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V
je v Emirátoch najlepší!

v Dubaji. Navyše, oba hotely v duchu tureckej tradície stavili aj na 
vynikajúce spa služby a rozmanité wellness procedúry, vrátane 
rôznych masáží a chýrnych tureckých kúpeľov hammam. 

Pre deti aj dospelých
Oba hotely Rixos sú dostatočne komfortné a priestranné, 
aby v nich v pokoji a mieri vedľa seba nažívali dva rozdielne 
tábory hostí: tí s označením „family friendly“, teda rodiny 
s deťmi a hostia typu „adults only“, dospeláci, ktorým pri 
pohľade na rozbláznené detiská v bazéne zvyčajne naskakuje 
husia koža. Oba Rixosy na jednej strane ťažia zo svojej povesti 
hotelov priateľských k rodinám s deťmi, na druhej strane 
však dokážu poskytnúť dokonalý komfort, pokoj a relax aj 
dospelým klientom - tí majú pre seba vyhradené špeciálne 
pavilóny s vlastným bazénom a odpočívadlami, ba niektoré 
apartmány sú vybavené i malými privátnymi bazénmi - stačí 
vyjsť z izby, čľup, a už ste vo vode. Na komforte pridávajú 
aj súkromné cabanas (veľké ležadlá s baldachýnom) priamo 
pri bazéne, ktoré si možno vopred aj zarezervovať. 
Ale späť k deťom: minulý rok hotel Rixos Bab al Bahr v emiráte 
Ras Al Khaimah otvoril vo svojom areáli aj malý aquapark 
s dvomi toboganmi, šmykľavkou a detským bazénom. Komu 
by sa málilo, môže navštíviť neďaleký zábavný vodný park Ice 
Land Water Park, a to už je mega zážitok! V hoteli tiež funguje 

detský miniklub a klub pre tínedžerov, herňa so 
spoločenskými hrami, detské kino či Rixy diskotéka. 
Myslelo sa aj na bábätká, mamičky majú k dispozícii 
prebaľovacie pulty, detské postieľky i detské stoličky 
v reštaurácii. A aby bol komfort pre deti a rodičov 
dokonalý, cestovná kancelária Satur vyslala do 
hotela Rixos Bab Al Bahr slovenských animátorov. 

Suchoty nehrozia
Iste ste už počuli či nebodaj na vlastnej koži 
zažili, že niektoré hotely v Spojených arabských 
emirátoch (netreba zabúdať, že ide o moslimskú 
krajinu) fungujú v „suchom“ režime. Že by sa 
v bare Mojito či Cup 'n Go v Rixos Bab Al Bahr 
nemiešali lahodné drinky? Nič také vám nehrozí, 

Nie je to len luxus hotelových komplexov, aký nemá v Európe 
obdobu. V dnešnom svete luxus znamená omnoho viac ako len 
všadeprítomné obchody so zlatom a klenotmi, ohromujúce hotelové 
interiéry či nablýskané nákupné centrá, symbolizujúce ultramoderné 
shoppingové raje. Luxus v Spojených arabských emirátoch 
má mnoho definícií, napríklad aj luxus dokonalých služieb, 
luxus prekrásneho teplého počasia a mora po celý rok či luxus 
výhodnej vzdialenosti a dĺžky letu, ktorý z Viedne netrvá viac ako 
6 hodín (vo vybraných termínoch môžete so Saturom letieť do SAE 
aj priamo z Bratislavy). Luxus v SAE má aj punc dokonalej čistoty 
a bezpečia, dnes v arabskom svete pre turistu takého dôležitého.

ČO ZNAMENÁ LUXUS V SAE

 Považujú ho za najrozmanitejší, najzelenší a najúrodnejší zo všetkých 
siedmich emirátov SAE. Dodnes sa veľká časť jeho obyvateľov venuje 
rybolovu a poľnohospodárstvu. Emirát Ras Al Khaimah je situovaný na 
severnej špičke Arabského polostrova, kde susedí s Ománom, ale je  
z neho na skok aj do Dubaja, kam premávajú počas dňa hotelové shuttle 
busy. Má prekrásne pláže, vysoké hory, v ktorých sa ťaží mramor a úrodné 
údolia. V emiráte prší častejšie, ako inde, jeho pramene zásobujú pitnou 
vodou aj ostatné územia SAE. Ras má najväčšiu flotilu rybárskych lodí,  
v minulosti sa tu nachádzal dôležitý obchodný prístav - o jeho strategickej 
polohe svedčí 75 zachovaných  strážnych veží. V Rase sa taktiež narodil 
jeden z najväčších arabských moreplavcov Ahmad Ibn Mádžid, ktorý 
sa v 15. storočí ako lodivod plavil s Vascom da Gamom do Afriky. 

RAS AL KHAIMAH

práve naopak, koncept ultra all inclusive prekoná všetky vaše očakávania, 
hlavne čo sa týka množstva hotelových reštaurácií a barov. Na ich spočítanie 
vám nebudú stačiť prsty na oboch rukách - v Rixose v Ras Al Khaimah môžete 
narátať 14 reštaurácií miestnej i medzinárodnej kuchyne, vrátane 24-hodinovej 
ponuky bistra Toast'N Burger. V reštaurácii L'Olivo v hoteli Rixos The Palm 
v Dubaji zasa pravidelne „hosťujú“ michelinskí šéfkuchári; tento mesiac tam 
napríklad hviezdi kulinársky mág Giorgio Diana, rodák zo Sicílie, ktorý svoju 
prvú michelinskú hniezdu získal ako 24-ročný a stal sa vôbec najmladším 
šéfkuchárom s týmto ocenením v histórii. Známych šéfkuchárov striedajú 
v rámci uletených penových parties vychytení dídžejovia, taký Nicola Fasano, 
ktorý sa pravidelne vyskytuje za mixážnym pultom v Rixos Bab Al Bahr, 
spolupracoval aj s Pitbullom, takže, pozor, hotel servíruje len samé áčka! 

Familiárne sa mu hovorí Ras. Aj keď sa nehrdí najvyššou 
stavbou sveta ako Dubaj, ani najväčšou mešitou ako Abú 
Dhabí, stojí za to mu venovať pozornosť. Aj v malom emiráte 
Ras Al Khaimah s ani nie tristotisíc obyvateľmi je čo obdivovať: 
má najkrajšie pobrežie a pláže v celom Perzskom zálive, 
najbohatšiu históriu a najzelenšiu prírodu. A vďaka úchvatným 
moderným hotelom sa z neho stáva aj jeden z najžiadanejších 
turistických rajov. Tu je dôkaz: päťhviezdičkový hotel Rixos 
Bab Al Bahr dostal ocenenie World Travel Awards 2016 a stal 
sa najlepším all inclusive rezortom na Strednom východe. 
A toto ocenenie získal tretí raz po sebe. To už je čo povedať!

V Emirátoch zatiaľ stoja dva hotely značky Rixos (tretí sa práve stavia): 
Rixos Bab Al Bahr v Rase a Rixos The Palm na palmovom ostrove 
v Dubaji. Architekti dobre vedeli, prečo ho postavili na konci jedného 
z palmových oblúkov - je odtiaľ nádherný výhľad na panorámu 
ostrova a jeho najatraktívnejšie stavby vrátane bájneho hotela Atlantis. 
Avšak najväčším tromfom oboch hotelov Rixos je fakt, že fungujú 
systémom all inclusive. Tento koncept hotelieri v Emirátoch príliš 
neobľubujú, my Slováci však all inclusive milujeme! A čo potom ultra 
all inclusive, dotiahnutý v hoteloch Rixos do absolútnej dokonalosti! 

Turecký vynález
Sieť hotelov Rixos (okrem SAE ich nájdete aj v Egypte, Švajčiarsku, 
Chorvátsku či Rusku) je záležitosť tureckej proveniencie. To, že 
najkvalitnejší koncept all inclusive služieb dokáže svojim klientom 
ponúknuť práve Turecko, je už niekoľko rokov známy fakt. Skutočne 
práve Turci pre Európu „vynašli“ all inclusive. Koncept mať v danom 
hoteli po ruke všetky služby, ktorý sa pôvodne ujal v Karibiku, 
tureckí hotelieri vyšperkovali na maximum a obohatili množstvom 
lákavých detailov. All inclusive preto neznamená len od rána do večera 
prehýbajúce sa bufetové stoly a „bezodné“ nápoje, ale napríklad aj 
denne dopĺňaný minibar na izbách, ležadlá a slnečníky zadarmo, 
chladničky pri bazénoch, bohatú ponuku rôznych športov a detských 
atrakcií a množstvo ďalších vychytávok, ako napríklad vodný shuttle 
bus, ktorý vás z hotela Rixos The Palm zadarmo odvezie do prístavu 

Viac info:  
• www.satur.sk 

• ponuky@ba.satur.sk 
• 0850 333 333
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DOVO LEN KA

RIXOS
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