

The Fairmont Royal  
Pavilion ***** 

Elegantný hotel je postavený na 
západnom pobreží v štýle typických domov 
plantážnikov uprostred záhrad navrhnutých 
Fernandom Taborom. Túto luxusnú oázu 
pokoja preslávili vo svete prvotriedne služby. 

Medzinárodné letisko Grantley Adams 
transfer cca 40 min. 

Priamo na pláži, do hlavného mesta 
Bridgetown cca 12 km, na medzinárodné 
letisko približne 25 km.

Vkusné izby vo vilkách zariadené 
v karibskom koloniálnom štýle, všetky 
s výhľadom na more. 48 Deluxe Oceanfront 
izieb, 24 Beachfront junior suít a 1 záhradná 
vila. TV, CD/DVD prehrávač, Wi-Fi, sušič 
vlasov, trezor, minibar, kávovar, klimatizácia.

Oceanfront deluxe (46 m²), Beachfront 
Junior Suite (60 m2, služby komorníka, VIP 
servis na letisku), villa (tri spálne, výhľad do 
záhrady). 

Šport: bazén s vyhrievanou vírivkou, fitnes 
centrum, 2 tenisové kurty, šnorchlovanie, 
kajaky, katamarány, windsurfing, vodné 
lyže, rybolov na otvorenom mori, potápanie, 
18-jamkové turnajové golfové ihrisko Royal 
Westmoreland navrhnuté Robertom Trentom 
Jonesom Jr.
Spa: masáže (švédske, reflexné, športové) 
a procedúry, ktoré sa objednávajú na 
recepcii. Hotel nemá vlastné spa centrum.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Oceanfront Deluxe 227

Beachfront Junior Suite 332

1.dieťa do 17 rokov na izbe rodičov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Ocean View 171

Prefered Club Junior Ocean View 214

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
Barefoot a seaside gril, 
Blue Mountain (jamajské 
a karibské špeciality), 
Bordeaux (francúzska), 
el Patio (mexická), 
Himitsu (ázijská), 
oceana (morské 
špeciality), Portofino 
(talianská).

Luxusný hotelový komplex určený iba pre 
dospelé osoby sa nachádza na severnom 
pobreží ostrova. Hotel bol otvorený v roku 
2010 a je postavený v britskom modernom 
štýle

Medzinárodné letisko v Montego Bay 8 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska 
Montego Bay. 

Kúpeľňa so sprchou, masážna vaňa, sušič 
vlasov, stropný ventilátor, klimatizácia, 
trezor, telefón, prístroj na varenie kávy 
a čaju, káblová TV, CD a DVD prehrávač, 
budík s rádiom a MP3 prípojkou, prístup  
na internet, minibar, balkón alebo terasa  
s výhľadom na more.

Junior Suite Ocean View: (52 m2, výhľad 
do na more), Preferred club junior suite 
ocean view (54 m2, služby Preferred club, 
výhľad na more). Preferred club služby: 
oddelený bazén s terasou na slnenie určený 
iba pre hostí Preferred club, privátny check 
in a check out, vstup do Preferred lounge - 
rôzne druhy prémiových nápojov, internet, 
concierge servis.

Šport: denne rôzne show, tematické 
noci, plážové kino, kokteil party, kurzy 
varenia a tanca, jazda na bicykli, fitnes 
centrum, aerobik, joga, tenis, basketbal, 
volejbal, futbal, stolný tenis, kriket, boccia, 
šnorchlovanie, vodná gymnastika, golf.
Spa: masáže, sauna, jacuzzi, rôzne 
procedúry (1 400 m2).

Secrets st. James  
Montego Bay*****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Standard 127

Junior Suite Romance RS* 212

Junior Suite RS* 225

Junior Suite Ocean View RS* 231

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS= Royal Service

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Orchid Oceanfront Butler Suite 237

Plantation Oceanfront Butler Suite 247

Great House Oceanfront Butler Suite 259

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
La Papillon (francúzska), 
the terrace (talianska, 
stredomorská, karibská), 
the royal Cafe 
(sendviče, šaláty).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Elegantný rezort postavený v koloniálnom 
štýle, kde sa spája šarm 50-tych rokov 
s moderným komfortom. Srdečnú 
pohostinnosť, privátnu atmosféru 
a vynikajúce služby chválil v minulosti 
aj spisovateľ Ian Fleming, tvorca agenta 
Jamesa Bonda. Hotel určený len pre 
dospelé osoby bol právom bol ocenený 
a zaradený medzi Leading Small Hotels  
of The World. 

Medzinárodné letisko Montego Bay 
vzdialené cca 90 min. 

Priamo na dvoch nádherných privátnych 
piesočnatých plážach na severnom pobreží. 
Cca 1,5 km od Ocho Rios. 

74 suít s výhľadom na more a službami 
komorníka. Každá má mramorovú kúpeľňu, 
LCD TV, CD prehrávač, pripojenie na 
internet, klimatizáciu, stropný ventilátor, 
minibar, kávovar, trezor, francúzsky balkón. 

Orchid Oceanfront Butler Suite (34 m²),  
Plantation Oceanfront Butler Suite (36 m²),  
Great House Oceanfront Butler Suite (43 m²).

Šport: Fitnes centrum, aerobik, joga, biliard, 
vodné športy, tenis, golf.
Spa: Red Lane® Spa so saunou, parným 
kúpeľom, vírivkou ponúka rôzne masáže 
a procedúry.

Sandals Royal  
Plantation *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Standard 127

Junior Suite Romance RS* 212

Junior Suite RS* 225

Junior Suite Ocean View RS* 231

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS= Royal Service

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Orchid Oceanfront Butler Suite 237

Plantation Oceanfront Butler Suite 247

Great House Oceanfront Butler Suite 259

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

stravovanie
all inclusive. 

Patrí do renomovanej hotelovej siete MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL. Je ideálnym 
miestom pre svadby, medové týždne alebo 
oddychové pobyty pre páry. Len pre osoby 
staršie ako 18 rokov.

Medzinárodné letisko Varadero 30 km.

Priamo na pláži, 10 min od centra Varadera, 
hlavné mesto Havana cca 140 km.

Klimatizácia, vaňa/sprcha, sušič vlasov, 
župan, TV, telefón, trezor, minibar (denne 
doplňovaná voda a nealkoholické nápoje), 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, 
balkón alebo terasa.

Junior Suite Standard (cca 43 m², výhľad 
do záhrady), Junior Suite Romance 
Royal Service (49 m2, na prízemí, výhľad 
do záhrady), Junior Suite Royal Service 
(49 m2, na druhom poschodí, výhľad na 
bazén, alebo do záhrady), Junior Suite 
Ocean View Royal Service (49 m2, výhľad 
na more).

Šport: Fitnes centrum, 4 tenisové 
kurty, stolný tenis, vodné športy (kajaky, 
windsurfing, šnorchlovanie, potápanie), 
plážový volejbal, 18-jamkové golfové ihrisko 
(neďaleko hotela).
Spa: „YHI Spa“ oáza pokoja, wellness 
centrum (sauna, parný kúpel, masáže, 
ošetrenie tváre a tela).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy
 

reštauráCie
Grand terraza (hlavná 
bufetová reštaurácia), 
Marseille (francúzka), 
sakura (teppanyaki), 
Bamboo (čínska), 
Port royal Beach (BBQ 
a šaláty). 

Paradisus Princesa  
Del Mar Resort & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Master Junior Suite RS* 180

Luxury Master Junior Suite RS* 260

Garden Villa 610

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive. *RS – Royal Service

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Royal Service Master Suite 188

Royal Service Romance Suite 210

Garden Villa 750

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive.

stravovanie
ultra all inclusive. 

reštauráCie
turey (medzinárodná 
kuchyňa), ara (bufetová), 
stella di Mare (talianska), 
Los agaves (mexická), 
sakura (japonská), 
Bana (fusion), siboney 
(gril reštaurácia), Bella 
Mar royal service 
(medzinárodná).

Komfortný ultra all inclusive rezort 
známej hotelovej siete MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL. Prvotriedny servis  
a absolútne súkromie sú zárukou 
jedinečného zážitku.

Medzinárodné letisko Varadero 30 km.

Priamo na pláži, Marina Chapelin 3 km,  
Plaza America Conventions Center 
a Varadero Golf Club 5 km, Havana 139 km.

82 suít, z toho 6 Romance suít  
a 2 záhradné vily pomenované po dvoch 
významných kubánskych spisovateľkách 
Dory Alonso a Carildy Oliver Labra. Všetky 
majá oddelenú spálňu, obývaciu časť, 
terasu s balijskými ležadlami, kúpeľne 
s hydromsážnou vaňou, vonkajšou balijskou 
sprchou. LCD TV, sušič vlasov, trezor, 
minibar, kávovar, klimatizáciu.

Royal Service Master Suite (83 m², 
výhľad do záhrady alebo na more),  
Royal Service Romance Suite (83 m², 
priamo na pláži), Garden Villa (150 m², 
privátna záhrada, bazén a prístup k moru, 
jacuzzi s výhľadom na more).

Šport: 7 bazénov, exkluzívny bazén pre 
hostí Royal Sevice s panoramatickým 
výhľadom na more, fitnes centrum,  
3 tenisové kurty, volejbal, basketbal, futbal, 
plážový volejbal, biliard, lukostreľba, aerobik, 
kurzy jogy a tai chi, potápačské centrum, 
nemotorizované vodné športy, škola tanca, 
animačné programy, diskotéka. 
Deti: baby klub (od 1 – 4 rokov) a detský 
klub (od 5 – 12 rokov). 
Spa: YHI SPA Aguas Mrinas.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradisus Varadero –  
Royal Service *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Master Junior Suite RS* 180

Luxury Master Junior Suite RS* 260

Garden Villa 610

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive. *RS – Royal Service

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Royal Service Master Suite 188

Royal Service Romance Suite 210

Garden Villa 750

V cene ubytovanie na osobu a noc s ultra all inclusive.

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
La Ceiba (bufetová), 
el Bohío (kreolská), 
Mediterráneo 
(stredomorská), sakura 
(japonská), santa María 
(gril), La Laguna (gril), 
Los Helechos royal 
service (gourmet).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradisus Rio De Oro – 
Royal Service ***** 

Exkluzívny rezort renomovanej siete MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL je situovaný na 
pláži Esmeralda, uprostred národného parku 
Bahia de Naranjo. Je postavený v karibskom 
štýle, lemovaný viacerými zátokami, 
výbornými na šnorchlovanie. Hotel je určený 
len pre dospelé osoby nad 18 rokov. 

Medzinárodné letisko Holguín 65 km.

Priamo na pláži, mestečko Guardalavaca 
cca 5 km.

56 štýlových suít časti Royal Service je 
rozdelených v dvojpodlažných bungalovoch. 
SAT TV, CD prehrávač, klimatizácia, minibar, 
kávovar, šatník, moskytiera, kúpeľňa 
s hydromsážnou vaňou, balijská sprcha 
a ležadlá na balkóne alebo terase.  
2 záhradné vily pomenované po 
významných kubánskych umelcoch, Silviovi 
Rodriguezovi a Juanovi Almeidovi.

Royal Service Master Junior Suite  
(78 m², výhľad na more alebo do záhrady), 
Royal Service Luxury Master Junior 
Suite (74 m², výhľad do záhrady, vírivka na 
terase), Garden Villa (370 m², oddelená 
obývacia časť, spálňa, vírivka na terase 
s výhhľadom na more, privátny bazén).

Šport: Bazén, vírivka, fitnes centrum,  
3 tenisové kurty, vodné športy, potápačské 
centrum, plážový volejbal, prenájom kajakov 
a katamaránov, jazda na koni, animačné 
programy.
Spa: YHI Spa Aguas de Oro centrum na 
pláži (sauna, parný kúpeľ, masáže, ošetrenie 
tváre a tela).
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Suite Private Garden 236

One Bedroom Suite Swim Up 266

One Bedroom Master Suite 226

Family One Bedroom Suite 226

Family One Bedroom Master Suite 268

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Junior Suite 132

Luxury Junior Suite Garden 142

RS* Luxury Juniors Suite 182

RS* Luxury Jr. Suite Partial Sea View 237

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS – Royal Service

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
Mole (mexická), Passion 
by Martin Beresategui 
(michelinovský kuchár), 
naos, La Palapa a Gabi 
Beach (medzinárodná), 
Fuego (latinská), 
aqua (talianska), Bana 
(ázijská), the Grill 
(steak house).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotel postavený v karibskom štýle 
patrí do medzinárodnej a renomovanej 
hotelovej siete MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL.

Medzinárodné letisko v Punta Cane 35 km.

Priamo na piesočnatej pláži Playa Bávaro 
strediska Punta Cana.

694 izieb. Obývacia časť, kúpeľňa, sušič 
vlasov, TV, telefón, klimatizácia, ventilátor, 
minibar, prístroj na varenie kávy a čaju, 
trezor, balkón alebo terasa.

Deluxe Junior Suite (47 m2, výhľad do 
záhrady), Luxury Junior Suite Garden  
(47 m2, renovovaná, výhľad do záhrady), 
Royal Service Luxury Junior Suite  
(47 m2, bližšie k pláži), Royal Service 
Luxury Junior Suite Partial Sea View 
(47 m2, čiastočný výhľad na more). V izbách 
Royal service je možné ubytovať iba dospelé 
osoby. Royal Service: butler servis, 
privátny check in a check out, zdarma vstup 
do Royal service lounge (nápoje a prístup 
na internet), raňajky a obedy podávané 
formou a la carte v reštaurácii La Palapa, 
prednostná rezervácia miest v ostatných 
reštauráciách a v spa, vstup do privátneho 
bazéna a na privátnu časť pláže so 
službou concierge servis.

Šport: Tenis, fitnes centrum, aerobik, 
spinning, joga, pilates, jazda na bicykli, 
kurzy tanca, lezecká stena, plážový volejbal, 
basketbal, badmington, stolný tenis, 
windsurfing, kajak, šnorchlovanie, golf.
Deti: Detský klub pre deti od 1 do 12 rokov.
Spa: YHI Spa masáže, sauna, whirlpool, 
parné kúpele, rôzne skrášľovacie procedúry.

Paradisus Punta  
Cana Resort *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Suite Private Garden 236

One Bedroom Suite Swim Up 266

One Bedroom Master Suite 226

Family One Bedroom Suite 226

Family One Bedroom Master Suite 268

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Junior Suite 132

Luxury Junior Suite Garden 142

RS* Luxury Juniors Suite 182

RS* Luxury Jr. Suite Partial Sea View 237

1 - 2 deti od 2 do 12 rokov 50 % zľava

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. *RS – Royal Service

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
aqua (medzinárodná 
kuchyňa), Mizu 
(japonská kuchyňa), Gril 
Hydro.

Časť „The Reserve“ sa nachádza pri vstupe 
do hotela Paradisus Palma Real v stredisku 
Playa Bávaro, niekoľko minút od pláže. Klienti 
môžu využívať všetky služby hotela Paradisus 
Palma Real (okrem služieb Royal Service).

Medzinárodné letisko v Punta Cane 26 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Playa Bávaro. 

Oddelená obývacia miestnosť, spálňa, 
klimatizácia, balkón alebo terasa s whirlpool, 
LCD TV SAT, CD a DVD prehrávač, prístroj  
na varenie kávy, minibar, trezor.

One Bedroom Suite With Private 
Garden (75 m2, výhľad do záhrady), One 
Bedroom Suite Swim Up (75 m2, výhľad 
na bazén, priamy vstup z terasy do bazéna), 
One Bedroom Master Suite (100 m2, 
výhľad na bazén alebo do záhrady), Family 
Concierge One Bedroom Suite (výhľad 
na bazén alebo do záhrady), Family 
Concierge One Bedroom Master Suite 
(100 m2, výhľad na bazén).
 
Šport: 2 bazény, celodenný animačný 
program, živá hudba, fitnes centrum, aqua 
aerobik, pilates, joga, golf, tenis, kajak, 
plachtenie.
Deti: Denne bohatý animačný program  
pre deti, detská zóna od 1 – 12 rokov  
(725 m2), detský bazén, detské ihrisko, 
detský jedálenský kútik, diskotéka pre 
najmenších, detský bufet.
Spa: YHI Spa masáže, rôzne procedúry  
( 2 270 m2).

The Reserve Paradisus 
Palma Real *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 267

Junior Suite Agua 308

Ocean Front Junior Suite 455

Ocean Front Junior Suite Deluxe 538

Dieťa bez nároku na zľavu -

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Ocean View 387

Junior Suite Ocean Front 447

2 Bedroom Ocean View Suite 777

2 Bedroom Ocean Front Suite 849

1 - 2 deti od 2 do 12 r. bez prístelok zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

stravovanie
raňajky.

reštauráCie
Bamboo (karibská, ázijská 
a medzinárodná). v hoteli 
Punta Cana resort & 
Club reštaurácie La Yola 
(stredomorská, rybacia), 
Playa Blanca (rybacia, 
gril), anani (špeciality 
z celého sveta), Brassa 
Grill & bar (americká), 
the Grill (gril).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívna časť hotel Punta Cana  
Resort & Club nachádzajúca sa priamo 
v tropickej záhrade. Hostia môžu využívať 
služby hotela Punta Cana Resort & Club.

Medzinárodné letisko v Punta Cane 10 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Punta Cana. 

30 izieb v celkovo 13 vilách (designoval 
Oscar de la Renta). Telefón, prístup na 
internet, SAT TV, CD a DVD prehrávač, 
minibar, prístroj na varenie kávy a čaju, 
trezor, sušič vlasov, kúpeľňa so sprchou, 
balkón alebo terasa s výhľadom na more.

Junior Suite Oceanview (105 m2, na  
2. poschodí s balkónom), Junior Suite 
Ocean Front (105 m2, prístup na pláž),  
2 Bedroom Ocean View Suite (310 m2, 
2 spálne, balkón alebo terasa), 2 Bedroom 
Ocean Front Suite (310 m2, 2 spálne, 
terasa s prístupom na pláž). 

Šport: Požičovňa bicyklov, fitnes centrum, 
windsurfing, kajak, tenis, potápanie, jazda 
na koni, golf, aerobik, joga, plážový volejbal, 
šnorchľovanie, morský rybolov, segway.
Deti: Detský klub pre deti od 2 – 12 rokov, 
detský bazén.
Six Senses Spa: masáže, meditácie, rôzne 
procedúry (1 800 m2).

Tortuga Bay *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 267

Junior Suite Agua 308

Ocean Front Junior Suite 455

Ocean Front Junior Suite Deluxe 538

Dieťa bez nároku na zľavu -

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Ocean View 387

Junior Suite Ocean Front 447

2 Bedroom Ocean View Suite 777

2 Bedroom Ocean Front Suite 849

1 - 2 deti od 2 do 12 r. bez prístelok zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
amaya (španielska 
a dominikánska 
kuchyňa), indigo 
(medzinárodná 
kuchyňa), olena 
(gurmánske špeciality 
z celého sveta), Piragua 
(kreolská kuchyňa).

Je oázou pokoja a ticha obkolesenou 
nádhernou prírodou nachádzajúcou sa na 
jednej z najkrajších pláži Dominikánskej 
republiky. Kombinácia nezameniteľného 
karibského štýlu, elegancie rokov minulých 
a moderného luxusu.

Medzinárodné letisko v Punta Cane 70 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Uvero Alto. 

Kúpeľňa s oddelenou sprchou, sušič vlasov, 
telefón, WLAN pripojenie na internet, 
klimatizácia, LCD TV, DVD prehrávač, 
minibar, prístroj na varenie kávy a čaju, 
trezor, 24 hodinový izbový servis, balkón 
alebo terasa.

Junior Suite (72 m2, výhľad do záhrady), 
Junior Suite Agua (72 m2, výhľad 
na bazén a do záhrady, priamy prístup 
k bazénu), Ocean Front Junior Suite  
(72 m2, výhľad na more), Ocean Front 
Junior Suite Deluxe (72 m2, terasa 
s bazénom a výhľadom na more).
 
Šport: Záhrada s bazénovým komplexom, 
fitnes centrum, tenis, stolný tenis, 
biliard, potápanie, šnorchlovanie, kajak, 
windsurfing, morský rybolov, kurzy tanca, 
joga, bicyklovanie, golf, počas dňa animačný 
program so živou hudbou a umelcami.
Spa: Masáže, rôzne procedúry.

Zoëtry Agua  
Punta Cana *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lagoon Studio Suite 297

Deluxe Lagoon Studio Suite 354

Over Water Lagoon Suite 385

Ocean View Suite 616

Beachfront Studio Suite 723

Minimálna dĺžka pobytu sú 7 nocí.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Partial Ocean 168

Junior Suite Ocean View 184

Prefered Club Junior Suite Ocean View 452

Master Suite Ocean View na vyžiadanie

Minimálna dĺžka pobytu sú 7 nocí.

stravovanie
raňajky formou bufetu 
(Casa del Lago).

reštauráCie
tri reštaurácie: mexická 
„Casa del Lago“ , 
„Punta Bonita“ karibská 
a morské špeciality, 
agave azul raw Bar 
& tequila Library 
– á la carte (menu 
s tequillou).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rosewood Mayacoba******

Komplex postavený v luxusnom 
benátskom štýle s malebnými lagúnami, 
priamo na pláži a uprostred tropickej 
záhrady, je hrdým nositeľom zvučného 
mena známej značky Rosewood.

Medzinárodné letisko v Cancúne je 
vzdialené cca 40 min. 

Pri stredisku Playa del Carmen, Riviera 
Maya, priamo na 1,5 km dlhej piesočnej 
pláži.

129 Suit v karibskom štýle so zariadením 
z prírodných materiálov, kúpeľňa 
s príslušenstvom, sušič vlasov, CD 
prehrávač, SAT TV s plochou obrazovkou 
iPod dobýjanie, trezor, minibar, klimatizácia, 
Nespresso-kávovar, ohrievaný bazén, služby 
komorníka. 

Lagoon Studio Suite (73m2) s veľkoryso 
riešeným vonkajším priestorom na brehu 
lagúny, dve Kingsize/Queensize postele, 
Lounge, Plunge-Pool, terasa, Deluxe 
Lagoon Studio Suite (102m2) s oddelenou 
obývačkou, Beachside Lagoon View 
Suite (86m2) s výhľadom na more, Ocean 
View Suite (90m2) so zastrešenou terasou, 
priamo na pláži Beachfront Studio Suite 
(72m2) s terasou a plunge pool, na vode 
Over Water Lagoon Suite.

Šport: fitnes, šnorchlovanie, vodné športy, 
biliard, kurzy tenisu, jogy, potápania. 
18-jamkové golfové ihrisko „El Camaleón“, 
designed by Greg Norman, veľkoryso 
riešené Rosewood Spa centrum - 
terapeutické kúpele, masáže, 12 miestností 
na procedúry, sauna, Spa-vilky.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lagoon Studio Suite 297

Deluxe Lagoon Studio Suite 354

Over Water Lagoon Suite 385

Ocean View Suite 616

Beachfront Studio Suite 723

Minimálna dĺžka pobytu sú 7 nocí.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite Partial Ocean 168

Junior Suite Ocean View 184

Prefered Club Junior Suite Ocean View 452

Master Suite Ocean View na vyžiadanie

Minimálna dĺžka pobytu sú 7 nocí.

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
elegantná el sol 
tapas & restaurant 
(mexická kuchyňa), 
Cilantro (v blízkosti spa 
centra) s gurmánskymi 
špecialitami na báze 
zdravej výživy, lobby 
bar v hlavnej budove., 
dva bary.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Secrets Maroma  
Beach Resort ******

Hotelový rezort  renomovanej značky 
uprostred malebnej tropickej prírody 
s pôsobivými vodopádmi, obklopený 
pamätihodnosťami z ríše Mayov, je 
synonymom luxusu. 

Medzinárodné letisko v Cancúne je 
vzdialené cca 30 km. 

Na Mayskej riviére s nádhernými plážami 
s lagúnami medzi strediskami Puerto 
Morelos a Playa del Carmen.

412 luxusne zariadených suit s mahagónovým 
nábytkom, posteľami King Size, kúpeľňou 
s príslušenstvom, sušičom vlasov, CD aj DVD-
prehrávačom, SAT TV, MP3 docking station s 
budíkom, trezorom, minibarom, kávovarom, 
stropným ventilátorom, Wi-Fi, klimatizáciou, 
balkónom alebo terasou. 

Junior Suite Partial Ocean View (bočný 
výhľad na more), Junior Suite Ocean View 
(58m2) vonkajšie sedenie, otvorená kúpeľňa, 
priamy výhľad na more, Master Suite Ocean 
View (63m2) dve oddelené miestnosti – 
obývačka a spálňa, Prefered Club Junior 
Suite Ocean View s výhľadom na more, vstup 
do Preferred Club Lounge, consierge service.

Šport: 3 bazény s vírivkou, 2 tenisové 
ihriská, fitnes centrum, potápanie, 
šnorchlovanie, rybárčenie, vodné športy 
na pláži. Jazdenie na koňoch, 18-jamkové 
golfové ihrisko (cca 30 km), Spa centrum 
„Kinan“: sauna, parný kúpľ, masáže, 
procedúry, Plunge-Pools.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Premium 235

Caribbean Grande Luxe Poolside 250

Mediterra. Club Level Suite 356

Mediterra. Walkout Club Level Suite 365

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Luxury Junior Suite 128

Luxury Junior Suite Swim up 140

Luxury Junior Suite RS* 157

One Bedroom Suite 195

Master Suite 222

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. RS*-Royal Service.

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
Fuego (latinská), 
naos (medzinárodná), 
vento (stredomorská), 
Passion by Martin 
Berasategui (signature), 
Bana (ázijská), Hadar 
(medzinárodná), Mole 
(mexická), Gabi Club 
(tapas), La Palapa.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

 

TyPy iziEb

akTiviTy

Paradisus Playa  
Del Carmen – La Perla *****

Moderný luxusný hotel španielskej siete 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL určený len 
pre dospelé osoby. Leží na bielej piesočnatej 
pláži v nádhernej zátoke s výhľadom na 
ostrov Cozumel. 

Medzinárodné letisko Cancún cca 45 km.

Priamo na pláži v Playa del Carmen. Avenida 
Quinta s barmi, reštauráciami je vzdialená 
len pár minút autom. 70 km Tulum.

394 elegantných suít s LCD SAT TV, CD/
DVD prehrávačom, iPod dokovacou stanicou, 
minibarom, kávovarom, Wi-Fi, trezorom, 
sušičom vlasov, klimatizáciou, obývacou 
časťou, kúpeľňou s dažďovou sprchou, 
balkónom alebo terasou. Časť Royal Service 
poskytuje navyše exkluzívnu reštauráciu, 
lounge s knižnicou, privátny check in a check 
out, exkluzívny bazén a oddelenú časť na 
pláži.

Luxury Junior Suite (53 m², výhľad do 
záhrady alebo výhľad na more), Luxury 
Swim-up Junior Suite (53 m², priamy 
vstup k bazénu), Luxury Junior Suite 
Royal Service (53 m², výhľad do záhrady 
alebo na more), One Bedroom Suite 
(60 m², oddelená obývacia časť a spálňa, 
terasa s vírivkou, výhľad do záhrady alebo 
na more), One Bedroom Master Suite 
(83 m², oddelená obývacia časť a spálňa, 
terasa s vírivkou, výhľad do záhrady alebo 
na more).

Šport: plážový volejbal, fitnes centrum, 
tenis, pilates, šnorchlovanie, golf, 
motorizované vodné športy. 
Spa: YHI Spa so salónom krásy,  
14 masážnymi kabínami, saunami.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Premium 235

Caribbean Grande Luxe Poolside 250

Mediterra. Club Level Suite 356

Mediterra. Walkout Club Level Suite 365

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Luxury Junior Suite 128

Luxury Junior Suite Swim up 140

Luxury Junior Suite RS* 157

One Bedroom Suite 195

Master Suite 222

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive. RS*-Royal Service.

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
Kimonos (ázijská), sushi 
bar (japonská), Bayside 
(bufetová), Mario´s 
(talianska), eleanor´s 
(karibská), Barefoot 
by the sea (rybacia), 
ok Corral (tex-mex), 
Courtyard bistro 
(snack), Bella napoli.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Sandals Grande Antigua
Resort & Spa *****

Na belostnej pláži v Dickenson Bay, je  
all inclusive rezortom hotelovej siete Sandals. 
Jeho karibská architektúra plná romantických 
terás, priečelí a arkád spolu s tyrkysovou farbou 
lagúny radí tento rezort k jedným  
z najromantickejších. Hotel je určený len pre páry.

Letisko St. John cca 30 min.

Priamo na pláži, ostrov Antiqua má až 365 pláží. 

Mediterranean Village (európsky štýl)  
a Caribbean Grove (karibská dedinka pozdĺž 
pláže), LCD TV, CD prehrávač, sedací kút, 
písací stôl, sušič vlasov, trezor, minibar, kávovar, 
klimatizácia.

Caribbean Premium**** (34 m2, na prízemí pri 
hlavnom bazéne, terasa s výhľadom do záhrady 
alebo na bazén), Caribbean Grande Luxe 
Poolside**** (34 m2, sedací kútik, pri bazéne), 
Mediterranean Club Level Suite***** (42 m2, 
prízemie až 2. poschodie, terasa alebo balkón 
s výhľadom do záhrady na bazén alebo more, 
služby club level), Mediterranean Walkout Club 
Level Suite***** (51 m2, priamy vstup  
a výhľad do záhrady, služby Club Level). Club Level: 
VIP check-in, minibar (denne alkoholické  
a nealkoholické nápoje), privátne párty.

Šport: 5 bazénov, 5 víriviek, fitnes centrum, 
tenisové kurty, stolný tenis, herňa, plážový 
volejbal, vodné športy, potápačské centrum, 
kanoe a katamarány, večerné programy.
Spa: Red Lane Spa centrum (masáže, ošetrenia 
tváre a tela).
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Caribbean Deluxe 225

Caribbean Luxury Ocean View 257

Caribbean Penthouse Club Level 310

Grande Rondoval Butler Suite 482

V cene ubytovanie na osobu a noc s all inclusive.

stravovanie
all inclusive.

reštauráCie
the Mariner (špeciality 
na grile), Dinos (pizzeria), 
Bayside (karibská), 
toscanini’s (talianska), 
Josephine’s, Barefoot 
by the sea (morské 
špeciality), Gordon’s on 
the Pier (butler servis, 
morské špeciality).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Sandals Grande St. Lucian 
Spa & Beach Resort*****

Hotel je postavený v koloniálnom štýle 
s panoramatickým výhľadom na more, 
vulkanické pohorie a historické mestečko 
Ft. Rodney. Je určený len pre dospelé osoby 
a patrí do známej hotelovej siete Sandals.

Medzinárodné letisko Hewanorra je 
vzdialené 55 km.

Priamo na 3 km dlhej piesočnatej pláži 
v stredisku Rodney Bay. Hlavné mesto 
Castries je vzdialené od hotela 9 km.
 
Telefón, televízor s plochou obrazovkou, 
trezor, minibar, prístroj na varenie kávy 
a čaju, klimatizácia, sušič vlasov.

Caribbean Deluxe (30 m2, prízemie, 
výhľad do záhrady), CaribbeanLuxury 
Ocean View (30 m2, balkón alebo terasa 
s výhľadom na more a do záhrady, izby na 
prízemí až 2 poschodí), Caribbean Ocean 
View Penthouse Club Level  
(30 m2, concierge servis, prémiové 
alkoholické a nealkoholické nápoje v bare, 
balkón s výhľadom do záhrady a na 
more), Grande Rondoval Butler Suite 
Private Pool Sanctuary (74 m2, na pláži, 
butler servis, privátna záhrada s terasou, 
vonkajšou sprchou, whirlpool a malým 
bazénom).
 
Šport: potápanie (s certifikátom), kajak, 
windsurfing, vodné lyžovanie, šnorchlovanie, 
plážový volejbal, tenis, fitnes, biliard, golf, 
kurzy potápania.
Red Lane Spa: masáže, rôzne procedúry.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 604

Deluxe Villa 699

Vodná Vilka 739

Beach Pool Villa 749

Vilka na Strome 804

Family Beach Villa 897

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Villa One Bedroom 1 054

Garden Villa Two Bedroom 1 376

Family Island Villa Two Bedroom 1 521

Island Villa Two Bedroom 2 911

Water Villa 2 585

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort s vilkami  v štýle 
„loft“ s moderným dizajnom a vybavením. 
Známy príjemným prepojením známych 
značiek ako Louis Vuitton,  
Moët & Chandon, Hublot, TAG Heuer 
a Bvlgari, a miestnymi prvkami 
z prvotriednych materiálov. Architektonické 
riešenia z dielne francúzskeho architekta 
Jean-Michael Gathy sú dôkazom modernej 
vízie ostrovného umenia. 

Transfer z medzinárodného letiska Hulhule 
cca 40 min hydroplánom.

Na pláži, južný Miladhunmadulu - Noonu atol.  

45 viliek, spálňa a obývacia miestnosť 
s lounge, kúpeľňa s príslušenstvom, sušič 
vlasov, LCD-TV, telefón, internet WLAN, iPod 
station, minibar, trezor, stropný ventilátor, 
terasa s ležadlami, vonkajšia sprcha.

Garden Villa One Bedroom s 1 spálňou 
(cca 240 m2), Garden Villa Two Bedroom 
(cca 355 m2) má 2 spálne, Family 
Island Villa One Bedroom (cca 240 m2) 
s pergolou, bazén a priamy prístup k moru.
Island Villa Two Bedroom (cca 300 m2) 
dve spálne a kúpeľne, Water Villa (cca 
240 m2) 1 spálňa, lounge, vlastný bazén, 
infinity pool.

Šport: Fitnes centrum, tenisové ihrisko, 
simulátor golfu. Za poplatok: potápanie 
PADI, vodné športy na pláži. Výlety 
motorovými člnmi a tradičnými loďami 
Dhoni (z neďalekej mariny), cvičenia jogy, 
pilates. 
Spa: Exkluzívne Spa centrum, kadernícke 
služby, terapie, procedúry, vlasová 
kozmetika, s využitím značiek Guerlain  
a Leonor Greyl.

stravovanie
ranajky (kontinentálne) 
v La table de Partage.

reštaurácie
Le 1947“ tzv.vintage des 
châteaus cheval Blanc 
(francúska), La table de 
Partage (hlavná),
the Diptyque 
(japonská), Deelani 
(rybia),s life cooking 
a grilom the White Bar.

Cheval Blanc  
Randhelli *******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 604

Deluxe Villa 699

Vodná Vilka 739

Beach Pool Villa 749

Vilka na Strome 804

Family Beach Villa 897

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Villa One Bedroom 1 054

Garden Villa Two Bedroom 1 376

Family Island Villa Two Bedroom 1 521

Island Villa Two Bedroom 2 911

Water Villa 2 585

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort na ostrove Villingili 
v prírodnom prostredí obklopený figovníkmi, 
palmami a tromi lagúnami, je rajom na zemi.

Transfer 70 min z letiska Hulhule 
vnútroštátnym letom na letisko Gun, 
následne k hotelu rýchloloďou.

Na najjužnejšom ostrove Addu atolu, pri 
pobreží Equatoru.

132 viliek: kúpeľňa s vaňou, sprchou 
a príslušenstvom, sušič vlasov, klimatizácia, 
dokovacia stanica iPod, TV s plochou 
obrazovkou, Wi-Fi, DVD, telefónom, trezorom, 
kávovarom, záhradou s bazénikom. 

Pool-villa (cca 133 m2) s bazénikom, 
Deluxe Villa (cca 189 m2) s rovnakým 
vybavením, oddelenou obývacou časťou, 
Beach Villa (cca 189 m2) bližšie k pláži  
a Deluxe-vilka pri lagúne. Family Beach 
Villa (caa 224 m2) s dvomi spálňami, 
Infinity-Pool, Vodné vilky (cca 166 m2). 
Vilky na strome (cca 218 m2) 3 m nad 
zemou, bazén a terasa.

Šport: Bazénový komplex 600 m2, 
poolbar, fitnes centrum, 2 tenisové ihriská, 
joggingová trať 4 km, windsurfing, kajaky, 
vodné bicykle, katamaran, vodné športy 
na pláži, 9-jamkové ihrisko. Pre potápačov 
PADI centrum, kurzy a dekompresná 
komora. 
Deti: Detský klub Cool Zone  
(od 4-12 rokov) k dispozícii  
od 09.00 - 17.00 h, Babysitter-Service. 
Spa: Spa centrum s procedúrami 
tradičnej čínskej medicíny, Health Club, 
vodná gymnastika, sauna, parný kúpeľ, 
kaderníctvo.

stravovanie
polpenzia Javvu 
(medzinárodná). 

reštaurácie
Javvu  (medzinárodná), 
komplex reštaurácií 
Dr. ali’s (regionálna 
kuchyňa, juhočínska, 
arabská). Fashala 
Lounge -kulinárske 
špeciality, Manzaru Bar.

Shangrila Vilingili  
Resort & Spa ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Pavillion with Pool 439

Sunrise Beach Bungalow 633

Sunset Beach Bungalow 720

Sunrise Water Bungalow 525

Sunset Water Bungalow 633

One Bedroom Water Suite 1 043

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Plážová vila 455

Deluxe plážová vila 483

Vodná vila 659

Superior vodná vila 729

Deluxe vodná vila 839

Spa vodná vila 1 866

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Elegantný rezort na dvoch ostrovoch. 
Celková koncepcia s typicky maldivskými 
prvkami. Interiérový dizajn vodných viliek je 
dielom známeho architekta Philippe Starka.

Transfer 30 min hydroplánom 
z medzinárodného letiska Hulhule.

Na hlavnom ostrove Rangalifinolhu 
v juhozápadnej časti Ari atolu. Raj pre 
milovníkov potápania, veľkoryso vybavené 
Spa. 

150 viliek. Plážové vily s otvorenou 
kúpeľňou, vonkajšou sprchou, sušičom 
vlasov, klimatizáciou, stropným ventilátorom, 
telefónom, LCD TV, CD/DVD prehrávačom, 
iPod prípojkou, terasou orientovanou na 
morskú stranu s ležadlami. 

Komfortné plážové vily (cca 150 m2) 
s otvorenou kúpeľňou, vonkajšou sprchou, 
klimatizáciou, stropným ventilátorom, 
telefónom, LCD TV, CD/DVD prehrávačom, 
iPod prípojkou, terasou orientovanou 
na morskú stranu s ležadlami. De luxe 
plážové vily (cca 300 m2) majú bazén, 
luxusnejšie vodné vily z cédrového dreva 
s terasou, Superior vodné vily s jacuzzi, 
priestrannejšie Deluxe vodné vily, 
SPA vodné vily nad lagúnou (vlastná 
terapeutická miestnosť), Sunset vodné 
vily majú 2 spálne, obývačku s presklenou 
podlahou.

Šport: Fitnes, tenis, stolný tenis, plážový 
volejbal, nemotorizované vodné športy 
(kajaky, windsurfing, katamarány), výstroj 
na šnorchlovanie. Za poplatok: potápanie, 
rybolov na otvorenom mori, joga, pilates, 
kurzy meditácie, motorizované vodné športy. 

stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov.

reštaurácie
atoll (ázijská), sunset 
Grill, ithaa, vybudovaná 
pod hladinou mora. Bar 
rangali s príležitostnou 
živou hudbou, Wine Bar, 
japonská reštaurácia 
Koko Grill, vínna 
pivnica the Wine cellar, 
reštaurácia Mandhoo 
spa.

Conrad Maldives  
Rangali Island ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Pavillion with Pool 439

Sunrise Beach Bungalow 633

Sunset Beach Bungalow 720

Sunrise Water Bungalow 525

Sunset Water Bungalow 633

One Bedroom Water Suite 1 043

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Plážová vila 455

Deluxe plážová vila 483

Vodná vila 659

Superior vodná vila 729

Deluxe vodná vila 839

Spa vodná vila 1 866

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

stravovanie
raňajky (Huraa).

reštaurácie
Barrabaru (indická), 
Feef club (talianska), 
café Huraa (raňajkový 
bufet, morské plody), 
Kandu grill (bbq) 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Four Seasons Resort  
Maldives at Kuda Huraa ****** 

Hotelový rezort s vysokou úrovňou služieb 
uprostred tropickej vegetácie na koralovom 
ostrove, je obklopený nádhernými plážami 
s krištáľovo čistou vodou.
 
Medzinárodné letisko Male 25 min 
rýchloloďou.

Severný Male Atol, na ostrove Kuda Huraa.

96 viliek: LCD SAT TV, DVD/CD prehrávač, 
iPod dok. stanica, Wi-Fi, sušič vlasov, 
trezor, mini bar, kávovar, stropný ventilátor, 
klimatizácia. 

Plážová vilka s bazénom Beach Pavillion 
with Pool, západne orientovaný Sunset 
Beach  Bungalov alebo Water bungalov 
(61 m2), na východ otočený Sunrise Beach 
Bungalov alebo Water Bungalov,  
1 spálňa One Bedroom Water Suite  
(91 m2), s dvomi spálňami Two Bedroom 
Water Suite (173 m2).

Šport: Fitnes centrum, vodné športy, 
potápačské centrum, rybárčenie, bežecký 
chodník, windsurfing, detský a teenage 
klub, hotelový katamarán Four Seasons 
Explorer (poznávanie okolia, potápanie). 
Spa: The Island Spa centrum: vírivka, 
bazény, sauna, procedúry. 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Villa 289

Tropical Villa 357

Pool Villa 432

Dieťa od 2 - 18 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Villa 629

Beach Villa with Pool 889

Water Villa 919

Duplex Villa 1 669

Dieťa 4-11 r. 185

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

stravovanie
raňajky formou bufetu 
alebo á la carte (reethi) 
a afternoon tea.

reštaurácie
reethi restaurant 
(orientálna, ázijská), 
tapasake (japonská), 
rah bar (zdravá 
kuchyňa), Fanditha 
(stredomorská). 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

One&Only Reethi Rah ****** 

Luxusný hotelový rezort s vynikajúcim 
servisom patriaci k známej značke „Leading 
Hotels of the World“.

Transfer z medzinárodného letiska Male trvá 
cca 55 min.

Severný Male Atol, na jednom z najväčších 
koralových ostrovov s rozlohou  
2000 x 500 m. Obkolesený 12 plážami 
s lagúnami.

Multimediálny systém, LCD SAT TV,  
DVD/CD, prehrávač, sedací kút, sušič 
vlasov, trezor, minibar, klimatizácia aj 
stropný ventilátor, terasa.

Beach Villa (135 m2, pláž), Beach Villa 
with Pool  (165 m2) na pláži, 23 m2 bazén, 
Grand Beach Villa (260 – 322 m2), 
1 alebo 2 spálne, oddelená obývacia 
miestnosť s jedálňou, esspreso kávovar, 
bazén 50 m2, Water Villa (149 m2) 
umiestnená nad lagúnou, Duplex Villa 
(300 m2), dve beach vilky spojené terasou, 
bazén.

Šport: 2 bazény, detský bazén, 2 tenisové 
kurty, fitnes centrum, loptové hry, simulátor 
golfových úderov pre začiatočníkov, vodné 
športy, potápačské centrum, detský a 
teenage klub. 
Spa: Exkluzívny komplex One&Only Spa 
na ploche 9500 m2, vírivky, sauna, masáže, 
procedúry, pavilón ajurvédy, parný kúpeľ, 
joga, meditácie, salón krásy, kaderníctvo.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden Villa 289

Tropical Villa 357

Pool Villa 432

Dieťa od 2 - 18 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Beach Villa 629

Beach Villa with Pool 889

Water Villa 919

Duplex Villa 1 669

Dieťa 4-11 r. 185

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

stravovanie
raňajky formou bufetu. 
Možnosť doplatku na 
polpenziu, plnú penziu 
(večere, príp. obedy ako 
bufet alebo servírované 
menu), príp. all 
inclusive: plná penzia, 
vybrané značkové alko 
a nealko nápoje (10.00 
- 23.00 h), minibar, 
olovrant.

reštaurácie
L´abondance 
(medzinárodný bufet), 
Le Mont Fleuri 
(stredomorské špeciality), 
Le robinson,  
Le takamaka, Le sans-
souci, Beach Bar,  
Pool Bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Beachcomber  
Sainte Anne Resort *****+

Luxusný rezort uprostred morského parku 
Sainte Anne Marine pre všetkých milovníkov 
prírody, v prekrásnom prírodnom prostredí 
a možnosťou kvalitného all inclusive 
programu. 

Medzinárodné letisko Mahé 25 km; transfer 
cca 30 min (10 min auto + 10 min loď).

Na 220 hektárovom privátnom ostrove pred  
severozápadným pobrežím ostrova Mahé. 
1x denne shuttle loď na Mahé.

87 víl v tropickom štýle, SAT-TV, telefón, 
Wi-Fi, klimatizácia, minibar, trezor, sedačka 
a veranda so sedením.

Elegantné Garden Villa (95 m² + 55 m² 
vonkajšie priestory - terasa a záhrada), 
Tropical Villa  (95 m² + 55 m²)  
s rovnakým vybavením ležia bližšie pri pláži, 
niektoré aj s vlastným bazénom ako  
Pool Villa, s väčšou záhradou (95 m² + 
125 m²). Beach & Pool Villa (480 m²), 
Senior Suite (840 m², dve prepojené suity 
s obývacou časťou a privátnym bazénom).    

Šport: Bazén, fitnes, kajak, vodné bicykle, 
výlety člnkom s preskleným dnom, 
šnorchlovanie, tenis (2 kurty s umelým 
povrchom), stolný tenis, aerobic, joga, 
strečing, sauna, hamam. Za poplatok: 
bicykle, športové lekcie a tréningy, rybolov, 
potápanie (PADI), vybavenie, tenisové 
loptičky, organizované lodné výlety, vstup  
na Moyenne island,. 
Spa: Spa centrum Clarins, sauna, 
hamam, jacuzzi, jóga pavilón, fitnes, salón 
krásy, široká ponuka masáží a procedúr.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Private Pool Villa 335

Enchanted Signature Villa 823

Deti do 12 rokov nie sú povolené.

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Tropical Garden (polpenzia) 195

Junior Suite (polpenzia) 241

Senior Suite (raňajky) 299

Family Villa (raňajky) 606

Beach Villa (raňajky) 636

Dieťa od 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc so stravou podľa ponuky.

stravovanie
raňajky formou bohatého 
bufetu. v izbách tropical 
Garden a v Junior suite 
polpenzia: večere formou 
bohatého bufetu v 
corossol, 1x týždenne 
menu v adam&eve  alebo 
v Helios, možnosť večerať 
aj v iných à la carte 
reštauráciách za príplatok.

reštaurácie
corossol 
(medzinárodná, live 
cooking), cyann 
(francúzske špeciality), 
Helios (mediteránna), 
adam&eve (ázijská), 
seselwa (kreolská a 
dary mora), sushi bar, 
Kabana (denný bar, 
snacky).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort so živou atmosférou pre 
všetky vekové kategórie, pre rodiny, 
športovcov i ľudí, cestujúcimi za oddychom 
a pasívnym relaxom. 

Mahé 25 km; transfer cca 40 min.

Na severozápadnom pobreží ostrova Mahé; 
rozľahlá plocha 124 hektárov tropickej 
vegetácie s mnohými kopcami  
a mangrovníkovými hájmi v národnom parku 
Port Launay Marine, obklopená 2 veľkými 
plážami a mnohými malými privátnymi 
plážičkami a zálivmi.

SAT-TV, telefón, Wi-Fi, klimatizácia, 
ventilátor, minibar, trezor, Apple Mac mini, 
balkón/terasa.

Na južnej pláži Tropical Garden s výhľadom 
do záhrady (42 m²) a Junior Suite (62 m²)  
s výhľadom na more; na severnej pláži 
Senior Suite (80 m²) a vily s privátnym 
bazénom a 24 hodinovým master servisom - 
Family (205-350 m²) s 3 spálňami, Beach 
(185-370 m²) s 2 spálňami, oddelenou 
obývacou časťou, Hillside (120-220 m²)  
s oddelenou spálňou v prekrásnom štýle  
na kopci s majestátnym výhľadom,  
Spa (330 m²) a Presidential (980 m²).

Šport: 6 bazénov, fitnes, tenis, squash, 
vodné bicykle, katamarán, windsurfing, 
kajaky a jachting (Hobie Cat), šnorchlovanie, 
sauna, jacuzzi. Za poplatok:  športové 
lekcie a tréningy, rybolov, potápanie (PADI), 
športové vybavenie, prírodná lezecká stena, 
Zipline, jóga, masáže a procedúry.
Spa: Veľké spa centrum (cca 6 000 m²) v 
srdci rezortu - Shiseido pavilóny, masážne 
miestnosti,  jóga pavilón, sauna, termálny 
bazén, salón krásy.

Constance Ephelia Resort *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Private Pool Villa 335

Enchanted Signature Villa 823

Deti do 12 rokov nie sú povolené.

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Tropical Garden (polpenzia) 195

Junior Suite (polpenzia) 241

Senior Suite (raňajky) 299

Family Villa (raňajky) 606

Beach Villa (raňajky) 636

Dieťa od 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc so stravou podľa ponuky.

stravovanie
raňajky ako à la carte 
s bufetovými prvkami. 
Možnosť doplatku 
na polpenziu alebo 
plnú penziu, obe ako 
3 chodové  à la carte 
menu.

reštaurácie
Bounty (gurmánska 
reštaurácia, moderná 
medzinárodná 
kuchyňa), castaway 
(open air bar). večere 
možné aj v súkromí vily 
alebo morské špeciality 
na pláži.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Nový, v decembri 2013, otvorený rezort 
uprostred morského národného parku. 

Transfer z letiska do prístavu 10 min, potom 
loďou ešte cca 15 min

Skvelá poloha na 2 ha prekrásnom ostrove, 
obkolesenom na severe ostrovom Sainte 
Anne, Moyenne a Long Island na východe  
a Cer Island na juhu, na dlhej bielej pláži  
s typickými skalnými formáciami, 
tyrkysovým morom s bohatým podmorským 
svetom, uprostred bujnej tropickej 
vegetácie. 

V koloniálnom štýle; SAT-TV, DVD, iPod, 
telefón, Wi-Fi, klimatizácia, ventilátor, 
minibar, trezor, priamy prístup na pláž, 
záhradka s terasou a infinity bazénom.

Private Pool Villa (180 m²) s jednou 
spálňou, Enchanted Signature Villa 
(300 m²): 2 vily, každá s jednou spálňou, 
oddelenou kúpeľňou a spoločnou obývacou 
časťou a vonkajším areálom, ideálne pre 
rodiny.

Šport: Fitnes, šnorchlovanie, kajaky, 
veslársky trenažér. Za poplatok: motorové 
člny a jachty (potrebné medzinárodné 
oprávnenie), výlety, rybolov, potápanie.
Spa: Na najvyššom bode rezortu, fitnes 
štúdio, joga, para, veľký výber masáží  
a procedúr (za poplatok).  

Enchanted Island *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 271

Senior Suite 452

Pool Villa 723

Dieťa 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige 193

Junior Suite 211

Senior Suite 229

Dieťa od 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou 

stravovanie
raňajky formou 
bohatého bufetu v 
reštaurácii Legend. 
Možnosť doplatku na 
večere (bufet alebo 
výber z menu, vybrané 
špeciality za doplatok).

reštaurácie
the Legend 
(medzinárodná, show 
cooking a indické 
špeciality z tandoori 
pece), seahorse 
(moderná kreolská), 
Beach Bear & Grill 
(čerstvé ryby a dary 
mora), 4 bary.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Constance Lémuria Resort *****+

Rezort zaradený do The Leading Hotels of 
the World, leží na severozápade ostrova 
a presvedčí aj náročného hosťa svojim 
zasadením do prírody, ako aj perfektným 
spojením vynikajúcich služieb  
a kultivovaného životného štýlu. 

Letisko Mahé je vzdialené 50 km  
(45 min loďou, resp. 15 min lietadlom), 
transfer z prístavu/letiska Praslin do hotela 
cca 5 min.

Na severozápade ostrova Praslin, obklopený 
3 plážami, medzi inými aj známou Anse 
Georgette.

Luxusne zariadené a priestranné, SAT TV,  
Apple Mini Entertainment System, DVD, 
telefón, Wi-Fi, trezor, minibar, balkón/terasa.

Junior Suite (52 m²), Senior Suite  
(115 m²) majú navyše salón, hosťovské WC, 
vírivku a väčší balkón. Villa s privátnym 
bazénom (725 m², 2 spálne, obývacia 
miestnosť, masážny pavilón, bazén).

Šport: Veľký kaskádovitý bazén, detský 
bazén a ihrisko, plachtenie, vodné bicykle, 
windsurfing, kajaky, šnorchlovanie, tenis, 
fitnes, bicykle, joga a aerobic, golf (green 
fee zdarma, povinný doplatok na golfcar).  
Za poplatok: potápanie, rybolov, 
motorizované vodné športy, individuálne 
lekcie a kurzy.
Spa: Le Spa de Constance a Shiseido 
Spa - sauna, para, vírivka, za poplatok 
wellness,  spa a kozmetická procedúry. 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 271

Senior Suite 452

Pool Villa 723

Dieťa 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Prestige 193

Junior Suite 211

Senior Suite 229

Dieťa od 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
Polpenzia: raňajky 
formou bohatých 
bufetových stolov v 
La citronella, večer 
bufet v La citronella, 
alebo výber z menu 
v Deer Hunter, 
možnosť doplatku na 
à la carte vo všetkých 
reštauráciách, príp.  
all inclusive.

reštaurácie
La citronelle 
(medzinárodný bufet), 
La spiaggia (počas dňa 
ľahké jedlá a snacky, 
večer stredomorské 
menu), Deer Hunter 
(tradičná kreolská), Blue 
Penny café, Le swing, 
La Kaze, indigo, 6 barov.

Obľúbený hotel so športovo-ležérnou 
atmosférou, obklopený tropickou záhradou 
je ideálny na aktívnu dovolenku.

Mahébourg 50 km; transfer cca 45 min.

Na jednej z najkrajších pláží na východnom 
pobreží, do letoviska Belle Mare cca 20 min.

Komfortné izby s moderným dreveným 
nábytkom, TV, telefón, Wi-Fi, Apple Mac 
mini, klimatizácia, minibar, trezor, balkón 
alebo terasa s výhľadom na more.

Novo zrenované Prestige (45 m²).  
Junior Suite (68 m²) so šatníkom  
a sedačkou a Senior Suite (68 m²)  
v 1. rade pri pláži. 

Šport: 4 bazény, fitnes, aerobik, tenis, 
stolný tenis, plážový volejbal, boccia, vodné 
lyžovanie, windsurfing, plachtenie, kajaky, 
vodné bicykle, výlety loďkou s preskleným 
dnom, šnorchlovanie, wakeboard, minigolf, 
bowling, skupinové lekcie aerobiku a jógy, 
vodná gymnastika, dve 18-jamkové golfové 
ihriská The Legends a The Links (vrátane 
green fee, povinný poplatok za golfcar); za 
poplatok: rybolov, potápanie, horské bicykle, 
banana, kitesurf, lekcie golfu, tenisu, 
potápania a vodných športov, parasailing, 
požičovňa bicyklov, športové vybavenie, 
golfcar.
Spa: Constance Le Spa a Shiseido Spa 
(sauna, para, vírivka, masáže a procedúry, 
za poplatok).

Constance Belle Mare Plage *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 363

Junior Suite Beach Front 400

Ocean Family Suite 660

Ocean Suite 690

La Villa 1 447

Dieťa od 2 – 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 130

Tropical Junior Suite 142

Pool Suite Beachfront 234

Senior Pool Suite Beach 279

Family Suite 199

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
Polpenzia.

One&Only Le Saint Géran *****+

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový komplex siete One&Only 
nachádzajúci sa v lagúne je obklopený 
tropickou záhradou.

Medzinárodné letisko Mahébourg je 
vzdialené 65 km.

Priamo pri pláži strediska Belle Mare. 

SAT TV, telefón, CD/DVD, klimatizácia, Wi-Fi, 
minibar a trezor. Na prízemí s prístupom  
na pláž a výhľadom na more alebo  
na lagúnu, na 1. poschodí s balkónom, 
služby komorníka 24 hodín denne.

Junior Suite (65 - 70 m2, kombinovaná 
obývacia miestnosť a spálňa), Junior 
Suite Beach Front (65 - 70 m2, prvá 
línia pri pláži), Ocean Suite (119 m2, 
oddelená obývacia miestnosť a spálňa), 
Ocean Family Suite (189 m2, 2 spálne), 
La Villa (622 m2, z toho 284 m2 obytnej 
plochy, priamo na pláži, 2 spálne, oddelená 
jedálenská časť, kuchyňa, privátny bazén 
a terasa, vlastný butler).

Šport: vodné lyžovanie, windsurfing, kajak,  
čln s preskleným dnom, šnorchlovanie, 
jazda na bicykli, tenis, badminton, stolný 
tenis, volejbal, boccia, vlastné 9-jamkové 
golfové ihrisko, morský rybolov a 
potápačská škola.
Deti: Kid´s Only club  pre deti od 3 – 11 
rokov a Teen´s pre deti od 12 – 17 rokov.
Spa: One&Only spa - vyhrievaný bazén, 
sauna, parné kúpele, masáže a rôzne 
procedúry.

reštaurácie
Prime (jedlá na grile), 
La terrasse (lokálna 
a medzinárodná 
kuchyňa), rasoi 
by vineet (indická 
kuchyňa) a Golf club bar 
(sendviče), 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 363

Junior Suite Beach Front 400

Ocean Family Suite 660

Ocean Suite 690

La Villa 1 447

Dieťa od 2 – 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou.

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 130

Tropical Junior Suite 142

Pool Suite Beachfront 234

Senior Pool Suite Beach 279

Family Suite 199

Dieťa od 2 - 18 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť 
doplatku na polpenziu 
- večere ako bufet v 
hlavnej reštaurácii alebo 
ako menu v à la carte 
reštauráciách, príp. pri 
plnej penzii v cene aj 
obedy (2 chody).

reštaurácie
oasis (bufet a extra 
bufet pre deti, live 
cooking); à la carte 
the Deck (morské 
špeciality), caravelle 
(medzinárodná), Blue 
Ginger (thajská), Mahiya 
(indická) a il corallo 
(talianska), oasis, 
caravelle Bar. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotel siete Beachcomber na 
prekrásnej, 2 km dlhej bielej pláži. Jedna  
z najlepších adries Maurícia pre hostí, ktorí 
kladú dôraz na perfektný servis.  

Mahébourg (70 km), cca 70 min. 

Hotelový areál na severozápade ostrova 
v štýle malebnej dedinky vo veľkej tropickej 
záhrade. Do živého strediska Grand Baie je 
to len pár minút jazdy (8 km). 

SAT-TV, telefón, Wi-Fi, klimatizácia, minibar, 
trezor, balkón. 

Junior Suite (63 m²) a Tropical Junior 
Suite (70 m²) s výhľadom do záhrady alebo 
na bazén. Family Suite (94 m²)  
s výhľadom do záhrady alebo na more sú na 
prízemí, majú extra sprchu, WC a spálňu a 
možno v nich ubytovať aj rodinu s 3 deťmi. 
Pool Beachfront Suite (102 m²)  
a Senior Pool Beachfront Suite (163 m²) 
s privátnym bazénom ležia blízko pri pláži.

Šport: 7 bazénov. oddelený detský bazén, 
fitnes, aerobic, joga, 6 tenisových kurtov, 
stolný tenis, boccia, vodná gymnastika, 
windsurfing, šnorchlovanie, kajaky, vodné 
lyže, kajak. Za poplatok: rybolov, potápanie 
(PADI), požičovňa bicyklov, športové 
vybavenie; procedúry v spa a masáže. 
Spa: Spa by Clarins so saunou, vírivkou  
a parou a širokou paletou masáží  
a procedúr (za poplatok).  

Beachcomber Trou Aux 
Biches Resort & Spa *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 345

Junior Suite Beachfront 424

Junior Suite Stilts 455

Family Suite 515

Dieťa od 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou 

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Beach Access 165

Junior Suite Hibiscus 195

Ocean Suite 467

Dieťa od 2 do 11 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

Constance Le Prince  
Maurice *****+

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rozprávkovo luxusný rezort, člen Leading 
Hotels of the World s pozorným servisom 
pre uvoľnenú luxusnú plážovú dovolenku, 
golfistov a milovníkov wellness.

Mahébourg 45 km; transfer cca 55 min, od 
hlavného mesta Port Luis cca 35 km.

Na privátnom polostrove na severovýchode 
ostrova, obklopený bielymi plážami  
a tropickou vegetáciou. 

SAT-TV, CD/DVD, telefón, Wi-Fi, Apple MAC 
mini, klimatizácia, minibar, trezor, balkón 
alebo terasa.

Junior Suite (70 m²), možné aj v 1. rade 
pri pláži alebo na koloch nad lagúnou, 
Family Suite (86 m²): s detskou izbou  
s poschodovou posteľou a 2 kúpeľňami.

Šport: Fitnes, 2 tenisové kurty, windsurfing, 
šnorchlovanie, kajaky, vodné lyže, minigolf, 
golf na dvoch 18-jamkových ihriskách 
The Legends a The Links (vrátane shuttle 
transferu a green fee, povinný poplatok 
za golfcar), ďalšie špeciálne služby 
pre golfistov (rezervácie, profesionálne 
vybavenie, 30 min inštruktáž lokálnym 
profesionálom, týždenne Golf Clinic, uvítací 
balíček. Za poplatok: rybolov, potápanie 
(PADI), katamarán, joga, lekcie golfu, tenisu, 
potápania a vodných športov, parasailing, 
požičovňa bicyklov, športové vybavenie, 
golfcar, procedúry v spa a masáže. 
Spa: La Spa de Constance s exkluzívnou 
kozmetickou radou Sisley s termálnym 
bazénom, saunou, jacuzzi a parou ponúka aj 
veľký výber masáží a procedúr (za poplatok).  

stravovanie
Polpenzia: raňajky 
formou bohatých 
bufetových stolov. 
večere ako tematické 
bufety v L´archipel, ako 
menu v Le Barachois 
alebo v asian. Možno 
zdarma večerať  
v reštauráciách 
sesterského hotela Belle 
Mare Plage.

reštaurácie
L´archipel 
(medzinárodná  
a kreolská kuchyňa) 
s exkluzívnou vínnou 
pivnicou, La Barachois 
(grilované špeciality), 
Le Beach Deck (cez 
deň ľahká stredomorská 
kuchyňa), asian (ázijské 
špeciality). 3 bary.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Junior Suite 345

Junior Suite Beachfront 424

Junior Suite Stilts 455

Family Suite 515

Dieťa od 2 - 12 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s polpenziou 

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Beach Access 165

Junior Suite Hibiscus 195

Ocean Suite 467

Dieťa od 2 do 11 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

stravovanie
raňajky.

reštaurácie
three-nine-eight 
(kuchyňa z 9 krajín), 
Barlen´s, crusoe´s a 
Paul & virginie (lokálna 
kuchyňa), safran 
a Masala (indická 
kuchyňa).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort patrí do „The 
Leading hotels of the World“ a nachádza sa 
na východnom pobreží ostrova.

Medzinárodné letisko Mahébourg je 
vzdialené 40 km.

Priamo pri piesočnatej pláži strediska Trou 
d´Eau Douce. 

398 izieb. TV s hudobným kanálom,  
CD a DVD prehrávačom, telefónom, Wi-Fi,  
trezorom, minibarom, klimatizáciou  
a balkónom alebo terasou.

Deluxe Beach Access (45 m2, morská 
strana, terasa a prístup na pláž), Junior 
Suite Hibiscus (65 m2, na pláži Hibiscus, 
balkón s výhľadom na more, služby 
komorníka), Ocean Suite (126 m2, 
oddelená obývacia časť a spálňa, 2 terasy, 
na ostrove Frangipani, od hotela oddelený 
mostom, morská strana).

Šport: vodné lyžovanie, windsurfing, kajak,  
čln s preskleným dnom, šnorchlovanie, 
sauna, volejbal, tenis, lukostreľba, 
badminton, volejbal, futbal, boccia, fitnes 
centrum, aerobik, golf, parasailing.
Deti: Kid´s club  pre deti od 4 – 11 rokov 
(golf, tenis, windsurfing a lekcie plávania) 
a Teen´s club pre deti od 12 – 17 rokov 
(rôzne druhy športových aktivít).
Spa: Givenchy spa - masáže, sauna, 
kaderníctvo a rôzne procedúry.

Le Touessrok*****+
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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

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 127

Deluxe Beachfront 156

Junior Suite 163

Junior Suite Beachfront 208

Dieťa od 2 - 18 r. zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť 
doplatku na polpenziu 
(večere ako bufet alebo 
servírované menu v à la 
carte reštauráciách, aj v 
hoteli Dinarobin), príp. 
plnú penziu.

reštaurácie
6 reštaurácií - Le 
Brabant (medzinárodná 
kuchyňa, live cooking), 
à la carte La Palma 
(talianska), Blue Marlin 
(morské špeciality),  
La ravanne (marícijská 
kuchyňa), Paradise bar, 
Blue Marlin bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Beachcomber Paradis  
Hotel & Golf Club *****+

Luxusný hotel medzinárodnej hotelovej siete 
Beachcomber. Prekrásny rezort   
s v tropickej záhrade obklopený 7 km dlhou 
plážou pre všetkých - golfistov, milovníkov 
wellnessu, vodných športov, rodiny, 
gurmánov, ale aj vyznávačov pokojného 
leňošenia

Mahébourg (70 km), cca 70 min. 

Priamo na pláži s kulisou vrchu Le Morne - 
jedna z najpôsobivejších scenérií ostrova. 

286 izieb a víl, SAT-TV, telefón, Wi-Fi, 
klimatizácia, minibar, trezor, balkón / terasa

Deluxe (50 m²) s výhľadom na záhradu, 
lagúnu a na more. Junior Suite (76 m²) 
s luxusnejším vybavením, orientované 
na morskú stranu. Deluxe izby aj Junior 
suity je možné objednať aj priamo pri pláži 
(Beachfront).

Šport: Jedno z najväčších športových 
centier na Mauríciu. Zdarma fitnes  
s oddelenou kardio zónou, aerobic, pilates, 
tenis, stolný tenis, bedminton, futbal, 
volejbal, kajaky, výlety člnkom s preskleným 
dnom, vodné bicykle, šnorchlovanie, úvodná 
lekcia potápania (v bazéne), vodné lyže, 
windsurfing, jachting. Za poplatok: golf 
(špeciálne ceny balíky pre hotelových hostí 
na vlastnom golfovom ihrisku a na Golf 
du Château v Bel-Ombre a Tamarina Golf 
Estate & Beach Clube), potápanie (PADI/
MSDA), horské bicykle, športové vybavenie, 
rybolov na otvorenom mori, privátny tréner, 
výlety. 
Spa: Spa by Clarins so saunou, jacuzzi  
a parou a širokou paletou masáží  
a procedúr (za poplatok). 
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

St. Regis Suite 201

Suite Ocean view 258

Pool Suite 298

Gardenia Villa 418

Laguna Villa 1 Bedr. 445

Dieťa od 2 - 12 r. 82

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 76

Premium Garden View 92

Deluxe 114

Super Deluxe 162

Dieťa od 2 - 12 r. 53

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky ako pestrý 
bufet. Možnosť doplatku 
na polpenziu (večera 
ako bufet v Boneka 
alebo 4-chodové menu 
v Kayuputi)  
a na plnú penziu (obed 
ako 3-chodové menu  
v Gourmand Deli.

reštaurácie
Boneka (bufet a 
kontinenálne špeciality), 
Kayuputi (moderná 
kuchyňa - ázijské arómy, 
austrálske Wagyu 
hovädzie, dary mora a 
importované delikatesy), 
Gourmand Deli (drobnosti, 
šampus a koláčiky). 

The St. Regis  
Bali Resort ******

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort pre náročných hostí  
s perfektnou polohou priamo na pláži,  
s excelentnou kuchyňou a prvotriednym 
osobným servisom, v tradičnom prostredí.

Medzinárodné letisko Denpasar, transfer 
cca 30 min.

Elegantný rezort renomovanej siete na juhu 
Bali, uprostred prekrásnej tropickej záhrady, 
priamo na bielej pláži, neďaleko nákupného 
centra Bali Collection.

124 luxusných suít v hlavnej budove 
a víl, kombinovaná obývačka / spálňa, 
mramorová kúpeľňa, šatník, SAT-TV, DVD, 
Wi-Fi, telefón, trezor, minibar, terasa a 
24-hodinový servis.

St. Regis Suite (92 m²) s veľkým balkónom 
a výhľadom do záhrady, príp. ako Ocean 
view na more, St. Regis Pool Suite  
(189 m²) s veľkou záhradou, balijským 
pavilónom a bazénom, Gardenia Villa  
(411 m², z toho 131 m² obytnej plochy)  
s veľkou záhradou pre absolútne súkromie, 
Laguna Villa s priamym vstupom do 
lagúny s jednou (359 m²), príp. dvoma 
spálňami (500 m²).

Šport: Veľký bazén, joga, morning 
stretching, fitnes centrum, požičovňa 
bicyklov. Za poplatok: osobný tréner, 
centrum vodných športov na pláži - 
šnorchlovanie, potápanie, kajaky, kanoe, 
windsurfing, parasailing, jet ski, banana. 
Spa: Nádherné Remède Spa so širokou 
ponukou masáži, wellness a kozmetických 
procedúr.
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

St. Regis Suite 201

Suite Ocean view 258

Pool Suite 298

Gardenia Villa 418

Laguna Villa 1 Bedr. 445

Dieťa od 2 - 12 r. 82

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Garden View 76

Premium Garden View 92

Deluxe 114

Super Deluxe 162

Dieťa od 2 - 12 r. 53

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou 
bufetových stolov, 
možnosť doplatku na 
polpenziu a plnú penziu 
(obedy a večere ako 
3-chodové menu).

reštaurácie
Dewi ramona 
(indonézske a 
medzinárodné 
špeciality), Wayang 
Bar, Leon Beach Bistro, 
vínna pivnica.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Veľkolepý rezort uprostred tropického raja 
spája eleganciu a lokálnu tradíciu. Pri jeho 
výstavbe boli použité len autentické miestne 
materiály, z ktorých miestni remeselníci 
a umelci stvorili s veľkou láskou k detailu 
jedinečné a neopakovateľné dielo.

Medzinárodné letisko Denpasar 130 km, 
transfer cca 3,5 h.

Na takmer neporušenom severozápade 
ostrova priamo na tmavej lávovej pláži. 
Pokojné prostredie mimo rušných 
turistických centier zaručí pohodovú, 
oddychovú dovolenku. 

Komfortné klimatizované izby zariadené 
štýlovým dreveným nábytkom, kombinovaná 
obývačka/spálňa, TV, CD, telefón, trezor, 
minibar, terasa.

Garden View (50 m²), Premium Garden 
view hlbšie v záhrade, niektoré s výhľadom  
na more. Deluxe izby (75 m²) priamo pri 
pláži, Super Deluxe (100 m²) s veľkou 
kúpeľňou, veľkou terasou, hneď pri pláži.

Šport: Veľký bazén, detský bazén, fitnes, 
tenis, stolný tenis, bedminton, volejbal, 
kajaky, kanoe, bicykle, joga, amfiteáter, 
galéria; za poplatok privátne lekcie jogy, 
trekking, jazdenie, golf, potápanie (PADI), 
spa a rôzne aktivity - lekcie varenia, 
škola tradičných exotických tancov, kurzy 
maľovania, 18-jamkové golfové ihrisko Bali 
Handara (cca 60 km, Par 72, garantovaný 
green fee), prvotriedne potápačské lokality.
Spa: Prvotriedne vybavené, viackrát 
ocenené spa v štýle kráľovského vodného 
paláca so širokou ponukou masáži, wellness 
a kozmetických procedúr, ďalší masážny 
pavilón na pláži.

Matahari Beach  
Resort & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lanai Garden View 172

Lanai Ocean View 215

Luxury Villa Garden View 284

Luxury Villa Ocean View 311

Luxury Pool Villa Garden View 376

Dieťa od 6 - 12 r. 18

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Resort Classic 92

Singaraja Room 105

Singaraja Duplex Suite 128

Club InterContinental 163

Club Duplex Suite 192

Dieťa od 6 - 12 r. 32

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou bufetu 
v taman Gita, možnosť 
doplatku na polpenziu, 
príp. plnú penziu (menu 
vo vybranej reštaurácii). 

reštaurácie
taman Gita (ázijské  
a európske špeciality), 
Bella cucina (talianska), 
Jimbaran Gardens 
(plody mora), Ko 
(japonská), JG´s bar, 
sunset Beach Bar & Grill 
(grilované špeciality), 
romantic tents, 
saraswati Lounge

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny rezort renomovanej siete  
v podarenom mixe balijského štýlu  
s prvkami moderného komfortu v bujnej,  
14 ha tropickej záhrade. 

Medzinárodné letisko Denpasar 10 km, 
transfer cca 15 min.

Priamo na jednej z najkrajších pláží na Bali, 
4,5 km dlhej pláži Jimbaran. 

TV, DVD, hudobný kanál, Wi-Fi, klimatizácia, 
stropný ventilátor, minibar, trezor, balkón/
terasa.

Resort Classic (48 m²). Singaraja 
room s rovnakým vybavením, situované 
v krídle Singaraja s vlastnou lobby 
a reštauráciou a so špeciálnymi výhodami. 
Club InterContinental Room (58 m²) 
v samostatnom krídle a prístupom do 
exkluzívneho Club InterContinental so 
špeciálnym servisom.
Singaraja Duplex Suite (79 m² na dvoch 
poschodiach, s oddelenou obývačkou  
a spálňou, Club Duplex Suite (79 m²)  
s prístupom do Club InterContinental so 
špeciálnym servisom, Balinese Suite  
(101 m²) a Uluwatu Suite (103 m²)  
s oddelenou obývačkou/spálňou.

Šport: Impozantný komplex 3 bazénov, 
oddelený detský bazén, fitnes, sauna, 
vírivka, za poplatok: 2 tenisové kurty, 
squash, masáže, vodné športy na pláži, 
18-jamkové golfové ihrisko asi 10 km od 
hotela.
Spa: Exkluzívne spa s tradičnými  
i modernými procedúrami (6 pavilónov  
v New Ocean Front Spa priamo na pláži 
alebo v Uluwatu Spa), za poplatok masáže, 
wellness a procedúry.

Intercontinental  
Bali Resort *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lanai Garden View 172

Lanai Ocean View 215

Luxury Villa Garden View 284

Luxury Villa Ocean View 311

Luxury Pool Villa Garden View 376

Dieťa od 6 - 12 r. 18

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Resort Classic 92

Singaraja Room 105

Singaraja Duplex Suite 128

Club InterContinental 163

Club Duplex Suite 192

Dieťa od 6 - 12 r. 32

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
raňajky formou bufetu 
vo Frangipani café, 
možnosť doplatku 
na polpenziu (ako 
3-chodové menu v Kura 
Kura), príp. plnú penziu 
(2-chodové menu vo 
Frangipani café).

reštaurácie
Frangipani café (na 
pláži, večer rybie 
špeciality), Kura Kura 
(balijské, ázijské 
a medzinárodné 
špeciality), Kayu Bar 
(aperitívy, ľahké jedlá a 
snacky). Popoludňajší 
čaj. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny hotel s lokálnou eleganciou  
a excelentným servisom. Jeden 
z najkrajších, najluxusnejších a 
najpokojnejších komplexov na Bali.

Medzinárodné letisko Denpasar 10 km. 

V idylickej záhrade, priamo na dlhej, 
pokojnej pláži Seminyak s jemným pieskom. 

SAT TV, DVD, Wi-Fi, trezor, IDD telefón, 
minibar, klimatizácia, sedačka, terasa.

Lanai Garden View a Ocean View  
(55-60 m²), Luxury Villa Garden View 
(200 m²) s malou záhradkou a malým 
pavilónom a Ocean View (200 - 250 m²,  
v blízkosti pláže), oba typy možné aj  
s malým privátnym bazénom  
(200 - 400 m²).

Šport: Bazén, fitnes, tenis, za poplatok: golf 
(18-jamkové ihrisko New Kuta, jazdenie, 
rybolov, horské bicykle, rafting, potápanie, 
výlety.
Spa: Oberoi Spa so širokou ponukou; za 
poplatok masáže, wellness a procedúry.

The Oberoi *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean View Room 164

Ocean Breeze Pavilion 182

Ocean Front Pavilion / Plunge Pool 204

Ocean View Suite 313

Coral Bay Deluxe Villa 821

Dieťa 6-12 r. na lôžku rodiča 17

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lower Melaleuca Pavilion 306

Upper Melaleuca Pavilion 372

Beach Villa 884

Family Beach House 1 137

Dieťa do 12 rokov na prístelke 19

Dieťa do 17 rokov na prístelke 39

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou bufetu 
v serai. Polpenzia 
za doplatok 71 eur 
dospelý/deň, 36 eur 
dieťa/deň, plná penzia 
120 eur dospelý/deň, 
60 eur dieťa/deň.

reštaurácie
serai (talianska 
a stredomorská), 
ikan-ikan (malajské 
špeciality), Kelapa (gril).

Luxusný hotel renomovanej siete FOUR 
SEASONS očarí kultivovaným servisom 
a pôsobivou architektúrou s indickými 
i arabskými prvkami. Tropická oáza 
v Andamanskom mori leží uprostred 
Národného parku Kilim Karst Geoforest 
(UNESCO).

Medzinárodné letisko Langkawi cca 35 km.

Priamo na krásnej pláži Tanjung Rhu, Kuah 
(mestské centrum Langkawi) cca 20 min 
jazdy. 

Klimatizácia, mramorová kúpeľňa, vaňa, 
samostatná sprcha, sušič vlasov,  
SAT TV, CD/DVD prehrávač, telefón, Wi-Fi, 
posedenie s písacím stolom, minibar.

Lower Melaleuca Pavilion (cca 68 m², 
na prízemí s patiom, výhľad do záhrady), 
Upper Melaleuca Pavilion (cca 68 m², na 
poschodí, veľká veranda, výhľad do záhrady 
alebo obmedzený výhľad na more), Beach 
Villa (cca 220 m², priamo na pláži, privátny 
bazén), Family Beach House (cca 220 m², 
spálňa, detská izba), Two Bedroom Villa 
(cca 590 m², 2 spálne, bazén).

Šport: Fitnes centrum, tenis, katamarány, 
windsurfing, šnorchlovanie, kajaky, joga, 
motorizované vodné športy, horolezectvo, 
lukostreľba, jazdectvo, výlety do národného 
parku.
Deti: Detský klub, programy pre deti.
Spa: The Geo Spa so 6 pavilónmi, salón 
krásy, sauna, parný kúpeľ, meditačný a joga 
pavilón, široká ponuka procedúr, masáží.

Four Seasons  
Langkawi *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Ocean View Room 164

Ocean Breeze Pavilion 182

Ocean Front Pavilion / Plunge Pool 204

Ocean View Suite 313

Coral Bay Deluxe Villa 821

Dieťa 6-12 r. na lôžku rodiča 17

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Lower Melaleuca Pavilion 306

Upper Melaleuca Pavilion 372

Beach Villa 884

Family Beach House 1 137

Dieťa do 12 rokov na prístelke 19

Dieťa do 17 rokov na prístelke 39

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou bufetu 
v Pavilion, pre hostí 
ubytovaných v suite 
alebo villa v cliff Lounge. 
Polpenzia za doplatok 
52 eur dospelý/deň, 
26 eur dieťa/deň, plná 
penzia 82 eur dospelý/
deň, 41 dieťa/deň.

reštaurácie
Pavilion (medzinárodná, 
ázijská), Yi Yang 
(kantonská kuchyňa), 
Fresh (morské plody, 
steaky), Mee & Mian 
(čínske rezance), Wave 
(denné špeciality). 

Luxusný rezort na tropickom ostrove Hainan 
v Juhočínskom mori patriaci do prestížnej 
hotelovej siete Mandarin Oriental. Ideálny 
pre kombináciu pobytu pri mori s pobytom 
v mestách ako Hongkong, či Šanghaj. 

Medzinárodné letisko cca 20 min.

Nachádza sa pri piesočnatej zátoke 
s koralmi, priamo na krásnej súkromnej 
pláži. Mesto Sanya je vzdialené cca 5 min.

Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, plazmová TV, DVD prehrávač, 
telefón, Wi-Fi, mnibar, trezor.

Ocean View Room (cca 52 m2, balkón, 
výhľad na more), Ocean Breeze Pavilion 
(cca 52 m2, bližšie ku pláži, balkón alebo 
terasa), Ocean Front Pavilion / Plunge 
Pool (cca 52 m2, malý bazén, balkón, 
výhľad na more), Ocean View Suite (cca 
100 m2, oddelená obývacia izba, väčší 
balkón, výhľad na more), Coral Bay Deluxe 
Villa (cca 150 m2 ponúka úplne súkromie, 
2 spálne, obývacia izba, infinity bazén).
 
Šport: Fitnes centrum, joga, Tai Chi, tenis, 
bicykle, potápanie, 14 golfových ihrísk 
v okolí (cca 1 h), napr. Luhuitou Golf Club – 
18-jamkové ihrisko cca 5 km od hotela.
Deti: CoCo Kids Club, detský bazén 
s toboganom.
Spa: Na ploche 3 200 m2 s výhľadom 
na more, obklopené tropickou prírodou 
(18 spa apartmánov s vlastnou záhradou, 
masáže, medzinárodné a regionálne 
procedúry, TCM masáže od renomovaných 
lekárov, kozmetický salón, tradičná čínska 
medicína).

Mandarin Oriental  
Sanya ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Villa 234

One Bedroom Beachfront Villa 302

One Bedroom Pool Villa 389

Dieťa do 2 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 73

Dieťa do 12 rokov - One Bedroom Pool Villa 136

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 149

Ocean Front 186

Deluxe Ocean View 199

Ocean View Club Room 268

Club Ocean View Suite 356

Dieťa do 12 r. (okrem Club Room) 17

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

The Ritz – Carlton ******

stravovanie
raňajky formou bufetu 
vo Fresh 8. club Lounge 
– raňajky formou bufetu 
s teplými jedlami, 
ľahké poludňajšie 
občerstvenie, 
popoludňajší čaj, 
chuťovky, alkoholické 
nápoje.

reštaurácie
Fresh 8 (rôzne 
špeciality), sand (gril), 
Pearl (kantonská), sofia 
(juho-talianská), scene 
(bar), cube (pool bar).

Nádherný golfový rezort renomovanej 
hotelovej siete Ritz-Carlton na brehu 
Juhočínskeho mora. Areál luxusného 
hotelového spa je najväčší v regióne.

Medzinárodné letisko Sanya Phoenix je 
vzdialené cca 40 min.

Priamo na pláži, na juhu tropického  
ostrova Hainan, ktorý je nazývaný aj  
„Havaj východu“.

405 izieb vrátane apartmánov, 33 víl 
a 67 Club Rooms s vlastným bazénom. 
Klimatizácia, kúpeľňa, s TV, samostatná 
sprcha, sušič vlas, telefón, Wi-Fi, DVD 
prehrávač, minibar a klimatizácia.

Deluxe (cca 60 m2, výhľad na mangrovové 
lesy), Ocean Front (cca 60 m2,  
na 2. a 3. poschodí, výhľad do záhrady), 
Deluxe Ocean View (cca 60 m2, na 4. až  
7. poschodí, výhľad na more), Ocean View 
Club (cca 60 – 67 m2, na 4. až 7. poschodí, 
výhľad na záliv Yalong, prístup do Club Lounge 
na 6. poschodí), Club Ocean View Suite  
(cca 123 m2, na 2. až 7. poschodí, oddelená 
obývacia miestnosť, výhľad na záliv, prístup  
do Club Lounge), One Bedroom Ocean 
Front Villa (cca 130 m2, priamo na pláži, 
oddelená obývacia miestnosť, druhá kúpeľňa).
 
Šport: Posilňovňa, joga, Tai Chi, 2 golfové 
ihriská v okolí, treking v dažďovom pralese, 
tenis, vodné športy, potápanie.
Deti: Ritz Kids (v sprievode rodičov) – 
program pre deti.
Spa: ESPA (2 788 m2, 24 súkromných 
relaxačných centier a vitality bazén, 
kozmetické a telové procedúry, starostlivosť 
o tvár, masáže).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Villa 234

One Bedroom Beachfront Villa 302

One Bedroom Pool Villa 389

Dieťa do 2 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 73

Dieťa do 12 rokov - One Bedroom Pool Villa 136

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe 149

Ocean Front 186

Deluxe Ocean View 199

Ocean View Club Room 268

Club Ocean View Suite 356

Dieťa do 12 r. (okrem Club Room) 17

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou bufetu 
v the restaurant. 
Polpenzia za doplatok 
72 eur dospelý/deň, 
36 eur dieťa/deň, plná 
penzia 132 eur/deň, 66 
eur/deň. 

reštaurácie
the restaruant 
(medzinárodná), the 
Beach restaurant 
(medzinárodná 
a vietnamská), the Bar 
(koktaily, kvalitné vína, 
snacky).

Exkluzívny vilový komplex renomovanej 
hotelovej siete GHM. Služby na najvyššej 
úrovni, vietnamská architektúra, jednoduchá 
elegancia a puristický dizajn v súlade  
s princípmi Feng Shui.

Letisko Danang je vzdialené cca 35 km.

Uprostred tropickej zelene, priamo na pláži 
Ha May, pri brehoch Juhočínskeho mora. 

100 víl orientovaných na morskú stranu. 
Klimatizácia, kúpeľňa s malou záhradou 
a vonkajšou sprchou, sušič vlasov, TV, 
telefón, Wi-Fi (zdarma), minibar (vybrané 
nealkoholické nápoje v cene), príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju, trezor, terasa.

One Bedroom Villa (cca 80 m2, súkromná 
veranda s ležadlami), One Bedroom 
Beachfront Villa (cca 80 m2, priamo  
na pláži), One Bedroom Pool Villa  
(cca 250 m2, 2 pavilóny s jednou spálňou, 
kombinovanou obývacou a jedálenskou 
časťou a kuchynským kútom, súkromný 
bazén cca 48 m2).

Šport: Fitness centrum, 4 tenisové kurty, 
bedminton a basketbal, vodné športy, dve 
18-jamkové golfové ihriská v blízkosti hotela 
(exkluzívny Montgomerie Links navrhnutý 
Colinom Montgomerim a The Danang Golf 
Course navrhnutý Gregom Normanom).
Deti: Detská vila (4 – 12 rokov).
Spa: The Spa sa nachádza uprostred 
lotosového jazierka, má 8 relaxačných 
centier, každé s vlastnou saunou a parným 
kúpeľom. Ponúka rôzne kúpeľné procedúry 
a masáže.

The Nam Hai –  
A GHM Hotel ******
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Resort Classic Room 103

Son Tra Room 117

Classic Terrace Suite 126

Dieťa do 6 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 33

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Fortress 90

Ocean 129

Beach 149

Beach Splash 163

Dieťa od 2 - 12 r. 17

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou bufetu 
v reštaurácii citron 
za doplatok 18 eur 
dospelý/deň, 9 eur 
dieťa/deň, polpenzia 
40 eur dospelý/deň, 
20 eur dieťa/deň, plná 
penzia 60 eur dospelý/
deň, 30 eur dieťa/deň.

reštaurácie
citron (à la carte), 
La Maison 1888 
(francúzska), Barefoot 
café (morské plody, 
mäsové variácie), 
the L_o_n_g Bar 
(občerstvenie, snacky).

Luxusný rezort patriaci do renomovanej 
hotelovej siete InterContinental, postavený 
na úpätí vrchu, v chránenej zátoke, 
obkolesený bujnou vegetáciou tropického 
pralesa s nádherným výhľadom na 
Juhočínske more. 

Letisko Danang je vzdialené cca 20 km.

Priamo na krásnej, súkromnej, 700 m dlhej 
pláži s bielym pieskom. Denne kyvadlová 
doprava do miest Danang a Hoi An. 

Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, TV, telefón, Wi-Fi, príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju, žehlička/žehliaca 
doska, minibar, trezor. 

Resort Classic Room (cca 70 m2, balkón, 
výhľad na more), Son Tra Room (cca  
70 m2, v hornej časti rezortu, väčší balkón, 
pohovka), Classic Terrace Suite (cca 
83 m2, chladnička na víno, väčší balkón 
s pohovkou), Club InterContinental 
Terrace Suite (cca 83 m2, prístup do Club 
Lounge), Seaside Villa on The Rocks 
(cca 150 m2, na pobreží na skale, vlastná 
slnečná terasa, vlastný bazén 3,5 x 7,5 m), 
Seaside Villa By The Beach (cca 150 m2, 
priamy prístup na pláž). 

Šport: Fitnes centrum, aerobic, joga, tenis, 
plážový volejbal, stolný tenis, požičovňa 
bicyklov, surfovanie, kajaky, dve 18-jamkové 
golfové ihriská (cca 25 km).
Deti: Detský klub „Planet Trakker“  
(od 3 – 12 rokov), Teens Club „Projekt VN“ 
(do 16 rokov), služba stráženia detí.
Spa: Spa InterContinental to Harnn 
Heritage Spa má 8 miestností určených 
na procedúry, ponúka rôzne relaxačné 
procedúry, masáže a aromaterapiu. 

InterContinental Danang 
Sun Peninsula Resort *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Resort Classic Room 103

Son Tra Room 117

Classic Terrace Suite 126

Dieťa do 6 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 33

V cene ubytovanie na osobu a noc bez stravy

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Fortress 90

Ocean 129

Beach 149

Beach Splash 163

Dieťa od 2 - 12 r. 17

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť 
doplatku na polpenziu 
a plnú penziu (obedy 
a večere ako menu v 
Pepper alebo Heat), 
príp. all inclusive: plná 
penzia, lokálne nealko 
a alkoholické nápoje 
(11.00 - 23.00 h), 
minibar.

reštaurácie
Pepper s výhľadom na 
oceán (medzinárodná 
kuchyňa a srí lanské 
špeciality), Heat (hlavná 
reštaurácia), Duo (v 
sklennej vínnej pivnici, 
steaky a dary mora), 
sea Lounge (koktejl 
bar), t Lounge (čajové 
špeciality).

Prekrásny hotel postavený v štýle známej 
starej holandskej pevnosti v Galle svojou 
architektúrou kombinuje portugalské 
stavebné prvky s typickými lokálnymi 
architektonickými motívmi. 

Medzinárodné letisko Colombo 165 km.

V plážovej štvrti, priamo pri mori, 
obkolesený záhradou, vodnými hrami, spa 
zónou, bazénmi a reštauráciami. Do centra 
historického Galle cca 12 km.

53 moderných, vkusne zariadených izieb. 
TV, DVD, rádio, telefón, Wi-Fi, iPod® 
Docking Station, minibar, klimatizácia, 
stropný ventilátor, trezor, balkón/terasa.

Fortress (cca 65 m²), s výhľadom do dvora 
alebo záhrady. Ocean (cca 70 m²), na  
1. poschodí, so skvelým výhľadom do 
záhrady, na pláž a oceán, niektoré aj 
s vírivkou. Ocean loft (cca 140 m²), 
dvojposchodová, s oddelenou obývacou 
časťou, terasou a vírivkou, orientovaná 
na more, Beach (cca 70 m²), na prízemí, 
Beach Splash s malým privátnym 
bazénom. 

Šport: Veľký bazén, fitnes, stolný tenis, 
volejbal. Za poplatok: katamarán, potápanie, 
šnorchlovanie, rybolov, joga, rôzne kurzy.
Spa: Naturel, najväčšie a najluxusnejšie 
spa Srí Lanky so širokou ponukou 
wellness, tradičných ajuvedických, ale aj 
najmodernejších kozmetických procedúr. 
Zdarma: sauna, para a vírivka. 

The Fortress  
Resort & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Jungle Oasis 236

Tropical Oasis 249

Ocean View Escape 279

Ocean Front Haven 309

Wow Jungle Oasis 472

Dieťa do 12 rokov na prístelke 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

1 Bedrooom Garden Pavilion 198

1 Bedrooom Ocean Pavilion 247

2 Bedrooom Garden Pavilion 264

Deti do 15 rokov nie sú povolené

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Elegantný a moderný hotel, člen Small 
Luxury Hotels of The World. 12 luxusných 
pavilónov v exkluzívnej atmosfére, pre 
klientov, ktorí hľadajú pokoj a oceňujú 
vysoký štandard služieb. 

Medzinárodné letisko Colombo je vzdialené 
65 km.

Na západnom pobreží Srí Lanky,  
v prekrásnej záhrade s lotosovými 
rybníčkami a panoramatickým výhľadom 
na oceán. Centrum strediska Wadduwa je 
vzdialené len pár minút. 

Každý pavilón ponúka 24-hodinový butler 
servis, klimatizáciu, vírivku, elegantnú  
a veľkorysú obývaciu časť s jedálenským  
a kuchynským kútom, šatník, telefón, 
minibar (za poplatok), TV, DVD, iPod® 
Docking Station, Wi-Fi a malú terasu  
s privátnym bazénom.

One Bedroom Garden Pavilion (138 m²), 
Ocean Pavilion (230 m²) v mezonetovom 
štýle s bočným výhľadom na more, Two 
Bedroom Garden Pavilion (195 m²)  
s možnosťou ubytovania 4 osôb.

Šport: Bazén s vírikami, tenis, fitnes. 
Knižnica s veľkým výberom CD / DVD a hier.
Spa: Serenity Spa so širokou ponukou 
masáží a procedúr.

stravovanie
raňajky. Možnosť 
doplatku na všetky 
typy stravovania. 
raňajky servírované 
podľa želania klienta.
večere, prípadne 
obedy ako servírované 
menu. all inclusive 
vrátane lokálnych, 
ultra all inclusive aj 
vrátane vybraných 
importovaných nápojov. 

reštaurácie
the Pavilion (ázijské 
a medzinárodné 
špeciality), amritha Bar.

Serene Pavilions *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Jungle Oasis 236

Tropical Oasis 249

Ocean View Escape 279

Ocean Front Haven 309

Wow Jungle Oasis 472

Dieťa do 12 rokov na prístelke 20

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

1 Bedrooom Garden Pavilion 198

1 Bedrooom Ocean Pavilion 247

2 Bedrooom Garden Pavilion 264

Deti do 15 rokov nie sú povolené

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
Bohaté bufetové raňajky 
v reštaurácii Kitchen 
table. Polpenzia za 
doplatok 52 eur 
dospelý/deň, 26 eur 
dieťa/deň, plná penzia 
78 eur dospelý /deň, 
39 eur dieťa/deň.

reštaurácie
WooBar (výhľad na 
more), the Kitchen 
table (bistro kuchyňa), 
Bar siP (kokteily), namu 
(japonská).

Hotel na nedotknutej zlatistej pláži.  
75 víl s vlastným bazénom obklopených 
bujnou vegetáciou ponúka moderný dizajn, 
umocnený tropickou flórou. 

Letisko Koh Samui cca 15 min jazdy.

Priamo na 900 m dlhej pláži, medzi plážami 
Maenam a Bo Phut. 

Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, TV, telefón, Wi-Fi, príslušenstvo 
na prípravu kávy a čaju, trezor, chladnička 
na víno, minibar, bazén.

Jungle Oasis (163 m2, obmedzený výhľad 
na more), Tropical Oasis (223 m2, bližšie 
ku pláži, maximálne súkromie), Ocean 
View Escape (163 m2, panoramatický 
výhľad na more), Ocean Front Haven  
(223 m2, výhľad na more, priamy prístup 
na pláž), WOW Jungle Oasis (350 m2, 
oddelená obývacia časť, výhľad na more), 
WOW Ocean Haven (350 m2, priamy 
prístup na pláž), WOW Extreme Ocean 
Haven (890 m2, 2 poschodia, 2 spálne).

Šport: Olympijský bazén, fitnes centrum, 
tenis, plážový volejbal, šnorchlovanie, 
kajaky, joga, aerobik, vodné bicykle, 
kitesurfing, vodné lyžovanie, plachtenie, 
windsurfing, rybárčenie, potápanie.
Deti: Detský bazén.
Spa: AWAY Spa centrum (vírivka, bazény, 
sauna, thajské masáže).

W Retreat Koh Samui *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Sea View Hill Villa 73

Sea View Villa 80

Garden Villa Suite 109

Beachfront Villa 121

1 Bedroom Private Pool Residence Oceanfront 255

Dieťa do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Hideway Villa 130

Pool Villa 227

Oceanview Pool Villa 254

Oceanfront Pool Villa 280

Dieťa do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rezort patriaci do prestížnej hotelovej siete 
Six Senses, pozostávajúci zo 66 privátnych 
víl, postavených na kopci s nádherným 
panoramatickým výhľadom. Luxusný hotel 
v pokojnom prostredí ponúkajúci služby na 
najvyššej úrovni.

Medzinárodné letisko Koh Samui  
je vzdialené cca 6 km, Chaweng cca  
15 min jazdy. 

Na severnom cípe ostrova Koh Samui, 
na mierne kopcovitom výbežku s bujnou 
vegetáciou, pri peknej pláži. 

Klimatizácia, vonkajšia sprcha, vaňa, sušič 
vlasov, minibar, trezor, príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju, CD prehrávač,  
TV a DVD prehrávač, Wi-Fi, telefón.

Hideaway Villa (130 m2, čiastočný výhľad 
na more), Pool Villa (160 m2, privátny 
bazén), Oceanview Pool Villa (160 m2, 
výhľad na more), Oceanfront Pool Villa 
(160 m2, bližšie pri pláži).

Šport: Fitnes centrum, kajaky, katamarany, 
golf na 18-jamkovom golfovom ihrisku  
(cca 20km od hotela), potápanie,  
požičovňa bicyklov.
Spa: Rôzne spa procedúry 
v klimatizovaných spa vilách.

stravovanie
americké raňajky. 
Polpenzia za doplatok 
45 eur dospelý/deň, 23 
eur dieťa/deň.

reštaurácie
Dining on the Hill 
(celodenné stravovanie), 
Dining on the 
rocks (regionálna 
a medzinárodná 
kuchyňa).

Six Senses Samui *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Sea View Hill Villa 73

Sea View Villa 80

Garden Villa Suite 109

Beachfront Villa 121

1 Bedroom Private Pool Residence Oceanfront 255

Dieťa do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Hideway Villa 130

Pool Villa 227

Oceanview Pool Villa 254

Oceanfront Pool Villa 280

Dieťa do 12 rokov zdarma

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort umiestnený v háji kešu 
stromov. 69 luxusných viliek v tropickej 
záhrade, 200 m dlhá súkromná pláž.

Letisko Koh Samui je vzdialené cca 15 km.

V pokojnej oblasti, na severnom pobreží 
ostrova Koh Samui, pri malej zátoke priamo 
na pláži Baan Tai Beach, v blízkosti mesta 
Maenam.

Klimatizácia, priestranná kúpeľňa, 
luxusné toaletné potreby, sušič vlasov, 
DVD prehrávač, LCD TV, Wi-Fi, telefón, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju.

Sea View Hill Villa (62 m2, na kopci 
v najvyššej časti rezortu, obmedzený výhľad 
na more), Sea View Villa (62 m2, bližšie ku 
pláži a bazénu), Garden Villa Suite (92 m2, 
2 spálne, 2 kúpeľne), Beachfront Villa (62 
m2, blízko pri pláži, súkromný bazén), One 
Bedroom Private Pool Residence (350 m2, 
samostatná obývacia časť), Two Bedroom 
Private Pool Residence Oceanfront (od 
400 m2, 2 spálne).

Šport: Fitnes centrum, stolný tenis, tenis, 
kajaky, windsurfing, bedminton, bicykle, 
šnorchlovanie, rybolov, potápanie, golf 
(Santiburi Samui Country Club).
Deti: Detský bazén, stráženie detí, rôzne 
aktivity pre deti, detský nábytok, detské 
postieľky, plážové hračky, detské stoličky vo 
všetkých reštauráciách, detské príbory.
Spa: Spa „Massage & Healing“ 
(aromaterapia, thajské masáže a liečebné 
procedúry).

stravovanie
Bohaté raňajky formou 
bufetu v reštaurácii Lai 
tHai.

reštaurácie
Lai tHai (thajská, 
stredomorská, 
orientálna), Moo Kata 
seaside Barbecue 
(thajská, BBQ), Bangkok 
café (snacky), infinity 
– eatery & Bar (ľahké 
jedlá, snacky).

Belmond Napasai *****+
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 169

Lagoon Pool Villa 182

Sala Pool Villa 223

Dieťa do 4 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pavilion Suite One Bedroom 241

Beach Villa One Bedroom 257

Pool Villa One Bedroom 313

Pavilion Suite Two Bedroom 343

Dieťa do 3 rokov 28

Dieťa do 12 rokov 40

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

stravovanie
À la carte raňajky 
v reštauráciách spice´n 
rice alebo Banyan tree. 
Polpenzia za doplatok 
34 eur dospelý/deň, 17 
eur dieťa/deň.

reštaurácie
the seven seas 
(medzinárodná 
kuchyňa), the Banyan 
tree (snacky), spice´n 
rice (thajská, západná), 
rak talay Beach Bar 
(šaláty, plody mora).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny rezort obklopený tropickou 
zeleňou. Je oázou pre tých, ktorí hľadajú 
pokoj a oddych. Leží pri krásnej zátoke, 
postavený na terasách s panoramatickým 
výhľadom a ponúka vynikajúce služby 
v štýlovom prostredí.

Letisko Krabi cca 2 h, cca 1 h transfer ku 
mólu, odtiaľ rýchloloďou cca 1 h.

V juhozápadnej časti ostrova Koh Lanta, 
priamo na 900 m dlhej piesočnatej pláži. 
Reštaurácie, bary a obchody cca 3 minúty 
chôdze od hotela.

Klimatizácia, vaňa, samostatný sprchovací 
kút, sušič vlasov, SAT TV, DVD / CD 
prehrávač, telefón, Wi-Fi, minibar, 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju, trezor.

Pavilion Suite One Bedroom (cca 110 
m2, priamo na pláži, terasa, výhľad na more), 
Beach Villa One Bedroom (cca 150 m2, 
priamo na pláži, spoločný bazén s troma 
ďalšími vilami), Pool Villa One Bedroom 
(cca 204 m2, oddelená obývacia izba, bazén), 
Pavilion Suite Two Bedroom (cca 160 m2, 
2 spálne).

Šport: Fitnes centrum, požičovňa bicyklov, 
2 tenisové kurty, plážový volejbal, požičovňa 
bicyklov, kanoistika, windsurfing, plachtenie.
Deti: Detský bazén.
Spa: Pimalai Spa – oceňované, idylické 
spa: thajské masáže, antistresové masáže, 
aromaterapia, reflexné masáže, starostlivosť 
o pleť.

Pimalai Resort & Spa *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pool Villa 169

Lagoon Pool Villa 182

Sala Pool Villa 223

Dieťa do 4 rokov zdarma

Dieťa do 12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

Pavilion Suite One Bedroom 241

Beach Villa One Bedroom 257

Pool Villa One Bedroom 313

Pavilion Suite Two Bedroom 343

Dieťa do 3 rokov 28

Dieťa do 12 rokov 40

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

stravovanie
americké raňajky 
formou bufetu v La sala. 
Polpenzia za doplatok 
50 eur dospelý/deň, 
25 eur dieťa/deň, plná 
penzia 75 eur dospelý/
deň, 38 eur dieťa/deň.

reštaurácie
La sala 
(talianska, thajská), 
the tasting room 
(menu, degustácie 
syrov, vína),  sea.Fire.
salt (stredomorská, 
talianska, thajská).

Luxusný vilový rezort renomovanej hotelovej 
siete Anantara. Maximálny dôraz na dizajn, 
nádherné výhľady, najvyšší štandard služieb. 
Vily dokonale umiestnené v tropickej 
záhrade s kokosovými palmami, orchideami 
a kvetmi jazmínu.

Letisko Phuket je vzdialené cca 15 min.

Na jednej z najkrajších a najdlhších pláží 
Mai Khao, známa pláž Patong cca 50 minút 
jazdy.
 
Klimatizácia, vaňa, samostatná sprcha, 
sušič vlasov, TV, telefón, DVD prehrávač,  
Wi-Fi, minibar, vonkajšia sprcha, terasa, 
ležadlá a slnečníky, bazén. 

Pool Villa (cca 180 m2, v blízkosti spa 
a lobby), Lagoon Pool Villa (cca 182 m2, 
v blízkosti lagúny), Sala Pool Villa  
(cca 182 m2, naviac služby ako privátny 
check-in, uvítací nápoj, butler service, 
popoludňajšie občerstvenie a nápoje od  
15 h. do 17 h., čerstvé ovocie, sušienky).

Šport: Fitnes centrum, vodné športy 
(windsurfing, kajaky, potápanie, 
šnorchlovanie), tenis, joga, aerobik, golf 
(golfové ihrisko Blue Kanyon cca 10 km). 
Deti: Turtle club (od 4 – 11 rokov).
Spa: Anantara Spa – 7 apartmánov na 
procedúry s vlastnou vaňou a sprchovacím 
kútom, špeciálne procedúry pre páry, 
thajské a švédske masáže, aromaterapia, 
ayurveda, starostlivosť o tvár a telo.

Anantara Phuket Villas *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Villa 133

Pool Villa 185

Sanctuary Villa 225

Two Bedroom Pool Villa 304

Deluxe Two Bedroom Pool Villa 343

Dieťa 4-12 rokov 15

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Superior Cottage 98

One Bedroom Deluxe Cottage 118

Two Bedroom Deluxe Cottage 155

Beach Suite Studio 142

Beach Deluxe Suite 186

Dieťa 2-12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Idylicky umiestnený komplex bungalovov 
ponúkajúci prvotriedny servis na jednom 
z najkrajších pobreží Phuketu. Raj uprostred 
paliem postavený na kopci, moderná 
thajská kultúra, krásna piesočnatá pláž. 
Prostredie pre dokonalý oddych a relaxáciu.

Medzinárodné letisko Phuket je vzdialené 
cca 20 km.

Komplex bungalovov na kopci pri krásnej 
pláži s bielym pieskom Pansea Beach 
ostrova Phuket. Všetky budovy sú prístupné 
po schodoch. 

103 luxusných bungalovov, pohovka, vaňa 
samostatná sprcha, sušič vlasov, SAT TV, 
telefón, Wi-Fi, minibar, trezor, klimatizácia.

One Bedroom Superior Cottage (34 m2, 
terasa), One Bedroom Deluxe Cottage 
(34 m2, bližšie ku pláži, čiastočný výhľad na 
more), Two Bedroom Deluxe Cottage  
(55 m2, 2 spálne), Beach Suite Studio 
(45 m2, priamy prístup na pláž, terasa 
s výhľadom na more), Beach Deluxe Suite 
(66 m2, naviac obývacia izba, najbližšie ku 
pláži, priamy prístup na pláž).

Šport: Bazén, fitnes centrum, tenis, 
volejbal, stolný tenis, surfovanie, katamaran, 
šnorchlovanie, golf na golfových ihriskách 
v okolí, potápanie.
Deti: Samostatný detský bazén.
Spa: Novopostavené exkluzívne The 
Surin Spa ponúkajúce tradičné thajské 
masáže, relaxačné procedúry a kozmetické 
ošetrenie.

stravovanie
Bohaté raňajky formou 
bufetu v reštaurácii 
Lomtalay. Polpenzia 
za doplatok 40 eur 
dospelý/deň, 20 eur 
dieťa/deň.

reštaurácie
Lomtalay (thajská), 
Beach restaurant & Bar 
(otvorená len počas 
hlavnej sezóny), sunset 
café & Bar.

The Surin *****
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TYPY IZIEB Cena od v EUR

Deluxe Villa 133

Pool Villa 185

Sanctuary Villa 225

Two Bedroom Pool Villa 304

Deluxe Two Bedroom Pool Villa 343

Dieťa 4-12 rokov 15

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

TYPY IZIEB Cena od v EUR

One Bedroom Superior Cottage 98

One Bedroom Deluxe Cottage 118

Two Bedroom Deluxe Cottage 155

Beach Suite Studio 142

Beach Deluxe Suite 186

Dieťa 2-12 rokov 11

V cene ubytovanie na osobu a noc s raňajkami

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Je súčasťou komplexu rezortov Laguna 
Phuket, čo hosťom umožňuje ľahký 
prístup ku mnohým reštauráciám a barom 
v priľahlých hoteloch. Ponúka vynikajúce 
služby, ubytovanie na najvyššej úrovni 
a širokú škálu voľno časových aktivít.

Letisko Phuket je vzdialené cca 18 km.

Priamo pri krásnej piesočnatej pláži na 
severozápadnom pobreží zátoky Bang Tao 
ostrova Phuket. 

Klimatizácia, TV, telefón, CD/DVD prehrávač, 
Wi-Fi, sušič vlasov, vaňa, samostatná 
sprcha, trezor, minibar, príslušentvo na 
prípravu kávy a čaju.

Deluxe Villa (170 m2, terasa, jacuzzi), Pool 
Villa (270 m2,bazén 9 x 3,5 m), Sanctuary 
Villa (350 m2,bazén 10,5 x 4,5 m, oddelený 
obývací priestor), Spa Pool Villa  
(550 m2,sauna, parnú kúpeľ), Two 
Bedroom Pool Villa (350 m2, 2 spálne), 
Deluxe Two Bedroom Villa (380 m2, 
druhá kúpeľňa, plne vybavená kuchyňa).

Šport: Vonkajší bazén, fitnes centrum, 
Tai Chi, požičovňa bicyklov, potápanie, 
surfovanie, plachtenie, kanoe, 3 tenisové 
kurty, 18-jamkové golfové ihrisko.
Deti: Detský bazén.
Spa: Banyan Tree Spa, wellness centrum, 
liečebné a skrášľujúce procedúry.

stravovanie
americké raňajky 
v reštaurácii Watercourt, 
polpenzia za príplatok 
30 eur dospelý/deň, 
15 eur dieťa/deň, plná 
penzia za príplatok 60 
eur dospelý/deň, 30 
eur dieťa/deň.

reštaurácie
saffron (ázijská), 
Watercourt (americko-
ázijské bufetové 
raňajky a medzinárodná 
kuchyňa), Banyan 
café (raňajkové 
snacky, obedy), sala 
terrace (thajská), tre 
(francúzska), tamarind 
(rybia).

Banyan Tree Phuket *****+




