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podľa vašich požiadaviek
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     Cesty pre obchodných partnerov  
s VIP servisom

    Semináre, veľtrhy, konferencie, výstavy

    Zľavy pre veľkoodberateľov 

    Exotické zájazdy na želanie – kombinácie 
pobytu a komfortného poznávania

    Svadby a svadobné cesty

    Golfové balíčky

    Ajurvédické a meditačné programy

    Výletné plavby po celom svete
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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB
platný od 1.9.2017

Ď a k u j e m e  z a  Va š u  V e r n o s ť

milí naši cestovatelia,

chceme pre Vás len to najlepšie! Aby Vaša dovolenka bola ešte lepšia a pohodlnejšia, predstavujeme Vám vernostný 
program - SATUR KLUB. Program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10 % a iné cestovateľské 
výhody. 

zĽaVY a VýhodY 
Pre klientov 
v StatuSe toP

zĽaVY a VýhodY 
Pre klientov 
v StatuSe viP

a navyše...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred nástupom na zájazd

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu  

CK SATUR - LETO počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov  

CK SATUR (mimo katalógu LETO) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla v lietadle so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu!  
Náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky pri kúpe zájazdu tak  
na pobočke, ako aj pri online nákupe. 

V i a c  i n F o  n a  w w w. s at u r . s k / s at u r k l u b
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FIRST MOMENT A VERNOSTNé ZľAVy

Priame lety z viedne PONúKAME Až 12 PRIAMyCh LETOV Z VIEDNE RENOMOVANÝMI LETECKÝMI SPOLOčNOSťAMI  
  Kuba – havana
   Seychely
  Srí Lanka – Colombo

  Maurícius 
  Spojené arabské emiráty – Dubaj
  Maldivy – Male

  Madeira – Funchal
  Maroko – Marakéš
  Maroko – Agadir

  Kanárske ostrovy - Tenerife, 
  Kanárske ostrovy - Gran Canaria,
  Kanárske ostrovy - Fuerteventura

Zľavy sa nevzťahujú na Plavby loďou bez slovenského sprievodcu a na hotelové kapacity - str. č. 101. Zľavy nie sú kumulovateľné (ak nie je uvedené inak) a vzťahujú sa len na základnú cenu dospelej osoby 
na základnom lôžku a dospelej osoby na prístelke. Nevzťahujú sa na povinné a iné doplatky, na detské paušály a paušály pre dospelých a taktiež na špeciálne ponuky. Všetky zľavy možno uplatniť v súlade  
s platnými zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch a pobytoch, a to hneď pri uzavretí zmluvy o obstaraní zájazdu, žiadnu z uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. TOP a VIP klienti sú 
členmi vernostného programu SATUR Klubu. Ceny zájazdov v katalógu sú uvádzané v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak. Uvedená cena od v časti str. 12 - 133 je vždy na osobu a 7 nocí s typom stravy 
uvedeným pri každej kapacite, pokiaľ nie je uvedené inak. Ceny zájazdov sa môžu meniť v závislosti od aktuálnej obsadenosti letových tried leteckej spoločnosti. Druhy a ďalší typ stravy je vždy za doplatok. 
Až 2 deti do XX rokov zdarma alebo dieťa do XX rokov zdarma – len za cenu detskej letenky (paušálu), ubytovanie (ak nie je uvedené inak) a strava zdarma, resp. za zvýhodnenú cenu. Deti bez prístelky 
spia na lôžku rodiča. Na všetky poznávacie zájazdy ako i pri kombinácii poznávacích zájazdov s pobytovými platí výhrada minimálneho počtu účastníkov. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta 
sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL, a.s., prípadne Zmluvnými podmienkami daného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho zájazdu, resp. 
plavby, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.

    ajurvéda - v Indii a na Srí Lanke 
komplexný produkt na slovenskom 
trhu s garantovanými termínmi

    Sae - Planet Fun klub v hoteli 
double tree by Hilton resort  
& Spa marjan island, nové plážové 
hotely v Dubaji, v Um Al Quwain 
a v Abú Dhabí & garantované lety 
aj s emirates na lietadle A380 
(najväčšie lietadlo na svete)

    omán - Salalah komfortne  
z Viedne s all inclusive plážovými 
hotelmi

    zanzibar - rozšírená ponuka 
plážových hotelov a poznávania  
s vybranými termínmi s delegátom

    Seychely - aj s priamym letom  
z Viedne & nová poznávačka  
s návštevou najkrajšej pláže sveta 

    Srí lanka - privátne poznávanie 
kombinované s pobytom pri mori

    thajsko - rozšírená ponuka na 
obľúbenom Phukete

   Panama - tropický raj - 
poznávačka & rozšírená ponuka 
plážových hotelov s delegátkou 

    miami & key West - najpoznávačka 
nielen pre rodiny s max. veľkosťou 
skupiny 12 osôb

    západ uSa - výletná plavba na 
Ruby Princess so sprievodcom  
a letenkou z Viedne v cene počas 
Veľkej noci

    india – Srí lanka – maldivy 
- výletná plavba na Costa 
Neoclassica

    odlety z bratislavy s FlyDubaj 
(Dubaj, Srí Lanka, Maldivy, Zanzibar, 
Thajsko)

    odlety z košíc s Turkish Airlines 
(Maldivy, Seychely, Maurícius,  
Srí Lanka, Thajsko) 

novinky

     egyPt  
z bratislavy rozšírená  
ponuka so špeciálnymi zľavami

FIRST 
MOMENT

ZĽAVY AŽ DO

Zľavy za včasný nákup do 31. 10. 2017    až do 20 %
Zľavy pre TOP klientov +2 %
Zľavy pre VIP klientov +3 %

EXOTIKA2017/2018

FIRST  
MOMENT
ZĽAVY 
AŽ DO 20 %

DO 31.10.2017
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TOP EXOTIKA 

exotika najkrajšie pláže

exotika hotely s najlepším all inclusive programom 

Seychely

rixos 
bab al bahr

.1
.2

.2

.3

.3

.5

.5

.4

.4 .1

Strana 58

Strana 108

Strana 54

Strana 17

Strana 32

Strana 47

Strana 38

Strana 61

Strana 24

Strana 90

maldivy 

azul beach resort 
riviera maya 

zanzibar

atmosphere 
kanifushi 

Jumeirah beach  
v dubaji 

luxury bahia 
Principe ambar 

omán Salalah 

exotika najlepšie hotely pre rodiny  

double tree by Hilton 
resort & Spa marjan island   

.2 .3

.5.4.1

Strana 17

Strana 15

Strana 60

Strana 51

Strana 119

rixos bab al bahr victoria maurícius 

Jaz aquamarina  kurumba maldives 

beachcomber  
Shandrani resort & Spa 

Exotiku robíme počas  
celého roka a do celého sveta.
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TOP EXOTIKA Tu Vám však predstavujeme tie,  
ktoré sme si my a naši cestovatelia obľúbili najviac.

PoznÁVame exotiku s pobytom pri mori

PlaVbY poznávanie z palube lode 

exotika exclusiVe bohatú ponuku nájdete v novom katalógu 

Seychely

západ uSa 

.2

.2

.3

.3

.5

.5

.4

.4

.1

.1

Strana 150

Strana 155

Strana 148

Strana 154

Strana 148

Strana 159

Strana 137

Strana 135

Strana 157

Strana 158

mexiko & kuba 

karibský koktejl 

maldivy & Srí lanka  

Skvosty emirátov 

zanzibar 

india – Srí lanka – 
maldivy 

Panama 

krásy indického 
oceánu 



Wadduwa

Trivandrum

Negombo

Beruwala

India

Srí Lanka

india & Srí lanka

Joga & Meditácia

aJ pre naJnáročneJších

aJ priaMy let 

delegát

Hotel / terapie StreS relaX DetoX KrÁSa CHUDNUtie ZDraVie JoGa MeDitÁCie
the travancore Heritage RRRR+, india • • • • • • • •
abad Harmonia ayurvedic Beach resort RRR, india • • • • • • • •
Heritance ayurveda Maha Gedara RRRR+, Srí lanka • • • • • • • •
Jetwing ayurveda pavillons RRRR+, Srí lanka • • • • • • • •
Siddhalepa ayurveda resort RRR+, Srí lanka • • • • • • • •

Je považovaná za najstarší liečebný systém na svete a v preklade 
znamená „veda života“. Zrodila sa v starobylej indii pred asi 5 000 
rokmi a je často nazývaná „matkou všetkých liečebných systémov“. 
Kladie veľký dôraz na prevenciu a neustálu podporu zdravia za 
pomoci vyváženej stravy, pozitívneho myslenia a životného štýlu.

pre koho Je aJurvédSky pobyt určený?
pre tých, ktorí chcú aktívne vylepšiť svoj zdravotný stav a udržať sa 
čo najdlhšie v plnej sile. V dnešnom svete plnom stresov a starostí 
nájdete v ajurvédskom rezorte upokojúce miesto kde možno 
nerušene relaxovať. ak patríte medzi tých šťastnejších a netrápia 
vás žiadne väčšie zdravotné problémy, je takýto pobyt ideálnym 
spôsobom pre načerpanie novej energie. Uvoľníte sa, omladnete 
a vzpružíte svoje telo.

ako Si vybrať aJurvédSky rezort?
Dôležité je vopred sa rozhodnúť za akým účelom sa chcete na 
pobyt v ajurvédskom rezorte vydať. Základná otázka teda znie: 
relax alebo liečba či hĺbková očista organizmu? ak sa rozhodtene 
pre relax, odporúčame rezorty pri mori, kde si každý deň doprajete 
masáže, vychádzky a kúpanie v mori. pri liečebných pobytoch 
a hĺbkovej očiste organizmu odporúčame rezorty vo vnútrozemí, 
pretože ponúkajú lepšie klimatické podmienky pre liečenie chorôb 
ako horúce a rušné oblastí na pobreží (rezorty nájdete na www.
satur.sk).

čo očakávať od aJurvédSkeho pobytu?
tradícia ajurvédy je hlboko spätá s prírodou a tradičným spôsobom 
života, ale s rozvojom cestovného ruchu sa otvorili ajurvédske 
rezorty, poskytujúce všetok komfort pohodlného hotelového 
ubytovania. Môžete si vybrať od jednoduchšieho ubytovania až 
po najmodernejšie luxusné rezorty. Všetky, okrem ubytovania 
a ajurvédskej celodennej stravy, poskytujú kvalitnú tradičnú liečbu 
zahrňujúcu konzulácie s lekárom, masáže a očistné procedúry, 
cvičenie jógy a meditáciu.

ako prebieha pobyt v aJurvédSkoM centre?
po vstupnom vyšetrení Vám ajurvédsky lekár zostaví program šitý na 
mieru podľa Vašich individuálnych potrieb. liečebné procedúry sú 
zamerané na dennú detoxikáciu, relaxáciu a omladzovanie organizmu. 
príjemné účinky celotelových masáži sú podporované ajurvédskymi 
bylinnými olejmi, ktoré stimulujú krvný obeh, zvyšujú tok energií 
a uvoľňujú napätie. tieto procedúry v kombinácii s cvičením jógy 
a meditáciami dodávajú telu pocit uvoľnenia a osvieženia, ktorý je 
umocnený ajurvédskou vegetariánskou diétou.

ako Je zoStavená aJurvédSka diéta?
ajurvéda verí, že naša kuchyňa môže byť aj našou lekárňou. 
ajurvédska diéta je založená na vegetariánskej strave a je doplnená 
prírodnými liečivami a bylinkovými čajmi, ktoré pomáhajú 
z tela vyplavovať toxíny. Niektoré ajurvédske rezorty ponúkajú 
v rámci relaxačných krátkodobých programov aj možnosť 
nevegetariánskej stravy, ale táto forma sa nedoporučuje počas 
liečebných a očistných programov. Záleží od ajurvédskeho rezortu 
a programu, ktorý si vyberiete - Vaša strava bude pripravovaná 
individuálne podľa stanovenej diagnózy a podávaná formou 
bufetových stolov.

kedy Sa vybrať na aJurvédSky pobyt?
ajurvéda sa na Srí lanke a v indii praktizuje celý rok. ak si chcete 
oddýchnuť a zrelaxovať sa od európskej zimy, tak vycestujte 
v zimných mesiacoch (október - apríl). ak mate záujem o liečenie 
či hĺbkovú očistu organizmu, voľte radšej letné mesiace (jún 
- september), pretože rôzne ochorenia a ich prejavy sa podľa 
ajurvédy najlepšie liečia práve v tomto období. Dažde vtedy 
zmývajú prach, očisťujú a ochladzujú atmosféru, otvárajú póry na 
tele a telo lepšie vstrebáva liečivé oleje, masážne a terapeutické 
procedúry.

ako prebieha koMunikácia v aJurvédSkoM centre?
Dorozumievacím jazykom je vo všeobecnosti angličtina. Naša 
slovensky hovoriaca delegátka Vám však bude pri vstupných 
rozhovoroch s ajurvédskym lekárom k dispozícii.

AJURVÉDA
 ODLETY Z VIEDNE A KOŠÍC
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NOVINKA

CENA od

1 250*
 eur

oficiálne  
hodnotenie ★★★★

MožnoSti 
obSadenia
A / AA 

aJurvéda

wi-fi

poloha
v tichej a pokojnej oblasti • v štáte Kerala, 
ktorý je známy najkrajšími plážami v Indii • 
23 km od mesta Trivandrum • cca 40 min 
jazdy od medzinárodného letiska 
trivandrum

vybavenie/ Ďalšie Služby
ajurvédický komplex situovaný do 
nádhernej tropickej záhrady s bujným 
palmovým porastom • okolie tvorí tropická 
vegetácia, najmä palmy • patrí do skupiny 
Joy’s Hotels and resorts a je vedený s veľmi 
profesionálnym prístupom • reprezentuje 
tradičnú architektúru s bohatým využitím 
prvkov typických pre oblasť Kerala • hotel 
v miernom svahu je rozdelený na  
2 časti • s nádherným výhľadom na more 
• v hornej časti recepcia, reštaurácia, 
ajurvédske centrum, joga a vilky „historické 
chalúpky“ • v dolnej časti moderná budova 
s bazénom • rybia reštaurácia • plážový 
bar • konferenčná miestnosť • klub zdravia 
• knižnica • požičovňa hier • detský bazén 
• ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
zdarma • biliard • Wi ‑Fi zdarma

ubytovanie
90 izieb zariadených v tradičnom 
minimalistickom štýle vrátane 2 víl 
s vlastným bazénom • väčšina elegantných 
izieb situovaná v hlavných budovách, 
zvyšok v koloniálnych vilách, typických 
pre túto oblasť • balkón alebo terasa • 
klimatizácia • TV • izby na svahu majú 
dostupný výťah na pláž

typy izieb:
Beach Grove ‑ 24 izieb, najnižšia kategória 
izieb v hoteli, situované na úpätí svahu 
s výhľadom na more a do záhrad, moderné 
vybavenie
Heritage Home – 23 izieb, v záhrade na 
svahu v koloniálnych vilkách
Premium Mansion – 15 izieb, v záhrade na 
svahu, s výťahom na pláž
Heritage Premium – 22 izieb, v záhrade na 
svahu v koloniálnych vilkách
Pool Mansion – 2 privátne klimatizované 
vilky s vlastným bazénom a priestrannou 
koloniálnou terasou

Stravovanie
raňajky alebo polpenzia alebo plná penzia

pláž
nádherná široká piesočnatá pláž 
Chowara s pozvoľným vstupom do mora 
a otvoreným morom (dostupná cez 
záhradu) • ležadlá a slnečníky za poplatok • 
osušky dostupné v hoteli

aJurvédické balíčky 
– prograMy na 7, 14 a 21 nocí
•  ubytovanie 7, 14 alebo 21 nocí v izbe 

Beach Grove
• plná penzia (ajurvédické jedlo)
• denne 2 ajurvédické procedúry
• lekárska konzultácia
• joga
•  transfery letisko Trivandrum ‑ hotel ‑ 

letisko trivandrum

terMíny
21. 02.–01. 03. 2018
04. 09.–12. 09. 2018

poznáMka
*cena od je na osobu a 7 nocí bez 
leteckej dopravy

THE TRAVANCORE HERITAGE RRRR+

preMiuM ManSon
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4,0   
tripadvisor
584 hodnotiacich

INDIA  |  kOVAlAM / kERAlA



CENA od CENA od

NOVINKA

916*
 eur

poloha
priamo na dlhej pláži • nákupné 
a zábavné možnosti v blízkom okolí • 
do centra strediska cca 2 km • transfer 
z letiska Colombo cca 4 hod (90 km)

vybavenie, Ďalšie Služby
idylický rezort v takmer trojhektárovej 
záhrade je zameraný výlučne na 
tradičné ázijské liečebné umenie 
• v celom rezorte je cítiť uvoľnenú 
atmosféru • excelentný servis 
s dôrazom na autentickú ajurvédu • vo 
veľkej tropickej záhrade sladkovodný 
bazén s terasou • lobby s recepciou 
(Wi ‑Fi zdarma) • knižnica • à la carte 
reštaurácia • bar s ponukou čerstvých 
ovocných štiav • obchod so suvenírmi 
• umelecká dielnička • joga • meditácie 
• ajurvédické prednášky a semináre • 
fitnes • za poplatok: vodné športy na 
pláži • príležitostná večerná zábava • 
decentná hudba • folklórne show

ubytovanie
64 izieb s prvkami tradičnej a modernej 
architektúry • v hlavnej budove 
Classic (29 m2) • kúpeľňa so sprchou • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
SAT TV • telefón • Wi ‑Fi zdarma • 
trezor • rýchlovarná kanvica • balkón 
s priamym alebo bočným výhľadom na 
more • Deluxe izby (41 m2) s rovnakým 
vybavením a terasou

Stravovanie
plná penzia: raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov alebo ako 
servírované menu • používané sú len 
tie najlepšie suroviny od lokálnych 
dodávateľov • bylinkové čaje od 
10 – 17 h • všetky jedlá sú pripravené 
pod dozorom ajurvédskych lekárov 
• v rezorte sa nepodáva alkohol ani 
priemyselne vyrábané nealkoholické 
nápoje

aJurvéda
v cene sú zahrnuté aj procedúry kúry 
Panchakarma • denne 1,5 ‑ 2 h • 
na začiatku pobytu vám lekár 
po úvodnej konzultácii zostaví 
procedúry špeciálne podľa vašich 
potrieb • kúry sú zostavené 
so zameraním na:
omladenie a regeneráciu - 6 dní
Zvládanie stresu - 13 dní
Úpravu hmotnosti - 13 dní

poznáMka
*cena od je na osobu a 7 nocí  
bez leteckej dopravy

oficiálne
hodnotenie ★★★★

MožnoSti obSadenia
Classic, Deluxe

a / AA

aJurvéda

wi -fi

HERITANCE AYURVEDA  
MAHA GEDARA RRRR+

718*
 eur

ABAD HARMONIA AYURVEDIC 
BEACH RESORT RRR+

poloha
v oblasti Trivandrum v štáte Kerala • 
cca 45 min od letiska Trivandrum

vybavenie/ Ďalšie Služby
abad Harmonia je jednoduchým 
vyjadrením harmónie prírody, 
exotickej krásy a úprimnej 
pohostinnosti • je bránou k ideálnemu 
miestu kde zrelaxujete, osviežite 
si telo, myseľ a dušu • situovaný 
do nádhernej kvitnúcej záhrady 
s bujnou tropickou vegetáciou • 
komplex sa skladá z hlavnej budovy 
a malých bungalovov • recepcia • 
zmenáreň • reštaurácia • ajurvédické 
centrum • masáže a parná miestnosť 
• konferenčná miestnosť • vonkajší 
bazén • ležadlá a osušky pri bazéne 
zdarma • Wi ‑Fi v spoločných 
priestoroch zdarma

ubytovanie
35 klimatizovaných izieb typu 
Superior v hlavnej budove 
s balkónom a pohodlným sedením 
a útulné bungalovy Cottage tehlovej 
farby situované okolo bazéna, každý 
s malou terasou • kúpeľňa • TV • 
denná tlač • DVD/CD prehrávač • 
minibar za poplatok • písací stôl • 
fľaša vody • Wi ‑Fi zdarma

Stravovanie
plná penzia - ajurvédická strava

pláž
v tesnej blízkosti hotela (cca 5 min 
chôdze) sa nachádza nádherná 
prírodná piesočnatá verejná pláž 
Chowara • s pozvoľným vstupom 
do mora • otvorené more • ležadlá 
a slnečníky za poplatok • osušky 
dostupné v hoteli

aJurvédický relaxačný 
balíček – prograM na 7 nocí
• 7x ubytovanie v izbe Superior
• plná penzia (ajurvédická strava)
• denne ajurvédické procedúry
• konzultácia u ajurvédskeho lekára
• joga
• transfery letisko Trivandrum ‑ hotel 
- letisko trivandrum

terMíny
21. 02.–01. 03. 2018
04. 09.–12. 09. 2018

poznáMka
*cena od je na osobu a 7 nocí bez 
leteckej dopravy

oficiálne
hodnotenie ★★★

MožnoSti obSadenia
Superior

a / AA

aJurvéda

wi-fi
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tripadvisor
129 hodnotiacich   4,0

tripadvisor
339 hodnotiacich   4,0

INDIA  |  TRIVANDRUM / kERAlA sRí lANkA  |  bERUwElA

izba Superior izba deluxe



CENA od CENA od

835*
 eur

poloha
uprostred palmového hája • priamo 
pri peknej pláži Wadduwa • v pešej 
dostupnosti stredísk Wadduwa (2 km) 
a Kalutara (5 km) • za hotelom 
nerušene vedie miestna železnica 
(dobré spojenie do hlavného mesta 
a za výletmi na juh krajiny) • transfer 
z letiska (65 km) cca 2,5 hodiny

vybavenie, Ďalšie Služby
malý, útulný hotel so srdečnou, 
uvoľnenou atmosférou • špecialista na 
ajurvédu v jej najpôvodnejšej podobe 
• ideálne podmienky na strávenie 
oddychovej, pokojnej dovolenky • 
otvorená vstupná hala s recepciou • 
reštaurácia so skvelou medzinárodnou 
a ajurvédickou kuchyňou • bar • vo 
veľkej tropickej záhrade bazén s barom 
a vodopádom • spa centrum • plážový 
volejbal • stolný tenis • fitnes • joga • 
meditácie • za poplatok: vodné športy 
na pláži • masáže a procedúry v spa • 
príležitostná večerná zábava

ubytovanie
v dvoj- a trojposchodových budovách 
• 50 izieb v typickom miestnom štýle, 
ktorý odzrkadľuje jednotlivé epochy 
architektonického kultúrneho dedičstva 
Srí Lanky • Superior izby (42 m2) • 
balkón alebo terasa • klimatizácia • 
stropný ventilátor • TV • telefón • trezor 
• minibar (za poplatok) • rýchlovarná 

kanvica • väčšie Deluxe izby (49 m2) 
bližšie pri pláži • terasa s výhľadom na 
more

Stravovanie
plná penzia: raňajky formou bufetu • 
obedy a večere bufet alebo ako výber 
z menu • všetky jedlá domácej 
a medzinárodnej kuchyne sú 
z prvotriednych potravín • pripravené 
podľa ajurvédskych zásad a receptov – 
zelenina • ovocie • obilniny • ryby • 
vegetariánske a diétne jedlá • k jedlám 
čerstvé šťavy a počas dňa bylinkové 
čaje • popoludní čaj a sladké dezerty

aJurvéda
v cene sú zahrnuté aj tradičné 
ajurvédické procedúry • denne 
1,5 ‑ 2 hod • týždenne prednášky 
a semináre • návšteva ajurvédickej 
produkčnej dielne • 1 hod. týždenne 
kurz ajurvédickej kuchyne • Elixia 
testing • denne 60 min. (6 dní v týždni) 
joga • 1x týždenne meditácia • počas 
terapií sú využívané výlučne 100% čisté 
prírodné oleje a bylinky • procedúry 
zostaví lekár po úvodnej konzultácii 
špeciálne podľa vašich potrieb

poznáMka
*cena od je na osobu a 7 nocí bez 
leteckej dopravy

oficiálne
hodnotenie ★★★+

MožnoSti obSadenia
Superior, Deluxe

a / AA

aJurvéda

SIDDHALEPA AYURVEDA  
RESORT RRRR

265 
*

eur

poloha
intímny hotel cca 150 m od pláže • na 
západnom pobreží Srí Lanky • vďaka 
svojim krásnym plážam pobrežie 
známe ako Golden Mile • v unikátnom 
meste Negombo • nákupné možnosti, 
reštaurácie a bary cca 1 km • centrum 
mesta 4 km • letisko 12 km (15 min)

vybavenie, Ďalšie Služby
veľmi atraktívny rezort ponúka 
ideálny spôsob odpočinku a relaxácie 
prostredníctvom terapie, meditácie, 
kľudu a samoty • všetko vybavenie 
a služby sú prispôsobené konkrétnym 
potrebám hostí, ktorí prišli na ajurvédu 
• otvorená recepcia • otvorená 
reštaurácia • autentické ajurvéda 
centrum • sladkovodný bazén • malý 
obchod • za poplatok fitnes a tenis 
v susednom hoteli Jetwing Blue 
Oceanic (cca 250 m) • masáže 
a ajurvédické kúry

ubytovanie
12 priestranných a komfortných víl 
usporiadaných okolo bazéna • Classic 
izby v dvojposchodovej budove • 
kúpeľňa / sprcha • klimatizácia • trezor 
• telefón • rýchlovarná kanvica • 
balkón / terasa • priestranné Queen 
vily so sedením • malá privátna 
záhrada s sedením (len izby na prízemí) 
• zastrešená terasa s masážnymi 
ležadlami • polootvorená kúpeľňa 
vaňou pod holým nebom • sprcha 

• telefón • SAT TV • rádio • minibar 
(za poplatok) • stropný ventilátor • 
klimatizácia • väčšie King vily s väčšou 
záhradou

Stravovanie
plná penzia: raňajky formou bufetu • 
obed a večera výber z menu • všetky 
jedlá sú pripravené podľa ajurvédskych 
receptov • menu zostaví lekár špeciálne 
podľa potrieb

aJurvédické balíčky
doobjednať sa dajú rôzne balíčky 
• vstupná lekárska prehliadka • 
individuálne zostavené procedúry 
‑ rôzne masáže • parné a bylinkové 
kúpele • špeciálne ošetrenia • 
muzikoterapia, arómaterapia, 
kolorterapia • terapie dopĺňajú joga 
a meditácie • na záver dostanete 
konečnú diagnózu a rady pre zdravý 
životný štýl v budúcnosti

Soft Ayurveda 3 dni 199 €
Wellnes Delight 5 dní 329 €
Ayurveda Health Care 7 dní 425 €
Ayurveda Purification 13 dní 779 €
& Revitalization 20 dní 1 066 €

poznáMka
*cena od je na osobu a 7 nocí bez 
leteckej dopravy

oficiálne
hodnotenie ★★★★

MožnoSti obSadenia
Classic, Queen, King

a / AA

aJurvéda

JETWING AYURVEDA  
PAVILIONS RRRR+
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4,0   
tripadvisor
222 hodnotiacich4,0   

tripadvisor
281 hodnotiacich

sRí lANkA  |  NEGOMbO, wADDUwA

king villa izba Superior terrace



Omán

Katar

Irán

Irán

Dubaj

Abu Dhabi

Ajman Ras al Khaimah

Fujairah

Umm al Quwain

Saudská
Arábia

Spojené arabské
emiráty

SAE
Spojené arabské emiráty tvorí 7 emirátov – Abú Dhabí, Dubaj, 
Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, Ajman, Umm al Quwain. 
Emiráty sú krajinou kontrastov – orientálnej nádhery 
a futuristickej architektúry, starých bazárov a elegantných 
nákupných centier, starých rybárskych člnov a nablýskaných 
limuzín, jednoduchého života beduínov a luxusu hotelových 
komplexov. Dovolenka v Spojených arabských emirátoch je 
určite nezabudnuteľná. Devízou, okrem výhodnej vzdialenosti 
a dĺžky letu, sú exotická atmosféra, exkluzívna úroveň služieb 
a celoročná teplá klíma a teplé more. O zábavu sa starajú 
aquaparky, množstvo atrakcií, ťavie preteky, zaujímavé 
výlety, vynikajúce golfové ihriská, luxusné wellness a spa 
centrá a samozrejme veľké množstvo nákupných centier. Po 
necelých 6 hodinách letu z Bratislavy a Viedne sa môžete 
poprechádzať po bielych pieskových plážach, kúpať sa vo 
vodách Arabského zálivu, nechať sa rozmaznávať službami 
exkluzívnych hotelov, zažívať púštne dobrodružstvá či brázdiť 
orientálne bazáre a nákupné centrá.

RAS AL KHAIMAH
Najsevernejší a v posledných rokoch dynamicky sa rozvíjajúci 
emirát, ktorý je nazývaný aj „zelenou krajinou“, nakoľko sa 
pýši širokými zelenými rovinami i masívnym pohorím Hajar, 
ktoré tvorí hranicu so Sultanátom Omán na severe, a je 
plný horských oáz a prameňov. Samotný názov by sa dal 
preložiť ako „vrchol stanu“, nakoľko sa nachádza na cípe celej 
federácie. Emirát je známym archeologickým náleziskom. 
Ras Al Khaimah je miestom, kde si prídu na svoje milovníci 
športov, prírody i kultúry, ponúka atrakcie pre všetky vekové 
kategórie. Bonusom je 64 km nádherných piesočnatých pláží 
a krištáľovo čisté more. Známe sú i mnohé golfové ihriská, 
z toho sú 2 profesionálne 18-jamkové (Al Hamra Golf Club, 
Tower Links Golf Club). Nádherné arabské plnokrvníky môžu 
návštevníci vidieť v Ras Al Khaimah Country Club, nakoľko 
kone sú veľmi dôležitou časťou arabského dedičstva. Klub 
poskytuje množstvo rekreačných aktivít a lekcie jazdenia. 
K ďalším možnostiam športového vyžitia a aktívneho 
strávenia voľného času patrí lukostreľba, tenis, rôzne vodné 
aktivity (potápanie, parasailing, jet skiing, šnorchlovanie, 
kajaky, akadémia plachtenia, katamarány a pod.). 
K zážitkovým aktivitám patrí známe púštne safari, vodný 
park Iceland, sokoliarska šou, jazda na ťavách. Milovníci 
histórie môžu navštíviť Národné múzeum s množstvom 
archeologických artefaktov, pevnosť Dhayah s nádherným 
výhľadom na Ras Al Khaimah, ruiny mesta Jazirat Al Hamra, 
historickú lodenicu na brehu prístavu Marid, starý rybársky 
prístav a tradičný trh (souk). V neposlednom rade celú 
atmosféru dotvárajú stále nové nádherné luxusné hotely 
s kvalitnými službami. Transfer z letiska v Dubaji trvá cca 
1 hod.

DUBAJ
Najznámejší a najnavštevovanejší emirát, kozmopolitné mesto, 
je najväčším turistickým obchodným centrom a nákupným 
rajom emirátov. K najväčším turistickým atrakciám patrí 
svetoznámy hotel Burj Al Arab v tvare plachty, dominanta 
mesta – najvyššia budova sveta Burj Khalifa s výškou približne 
824 metrov, umelý ostrov Palm Jumeirah s rezidenčným 
komplexom, súkromnými vilami a luxusnými hotelmi. 
Dubaj nie je iba obchodným centrom, nachádza sa tu aj 
množstvo historických pamiatok – Dubajské múzeum, 
archeologické vykopávky, stará štvrť Bastakia s galériami 
a obchodíkmi. Za zmienku určite stojí i návšteva miestnych 
trhov (trh so zlatom, s korením a rybami), kde si môžete 
vyskúšať svoj dar zjednávania. Milovníci športov sa majú 
možnosť venovať rôznym vodným športom, zahrať si golf 
v niektorom z golfových klubov a dokonca zažiť aj zimu 
uprostred exotiky – zalyžovať si v krytej hale Ski Dubai alebo 
sa ochladiť v novootvorenej kaviarni z ľadu, kde je vo vnútri 
až 6 stupňov pod nulou a všetko vrátane obrazov, záclon 
a sôch je z ľadu. V Dubaji sa konajú každoročne aj mnohé 
prestížne športové podujatia za účasti špičkových športovcov, 
mnohé veľtrhy a výstavy, koncerty a umelecké podujatia. 
Atrakciou nielen pre deti ale aj pre dospelých je vodný 
park Wild Wadi a Aquaventure, najmodernejšie ochranné 
tréningové centrum pre delfíny Dolphine Bay, výlety do púšte, 
zábavný park Wonderland, ZOO alebo návšteva nákupných 
centier. Dubaj, to je aj pestrý nočný život, zábava, diskotéky, 
kluby, nespočetné množstvo reštaurácií s miestnou ale aj 
s medzinárodnou kuchyňou. Toto všetko môžete vychutnávať 
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SpojEné ArAbSké Emiráty

náš tip
PRIVÁTNE VýLETy PRE NÁROČNýCH  
NA MIERU
Nezabudnuteľný Dubaj s obedom v Burj 
Al Arab alebo s večerou v hoteli Armani • 
Okružný let helikoptérou • see plane Hatta 
Trek Tour • Ferrari World & Yas Waterworld 
– individuálna návšteva najväčšieho 
indoorového parku na svete spojená 
s návštevou fantastického vodného parku  
Yas Waterworld s množstvom atrakcií •  
Yas Marina Circuit (jazda na F1) • Púštne 
safari s prenocovaním

náš tip
Plavba skvosty emirátov luxusnou loďou 
Costa Mediterranea. Na vlastnej koži prežijete 
kontrast medzi rozľahlou púšťou a modernou 
architektúrou, ktorá udáva trendy budúcnos-
ti. Čaká na vás najvyššia budova sveta Burj 
Khalifa, svetoznámy hotel Burj Al Arab v tvare 
plachetnice, i pobyt na ostrove Sir Bani Yas, 
ktorý je prírodnou rezerváciou, Nakhl - naj-
väčšia pevnosť v Ománe. Každý deň vás bude 
po dni plnom skvelých zážitkov čakať vaša 
luxusná loď.

pozri stranu 157
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oDLety Z BrAtisLAvy A vieDne
na tomto kúsku zeme, v meste, ktoré bolo pred pár rokmi iba 
dedinkou v púšti a dnes splní takmer všetky vaše sny.

ABú DHABí
Najväčší a najbohatší emirát a zároveň hlavné mesto 
Spojených arabských emirátov sa rozprestiera na polostrove 
a s pevninou je spojené mostmi. Pre dovolenkárov ponúka 
okrem pláží aj širokú paletu kultúrnych podujatí a nákupných 
možností. Okrem tradičných bazárov a moderných nákupných 
centier je srdcom mesta nová prímorská promenáda 
Corniche, dlhá 7 km s nádhernými parkami, fontánami, 
cyklotrasou, family parkom a detskými ihriskami. Mesto má 
niekoľko veľmi zaujímavých stavieb, medzi ktoré patrí určite 
Capital Gate, šikmá veža postavená podľa vzoru šikmej veže 
v Pise, len v modernom dizajne (zapísaná aj v Guinessovej 
knihe rekordov). Mesto popri svojom rozvoji nezabúda ani 
na históriu – nachádza sa tu skanzen, ktorý pripomína doby 
minulé, biely palác Qasr Al Hosn a približne 40 mešít, medzi 
nimi aj najväčšia mešita na strednom východe, mešita Šejka 
Zayeda pre 40 000 veriacich, archeologické náleziská na 
Sir Bani Yas Island, Heritage Village, Islamské centrum. Pre 
milovníkov športu je k dispozícií niekoľko svetoznámych 
golfových klubov a zimný štadión Abu Dhabi Ice Rink. 
Každoročne sa v meste konajú rôzne navštevované 
podujatia – ťavie dostihy, preteky tradičných drevených 
lodí dhows, prestížne medzinárodné preteky motorových 
rýchločlnov UIM Formula One Power Boat Race.
Vyrástol tu projekt svetového formátu - na ostrove Yas, 
neďaleko centra mesta vyrástlo najväčšie indoorové zábavné 
centrum Ferrari World. Zábavu a množstvo atrakcií pre deti aj 
dospelých ponúka aj vodný park Yas Waterworld. Za zmienku 
stojí i známa perlová cesta, Arabian Nights Village, situovaná 
do púšte, ktorá prináša čaro a ducha starej Arábie, rôzne 
okružné prehliadky (Big Bus tour, plavby, lety helikoptérou). 
Vynechať by sa nemala ani návšteva ostrovov, ktoré patria 
k Abu Dhabí - Saadiyat Island (prírodná rezervácia), Sir Bani 
Yas Island (pravá arabská divočina, pozorovanie zvierat, 
safari), Yas Island (Ferrari World, vodný park a okruh F1).

NENECHAJTE SI UJSŤ V EMIRÁTOCH

DUBAI CITy TOUR
Poldenný výlet s prehliadkou mesta a jeho najzaujímavejších 
pozoruhodností – dubajská mešita Jumeirah, stará štvrť 
Bastakia s veternými vežami a s múzeom, trhy so zlatom 
a s korením, plavba na tradičnej loďke po Creeku, zastávka pri 
Burj Al Arab.

NEZABUDNUTEĽNý DUBAJ
Celodenný výlet, počas ktorého spoznáte novú i starú tvár 
Dubaja, spojený s výstupom na najvyššiu vežu sveta Burj 
Khalifa.

ABU DHABI CITy TOUR
Celodenný výlet do hlavného mesta Emirátov, prehliadka 
mesta, prímorskej promenády Corniche a samozrejme 
najväčšej a najkrajšej mešity na strednom východe.

FALCON HOSPITAL TOUR
Návšteva prvého zariadenia podobného druhu na strednom 
východe, ktoré vzniklo ako zariadenie na záchranu sokolov, 
ich výchovu, ošetrovanie, kŕmenie.

DESERT SAFARI
Fascinujúca púšť, západ slnka za pieskové duny, adrenalínová 
jazda s profesionálnymi vodičmi, jazda na ťavách alebo 
štvorkolkách, návšteva beduínskeho kempu s brušnými 
tanečnicami, vodnými fajkami a výbornou večerou, to všetko 
ponúka tento obľúbený výlet.

POLOSTROV MUSANDAM
Celodenný výlet spojený s plavbou k brehom ománskeho 
polostrova, šnorchlovanie v Indickom oceáne.

DHOW CRUISE DINNER
Romantická večerná plavba po dubajskom creeku na 
tradičnej drevenej lodi Dhow s bohatou večerou a nádhernými 
výhľadmi.

ZABEZPEČENIE VSTUPENIEK DO ZÁBAVNýCH PARKOV

KLIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 24 25 27 30 35 38 38 38 35 32 31 26
VODA 23 22 23 24 29 31 32 32 32 27 28 25
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CENA od

648 eur

DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN 
ISLAND & THE BAY CLUB RRRRR

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Guest s výhľadom na 
bazén a more

A / AA / AAA / AC / AAC 

Deluxe, Beach Front

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC

2 DETI DO 13 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

ALL INCLUSIVE

BABy HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

POLOHA
komplex známej hotelovej siete Hilton 
• otvorený v roku 2014 • na umelo 
vybudovanom ostrove Al Marjan, 
v oblasti Al Hamra • vzdialený od 
medzinárodného letiska v Ras Al 
Khaimah cca 25 min a medzinárodného 
letiska v Dubaji cca 50 min • neďaleko 
sa nachádza nákupné centrum Al Hamra 
Mall • 15 min jazdy centrum strediska Ras 
Al Khaimah • cca 15 min od hotela vodný 
park Iceland a nákupné centrum Manar 
Mall cca 20 min • komplex je rozdelený 
na hotel a na časť The Bay Club

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
hotel so zaujímavou architektúrou 
v štýle čokoládových koláčikov cookies • 
napriek rozľahlosti pôsobí veľmi komorne 
• komfort typický pre túto hotelovú sieť • 
11 reštaurácií a barov s vynikajúcou 
kuchyňou (all day dining reštaurácia 
Al Marjan, francúzska reštaurácia, roof 
top bar, pool bar, lobby lounge, talianska 
reštaurácia, The Anchor – bar a grill, 
XclusiV night club, herňa) • nákupná 
arkáda • business centrum • zmenáreň 
• klientské centrum • jedno z najlepších 
Spa Eforea v celých emirátoch 

(7 liečebných a oddychových miestností, 
sauna, parné sauny, whirpool, masáže) 
• práčovňa a čistiareň • konferenčné 
miestnosti • 5 bazénov s regulovanou 
teplotou • 2 detské bazény • animačné 
programy pre deti i dospelých • osušky, 
ležadlá a slnečníky pri bazéne zdarma • 
Wi -Fi v spoločných priestoroch zdarma 
• shuttle bus do Al Hamra Mall denne 
zdarma • shuttle bus do Dubaja (Dubaj 
Mall) 3x do týždňa za poplatok  
cca 125 AED • v cene: fitnes centrum 
(otvorené 24 h) • plážový volejbal • 
športové programy počas dňa • 
za poplatok: procedúry v Spa

UByTOVANIE
275 elegantne zariadených priestranných 
izieb s nádherným výhľadom na bazén 
alebo na more v hlavnej budove • 
150 izieb typu Deluxe vo vilách • Wi -Fi 
je vo všetkých izbách za poplatok • 
všetky izby s balkónom alebo terasou 
izby Guest s rozlohou 32 m2 s výhľadom 
na bazén alebo na more • individuálne 
kontrolovateľná klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • LCD TV (42 programov) 
• rádio • telefón • minibar za poplatok 
• zariadenie na prípravu kávy a čaju 

• žehlička a žehliaca doska • trezor • 
pohodlné sedenie na balkóne alebo 
na terase 
izby Deluxe s rozlohou 45 m2 s výhľadom 
na more alebo na bazén • situované 
vo vilových budovách • individuálne 
kontrolovateľná klimatizácia • kúpeľňa • 
sušič vlasov • LCD TV (42 programov) 
• rádio • telefón • minibar za poplatok 
• zariadenie na prípravu kávy a čaju 
• žehlička a žehliaca doska • trezor • 
pohodlné sedenie na balkóne alebo na 
terase • možnosť ubytovať 4-členné 
rodiny (deti do 
13 rokov)

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive v čase 
12:00 - 00:00 h (raňajky • obedy • 
večere • snacky 13:00 - 17:00 h podávané 
v Boardwalk • nápoje – káva, okrem 
arabskej a tureckej, čaj, čokoláda, voda, 
nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, víno, 
vybrané alkoholické nápoje, koktaily, 
moktaily • kredit na večere v à la carte 
reštauráciách)

novinkA
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pre Deti
rodinný klub pLAnet FUn 
so slovenskými animátormi (24.03. – 30.05.):
mini klub pre deti od 4 - 12 rokov • teenage club pre deti  
od 13 – 18 rokov • mini disco • tematické dni - pirátsky  
poklad, indiánske leto, športová mini olympiáda, obľúbený 
rozprávkový hrdina a iné • tvorivé dielne: maľovanie tričiek, 
origami, facepainting, modelovanie balónov, maľovanie kamienkov, 
obrázky z farebného piesku • púšťanie balónov šťastia alebo 
lodičiek prianí • (pod)vodné šibalstvá • pieskové dobrodružstvá • 
rôzne športové hry a turnaje
poznámka: mimo termínu 24.03. – 30.05. je v hoteli k dispozícii 
detský kútik s časťou pre menšie deti 3 - 12 rokov a herňou 
s počítačovými hrami a playstation pre juniorov 12 - 18 rokov. 
Ďalšie vybavenie pre deti: detské menu • vybavenie pre dojčatá • 
opatrovateľská služba za poplatok • detské stoličky v reštauráciách 
• detské ohrádky • detské postieľky • vodné ihrisko - pirátska loď 
so šmýkačkami • detský bazén krytý proti slnku

výhoDy pre roDiny
2 deti do 13 rokov zdarma
Možnosť ubytovania 1+1, 2+1, 2+2
Priamy let z Bratislavy alebo z Viedne s dĺžkou letu len 5,5 hodiny

RODINNÝ KLUB 
S DvOMI SLOvENSKÝMI ANIMáTORMI

THE BAy CLUB

THE BAy CLUB RRRRR

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
novovybudovaná časť hotela pre 
náročnejších klientov • architektúrou 
zapadajúca do koloritu celého areálu • 
samostatná časť na check -in s osobitou 
starostlivosťou • súkromný bazén (len 
pre dospelých) len pre klientov Bay Club 
• samostatná časť pláže s ležadlami 
a slnečníkmi • vstup do Ladies Spa 
zdarma • Wi -Fi v spoločných priestoroch 
zdarma • klienti Bay Club majú prístup 
ku všetkým ostatným službám hotela • 
samostatná all day dinnig reštaurácia len 
pre klientov Bay Club

UByTOVANIE
236 priestranných elegantne zariadených 
izieb typu Beach Front s rozlohou 45 m2 
a s možnosťou ubytovať 4-členné rodiny 
a 2 suity s troma spálňami s rozlohou 
180 m2 • všetky izby s balkónom 
alebo terasou s orientáciou na more • 
individuálne kontrolovateľná klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV  
(42 programov) s možnosťou pripojenia 
iPod a tabletu • rádio • telefón • minibar 
za poplatok • Nespresso kávovar • 

žehlička a žehliaca doska • trezor • 
pohodlné sedenie na balkóne alebo na 
terase • Wi -Fi vo všetkých izbách za 
poplatok

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive od 12:00 
do 00:00 h (raňajky • obedy • večere 
• snacky 13:00 - 17:00 h podávané 
v Boardwalk • nápoje – káva okrem 
arabskej a tureckej, čaj, čokoláda, voda, 
nealkoholické nápoje, džúsy, pivo, víno, 
vybrané alkoholické nápoje, koktaily, 
moktaily • kredit na večere v à la carte 
reštauráciách)

PLÁž
450 m dlhá piesočnatá pláž priamo 
pred hotelom • na umelo vybudovanom 
ostrove Marjan • pozvoľný vstup do 
mora • s výhľadom na Ras Al Khaimah 
• ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • The Bay Club má vyhradenú 
pláž len pre hostí z tejto časti hotela • 
vodné športy na pláži za poplatok
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NAJVÄČŠÍ 
INDOOROVÝ 
TEMATICKÝ PARK 
NA SVETE 
4 EPICKÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ 
NA 1 MIESTE 
•  MARVEL ZONE  
•  CARTOON NETWORK ZONE
•  LOST VALLEY ZONE
•  IMG BOULEVARD ZONE 

MULTIPLEX KINO 
S IMAX OBRAZOVKOU 

21 ADRENALÍNOVÝCH 
ATRAKCIÍ

28 REŠTAURÁCII 

25 OBCHODOV

WHERE WORLDS OF 
IMAGINATION COME TO LIFE

WWW.IMGWORLDS.COM

EXLUZÍVNE 

CENY VSTUPOV 

IBA V CK SATUR

IMG Worlds 210x280.indd   1 10.08.17   14:27



IZBA DELUXE

CENA od

1 198 eur

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Deluxe, Premium

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC 

Rodinné izby

AA / AAA / AAAA / AAAC 
/ AACC / AAccc / AAACC / 
AAAAC

2 - 3 DETI DO 14 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

ULTRA ALL INCLUSIVE

BABy HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI

POLOHA
luxusný komplex známej hotelovej siete 
Rixos • otvorený v roku 2014 • na umelo 
vybudovanom ostrove Al Marjan •  
50 min od medzinárodného letiska 
v Dubaji • neďaleko hotela nákupné 
centrum Al Hamra Mall • centrum 
strediska cca 25 min • vodný park 
Iceland a nákupné centrum Manar Mall 
cca 15 min

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
hotel s veľmi zaujímavou architektúrou 
• tri budovy v tvare pyramíd • vstupná 
hala s recepciou • 14 reštaurácií a barov 
s miestnou i medzinárodnou kuchyňou 
(all day dinning reštaurácia, talianska, 
ázijská, turecká, rybia, Meat point s 
americkou kuchyňou, pool bar, lobby 
lounge, mojito bar, Sea & See bar,  
Cup’n go, Cigar bar, Toast´n Burger – 
24 hod reštaurácia, Nargila/Shisha bar 
– vodná fajka za poplatok) • nákupná 
arkáda (souk) • wellnes centrum pre 
ženy • wellness centrum pre mužov • 
hammám • nočný klub Inferno • niekoľko 
vonkajších bazénov • bazén len pre 
dospelých • rôzne animačné programy 
pre deti i dospelých počas dňa • večer 
vystúpenia • párty • slnečníky, ležadlá  
a osušky pri bazéne zdarma • shuttle 

bus do Al Hamra Mall zdarma • Wi-Fi 
zdarma v celom areáli hotela • v cene: 
fitnes centrum • tenisové kurty • plážový 
volejbal • minifutbalové ihrisko • stolný 
tenis • stolný futbal • vodné pólo • joga 
• zumba • športové programy počas dňa 
• sauna • ľadová fontána • za poplatok: 
požičovňa tenisových rakiet a loptičiek 
• prenájom tenisového kurtu po západe 
slnka • vybrané procedúry a hammám v 
Spa centre • salón krásy • vodné športy 
na pláži • osobní tréneri • súkromné 
cabanas pri bazéne • špeciálne večerné 
predstavenia • nočný klub Inferno (extra 
poplatok za súkromný stôl/lounge 
a vybrané alkoholické nápoje)

UByTOVANIE
elegantne zariadené izby s nádherným 
výhľadom na záliv, bazén alebo na Ras 
Al Khaimah • kúpeľňa • kúpacie plášte 
• pohodlné sedenie • LCD TV • minibar 
(denne dopĺňaný v rámci ultra all 
inclusive) • trezor zdarma • Wi-Fi  
zdarma • izbový servis za poplatok • 
izby Deluxe (35 m2, bez balkóna) • 
izby premium (niektoré s balkónom) 
• rodinné izby (70 m2, 2 samostatné 
miestnosti, niektoré izby majú balkón)

STRAVOVANIE
ultra all inclusive
v hlavnej reštaurácii Seven Heights • 
raňajky • obedy • večere • 
Toast`n Burger (24 h) • večere  
v à la carte reštauráciách • káva • čaj 
• alkoholické i nealkoholické koktaily 
• vybrané destiláty • víno • pivo • 
nealkoholické nápoje • džúsy • bar pri 
bazéne – denne snacky • bary na pláži

PRE DETI
klub Rixy (4 - 12 rokov) • teenage 
republic (10 - 17 rokov) • bazén • herňa 
s rôznymi spoločenskými hrami • kino 
• Rixy disco • animačné programy • 
stoličky v reštauráciách • postieľky • 
servis pre dojčatá • opatrovateľská 
služba pre deti za poplatok • 3 menšie 
tobogány

PLÁž
345 m dlhá piesočnatá pláž priamo 
pred hotelom • na umelo vybudovanom 
ostrove Marjan • pozvoľný vstup do 
mora • s výhľadom na hotely na začiatku 
emirátu Ras Al Khaimah • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma • 
cabanas za poplatok pre páry alebo 
rodiny • 2 plážové bary • vodné športy 
za poplatok len pre hostí hotela • 
plážový volejbal alebo futbal

RIXOS BAB AL BAHR RRRRR 
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NAJVÄČŠÍ 
INDOOROVÝ 
TEMATICKÝ PARK 
NA SVETE 
4 EPICKÉ 
DOBRODRUŽSTVÁ 
NA 1 MIESTE 
•  MARVEL ZONE  
•  CARTOON NETWORK ZONE
•  LOST VALLEY ZONE
•  IMG BOULEVARD ZONE 

MULTIPLEX KINO 
S IMAX OBRAZOVKOU 

21 ADRENALÍNOVÝCH 
ATRAKCIÍ

28 REŠTAURÁCII 

25 OBCHODOV

WHERE WORLDS OF 
IMAGINATION COME TO LIFE

WWW.IMGWORLDS.COM

EXLUZÍVNE 

CENY VSTUPOV 

IBA V CK SATUR
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IZBA DELUXE

CENA od

798 eur

HILTON RESORT & SPA RAS AL KHAIMAH RRRRR

POLOHA
na nádhernej 1,2 km dlhej piesočnatej 
pláži • centrum Ras Al Khaimah cca 2 km 
od hotela • v blízkosti komplexu 
množstvo nákupných možností • 
vodný park Iceland • cca 90 km od 
medzinárodného letiska v Dubaji •  
4x do týždňa hotelový shuttle bus  
do nákupného centra Dubai Mall  
za poplatok

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
symbióza tradičných arabských 
a moderných prvkov vytvára útulnú 
a zároveň luxusnú atmosféru celého 
rezortu • hotel patriaci k renomovanej 
hotelovej sieti Hilton • 12 reštaurácií 
a barov • bar na pláži • množstvo 
obchodíkov • kardio centrum • moderné 
Spa so saunou • jacuzzi • turecký 
hammám • 5 bazénov (z toho jeden 
s morskou vodou) • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazénoch zdarma • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
v cene: fitnes centrum • stolný tenis • 
bedminton • šípky • pilates • tenisový 
kurt len počas dňa • za poplatok: 
požičovňa tenisových rakiet a loptičiek • 
služby Spa centra

UByTOVANIE
komfortne a elegantne zariadené izby 
v arabskom štýle typu Guest s výhľadom 
do záhrady a Deluxe s výhľadom na 
more • kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV 
• rádiobudík • telefón • Wi-Fi zdarma 
• minibar za poplatok • rýchlovarná 
kanvica • žehlička • balkón alebo terasa 
• trezor zdarma • veľká fľaša vody denne 
dopĺňaná na izbách

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive (raňajky, 
obedy a večere v hlavnej reštaurácii 
Maarid • nealkoholická nápoje a vybrané 
alkoholické nápoje podávané od 12:00 – 
00:00 h v pool bare Sunset • BN Café, 
The Dome Lounge a XO Bar • kredit  
70 AED osoba na konzumáciu  
v à la carte reštauráciách)

PRE DETI
klub pre deti 4 - 12 rokov za poplatok •  
2 bazény • tobogán • vonkajšie 
i vnútorné ihrisko • herňa pre najmenšie 
deti • menu • stoličky • postieľky • 
servis pre dojčatá • opatrovanie detí 
za poplatok • maľovanie na tvár • 
premietanie filmov • stavanie hradov  
z piesku • zdobenie koláčikov

PLÁž
1,2 km dlhá piesočnatá pláž v lagúne 
– prírodný piesok • pozvoľný vstup 
do mora • výhľad na otvorené more 
• ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • 2 plážové bary Rio (otvorený 
od 9:00 h do 18:00 h) a Dhow (otvorený 
od 10:00 h do 19:30 h) • vodné športy  
za poplatok len pre hostí hotela • 
plážový volejbal 

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Guest, Deluxe

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

ALL INCLUSIVE

BABy HOTEL

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI-FI
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IZBA EXECUTIVE

NOVINKA

CENA od

758 eur

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Executive

A / AA / AAA / AC / AAC

Ambassador

A / AA / AAAA / AAC / AACC

Royal

A / AAA / AAAA / AAAAA / 
AAAAAA / AAAACC / AAAAAC 
/ AAACCC

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

ALL INCLUSIVE

WI-FI 

POLOHA
novovybudovaný hotel v emiráte  
Umm Al Quwain • situovaný v pokojnej 
oblasti • 40 min od medzinárodného 
letiska v Dubaji • ideálny pre tých, ktorí 
vyhľadávajú pokojnú dovolenku, ďaleko 
od ruchu mesta

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
rodinne vedený menší hotel • 
pekná rozľahlá záhrada s tropickým 
porastom a datľovými palmami po 
celom areáli • 24 hodinová recepcia 
so zmenárňou a trezorom • čistiareň • 
reštaurácia, v ktorej hrá každý piatok 
živá hudba • Libanonská reštaurácia • 
masáže • manikúra a pedikúra • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
business centrum • bazén • bar pri 
bazéne • osušky, ležadlá a slnečníky pri 
bazéne zdarma • shuttle bus do Dubai 
City Centre 3x do týždňa zdarma • 
v cene: plážový volejbal • plážový futbal

UByTOVANIE
66 účelne zariadených klimatizovaných 
izieb v malých vilkách • s výhľadom do 
záhrady alebo na more • sedenie na 

balkóne • Wi-Fi zdarma
izby executive s rozlohou 36 m2 
s balkónom • individuálne regulovaná 
klimatizácia • spálňa s dvoma lôžkami 
a obývacia miestnosť s gaučom pre  
1 osobu • kúpeľňa • LCD TV  
(22 programov) • telefón • minibar  
za poplatok
izby Ambassador s rozlohou 56 m2 
s balkónom • individuálne regulovaná 
klimatizácia • 2 spálne a obývacia 
miestnosť • 2 kúpeľne • LCD TV  
(22 programov) • telefón • minibar  
za poplatok
izby royal s rozlohou 120 m2 s balkónom 
• individuálne regulovaná klimatizácia •  
3 spálne a obývacia miestnosť •  
3 kúpeľne • LCD TV (22 programov) • 
telefón • minibar za poplatok

STRAVOVANIE
polpenzia (nápoje zdarma pri večeri) 
alebo all inclusive (raňajky, obedy 
a večere v hlavnej reštaurácii • 
nealkoholické nápoje • alkoholické 
nápoje – whiskey Red Label, White Label 
a Dewars, víno, pivo, vodka, tequilla 
El Patron, brandy Napoleon) • obsah 

minibaru je k dispozícii zdarma pri 
príchode - každé ďalšie doplnenie je  
za poplatok

PRE DETI
malé ihrisko • opatrovateľská služba 
za poplatok • stoličky v reštaurácii • 
postieľky

PLÁž
nádherná dlhá piesočnatá pláž s bielym 
jemným pieskom • pozvoľný vstup 
do mora • otvorené more • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma • 
plážový volejbal 

UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL RRR+

19VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,0   
TripAdvisor
64 hodnotiacich

SAE  |  Umm Al QUWAin



IZBA SUPERIOR

CENA od

878 eur

IBEROTEL MIRAMAR AL AQAH  
BEACH RESORT RRRRR

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Superior

A/Ac/AA/AAA/AAc

Deluxe

A/Ac/AA/AAA/AAcc

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

POTÁPANIE

WI-FI

POLOHA
na východnom pobreží emirátov • medzi 
masívnym pohorím Hajar a Indickým 
oceánom • dedinka Dibba je vzdialená 
cca 15 km • centum Fujairah cca 45 km 
• medzinárodné letisko v Dubaji je 
cca 140 km • transfer z letiska trvá  
cca 90 min

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
komfortný hotel postavený v arabskom 
štýle • s viditeľnými prvkami arabskej 
kultúry a architektúry • vsadený do 
rozľahlej záhrady s bujnou tropickou 
vegetáciou • komorná vstupná hala 
s recepciou • zmenáreň • nákupná 
arkáda • kozmetický salón • kaderníctvo 
• niekoľko reštaurácii a barov (Al Majlis – 
all day dinning reštaurácia • lobby bar 
Al Moltaqa • lobby bar Terrace – snacky 
a vodná fajka • Corlioni ’s Pool Bar • ázisjká 
reštaurácia Seasasia • talianska Mammone 
• Bahari Beach bar • Bliss – pub a disco) 
• konferenčné miestnosti • business 
centrum • Adam & Eva Spa (sauna • 
parné miestnosti • oddychové miestnosti 
• relaxačný bazén • jacuzzi) • bazénový 
komplex • ležadlá, slnečníky a osušky pri 
bazéne zdarma • open air amfiteáter • 
potápačské centrum • animačné programy 
pre deti i dospelých • v cene: fitnes 
centrum • vnútorný bazén • stolný tenis 

• sauna • jacuzzi • volejbal • basketbal • 
za poplatok: procedúry v Spa • masáže • 
biliard • šípky • tenis • lekcie potápania

UByTOVANIE
elegantne zariadené priestranné izby 
situované do malých budov • dokonale 
ladiace s celým koloritom okolitého 
prostredia • zariadené v arabskom štýle 
s klasickými prvkami pre túto kultúru • 
individuálne kontrolovateľná klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV • rádio 
• telefón • minibar (v cene len v rámci all 
inclusive) • trezor • zariadenie na prípravu 
kávy a čaju • Wi-Fi zdarma a 24-hod 
izbový servis za poplatok • balkón alebo 
terasa
izby superior s rozlohou 34 m2, 
s výhľadom na bazén, na záhradu alebo 
na more
izby Deluxe s rozlohou 43 m2, s výhľadom 
na bazén, na záhradu alebo na more, 
s oddelenou časťou s rozkladacím gaučom 
na spanie pre deti (možnosť ubytovať 2+2)

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive (raňajky, 
obedy, večere v hlavnej reštaurácii alebo 
večera v Mammone alebo Sensasia – set 
menu • popoludňajšie snacky podávané 
v reštaurácii Mammone 16:30-17:00 h • 
teplé snacky v Al Moltaqa 22:00-01:00 h • 

izbový servis – vybrané menu  
01:00 – 06:30 h • káva (okrem tureckej), 
čaj, nealkoholické nápoje a vybrané 
druhy alkoholických nápojov • pivo• víno 
• nápoje podávané od 10:30 do 00:00 
h v beach bare, pool bare a lobby bare 
• vybrané koktaily a moktaily • zmrzlina 
pre deti do 12 rokov podávaná od 11:00 h 
v pool bare a Bahari beach restaurant • 
minibar – 2 nealkoholické nápoje, 2 džúsy 
v plechovke, 2 pivá a 2 flaše vody 0,5 l 
v cene • 25% zľava na stravovanie mimo 
rozsahu all inclusive

PRE DETI
miniklub pre deti 4–12 rokov • animačné 
porgramy • bazén krytý pred slnkom • 
ihrisko • menu a stoličky v reštaurácii 
• postieľky zdarma na vyžiadanie • 
opatrovateľská služba za poplatok

PLÁž
200 m dlhá piesočnatá pláž s jemným 
prírodným pieskom • pozvoľný vstup do 
mora • otvorené more • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma • vodné športy 
za poplatok • plážový volejbal a futbal • 
šnorchlovanie a potápanie pri neďalekom 
ostrove Snoopy • plážový bar Bahari 
(otvorený od 09:00 h do 22:00 h)

20 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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IZBA CLASSIC

CENA od

1 598 eur

SOFITEL THE PALM RRRRR

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Classic

A / AA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

BABy HOTEL

WELLNESS

WI-FI

POLOHA
na známom ikonickom, umelo 
vybudovanom ostrove Palm Island • 
veľmi dobrá dostupnosť do centra mesta 
a do Aquaventure Water Park v hoteli 
Atlantis • 35 min od medzinárodného 
letiska v Dubaji • s nádherným výhľadom 
na Palmový ostrov a na Skyline Dubaja

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
hotel francúzskej hotelovej siete • 
impozantná architektúra v polynézskom 
štýle doplnená nádherným tropickým 
rastlinstvom v rozľahlej záhrade • 
klasickú atmosféru hotela dopĺňajú rôzne 
umelecké diela, záhrady a živé steny • 
vstupná hala ladená do prírodných farieb 
s prevahou drevených prvkov • zmenáreň 
• 8 tematických ocenených reštaurácií 
a barov (Manava – polynézska • Studio 
du Chef – francúzske bistro • Monana – 
seafood • Porterhouse – steak house • 
hong Loong – ázisjká • Maui beach – na 
pláži • Bottega – talianska • Porterhouse 
bar • Lobby lounge • Amura – detská 
reštaurácia) • business centrum • 
konferenčné miestnosti • luxusné wellnes 
centrum SoSpa s rôznymi procedúrami 
• oddychové miestnosti • sauny • salón 

krásy a kadernícky salón • 2LIV Night 
Club • bazénový komplex obklopený 
tropickou vegetáciou • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazéne zdarma • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
v cene: fitnes centrum • tenisové kurty 
• za poplatok: požičovňa športových 
potrieb • procedúry v Spa

UByTOVANIE
360 luxusne zariadených izieb typu 
Classic v polynézskom štýle s výhľadom 
na ikonický Palm Island alebo na more 
• množstvo prírodných a umeleckých 
detailov dopĺňa atmosféru izieb • 
kúpeľňa • LCD TV • dokovacia stanica 
iPod/iPhone • trezor • minibar za 
poplatok • telefón • zariadenie na 
prípravu kávy a čaju • balkón • Wi-Fi 
zdarma

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
klub • ihrisko • reštaurácia • 
opatrovateľská služba za poplatok • 
stoličky v reštauráciách • postieľky  
na vyžiadanie zdarma • bazén

PLÁž
500 m dlhá piesočnatá pláž na umelo 
vybudovanom ostrove The Palm Island 
• tropický palmový porast • pozvoľný 
vstup do mora • výhľad na skyline 
Dubaja a Palmový ostrov • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma • 
Maui beach restaurant – čašníci berú 
objednávky priamo na pláži od klientov • 
vodné športy za poplatok 
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IZBA DELUXE

CENA od

1 098 eur

RIXOS THE PALM RRRRR

POLOHA
moderný hotel sa nachádza na konci 
palmového oblúka na známom 
Palmovom ostrove • nádherný výhľad na 
panorámu Dubaja a celý Palmový ostrov 
• menšie nákupné strediská sú vzdialené 
cca 17 km • vodný park Aquaventure 
5 km • vzdialenosť od letiska 47 km • 
najväčšie nákupné centrum Dubai Mall 
30 km od hotela • shuttle bus z hotela 
k nákupným strediskám zdarma • vodný 
taxík do Dubai Marina (1x za pobyt 
zdarma, rezervácia vopred)

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
moderný a elegantný hotel • nádherná 
vstupná hala s recepciou • 3 reštaurácie 
(A la Turca - turecká kuchyňa, L‘Olivo - 
talianska à la carte, Aegean - sea food) • 
2 longues • niekoľko barov • konferenčné 
centrum • business centrum • bazénový 
komplex s 2 bazénmi, terasou a barom, 
ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
zdarma • nádherná tropická záhrada 
• denné i večerné animačné programy 
a šou • lekcie tanca a pilates • Wi-Fi 
zdarma • v cene: fitnes centrum • sauna 
• parný kúpeľ • joga • pilates • zumba • 
vodná gymnastika • badminton • stolný 
tenis • vstup do sauny • parné miestnosti 
• ľadová fontána • za poplatok: Anjana 
Spa - wellness a spa centrum so širokou 

ponukou rôznych procedúr a masáží, 
kozmetický salón, oddychové miestnosti 
• prenájom tenisového kurtu

UByTOVANIE
moderne a luxusne zariadené izby 
typu Deluxe • nádherný výhľad na 
Palmový ostrov • kúpeľňa • kúpacie 
plášte • sušič vlasov • telefón • trezor • 
LCD TV • minibar za poplatok • varná 
kanvica s kávou a čajom • Wi-Fi zdarma 
• niektoré izby majú balkón • daľšie 
kategórie izieb: premium, Junior suite  
s možnosťou ubytovať 4-členné rodiny

STRAVOVANIE
polpenzia alebo ultra all inclusive 
(raňajky • obedy • večere v hlavnej 
reštaurácii • nealkoholické nápoje 
a vybrané alkoholické nápoje – vodka, 
tequila, gin, rum, whiskey, víno a pivo • 
káva a čaj • minibar – vybrané nápoje • 
snacky medzi jedlami • stravovanie  
v à la carte reštauráciách – na 
objednávku vopred)

PRE DETI
miniklub Rixi pre deti 4-12 rokov 
s pestrou ponukou aktivít • disco • 
maľovanie na tvár • opatrovateľská 
služba za poplatok • kino • hry v bazéne 
• rôzne denné animačné programy • 
magická škola

PLÁž
900 m dlhá piesočnatá pláž na umelo 
vybudovanom ostrove The Palm Island 
• oáza pokoja s tropickou vegetáciou 
• pozvoľný vstup do mora • výhľad 
na skyline Dubaja a Palmový ostrov 
• ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • súkromné cabanas za poplatok 
• plážový volejbal a futbal • vodné športy 
na vyhradenej časti pláže za poplatok • 
I-Chill beach bar (otvorený od 09:00 h 
do 01:00 h)

OFICIÁLNE 
ODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Deluxe

A / AA / AC / AAC

Premium, Junior suite

A / AA / AC / AAC/ aacc

2 DETI DO 14 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

ULTRA ALL INCLUSIVE

WELLNESS

BABy HOTEL

WI-FI

22 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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IZBA DELUXE

NOVINKA

CENA od

1 698 eur

RIXOS PREMIUM DUBAI RRRRR

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Deluxe, Premium

A / AA / AC / AAC 

DIEŤA DO 14 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI 

WELLNESS

WI-FI

POLOHA
novootvorený hotel známej hotelovej 
siete Rixos • situovaný na jednej 
z najznámejších adries v Dubaji na pláži 
Jumeirah beach ako súčasť Jumeirah 
Beach Residence (JBR), na promenáde 
The Walk • 40 min od medzinárodného 
letiska v Dubaji • 15 min od ikonického 
Palmového ostrova • 25 min od najvyššej 
stavby sveta veže Burj Khalifa •  
30 min od zábavných parkov Legoland, 
Motiongate, Bollywood a IMG Worlds 
• nákupné centrum Marina Mall 5 min • 
nákupné centrum Mall of the Emirates 
10 min

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
35 poschodová budova s perfektným 
krištáľovým dizajnom • s výhľadom na 
umelý ostrov, kde vyrastá Dubai Eye • 
24 hodinová recepcia so zmenárňou 
• 8 reštaurácii a barov (Turquoise 
restaurant – all day dining • Black Tap 
Craft Burgers • Lock, Stock & Barrel 
Bar • STK Steakhouse • Azure Beach • 
Riviera Beach Grill • Luigia – talianska 
reštaurácia • Crystal Lobby Lounge) 
• Spa pre mužov a pre ženy • turecký 
hammám • salón krásy • nákupná 

arkáda • business centrum • čistiareň 
a práčovňa • bazén pre dospelých aj 
pre deti • ležadlá, slnečníky a osušky pri 
bazéne zdarma • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • v cene: fitnes 
centrum • plážový volejbal • za poplatok: 
procedúry v Spa

UByTOVANIE
443 rozľahlých a luxusne zariadených 
klimatizovaných izieb • s moderným 
dizajnom a pastelovými farbami • 
s výhľadom na Arabský záliv alebo na 
mrakodrapy mesta Dubaj • Wi-Fi zdarma
izby Deluxe s rozlohou 32-48 m2 • 
s výhľadom na Palmový ostrov, mesto 
alebo na Arabský záliv • individuálne 
regulovaná klimatizácia • kúpeľňa • LCD 
TV (48 programov) • telefón • minibar 
za poplatok
izby premium s rozlohou 32-48 m2  
• s výhľadom na Palmový ostrov alebo na 
Arabský záliv • individuálne regulovaná 
klimatizácia • kúpeľňa • LCD TV (48 pro-
gramov) • telefón • minibar za poplatok 
• izby sú situované na 31. až 34. poschodí

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
bazén • opatrovateľská služba za 
poplatok • detské stoličky v reštaurácii • 
detské postieľky

PLÁž
najznámejšia pláž v Emirátoch – 
Jumeirah beach • s prírodným jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
zdarma • beach a pool bar • vodné 
športy za poplatok (nepatria k hotelu) 
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IZBA DELUXE

HILTON DUBAI THE WALK

HILTON DUBAI JUMEIRAH BEACH

CENA od

958 eur

HILTON DUBAI JUMEIRAH BEACH RRRRR
HILTON DUBAI THE WALK RRRR+

HILTON DUBAI JUMEIRAH BEACH RRRRR

POLOHA
rezort situovaný priamo na nádhernej 
pláži Jumeirah s bielym pieskom • 
25 km od centra mesta • 30 km od 
medzinárodného letiska v Dubaji • 5 km 
od golfového ihriska • novotvorené 
nákupné centrum v tesnej blízkosti 
hotela • za hotelom promenáda  
The Walk s množstvom reštaurácií, barov 
a obchodíkov

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
obľúbený plážový rezort • 5 reštaurácií • 
3 bary • lobby lounge • obchody • Spa 
centrum • business centrum • tropická 
záhrada • bazén • ležadlá, slnečníky 
a osušky na pláži a pri bazéne zdarma • 
Wi-Fi v spoločných priestoroch zdarma 
• v cene: fitnes centrum • aerobik • za 
poplatok: vodné športy na pláži • masáže 
a procedúry v Spa centre

UByTOVANIE
pekné izby typu Deluxe s výhľadom na 
promenádu The Walk alebo na more 
• moderne a komfortne zariadené • 
kúpeľňa • sušič vlasov • kúpacie plášte 
• LCD TV • rádio • telefón • minibar 

za poplatok • varná kanvica • trezor • 
balkón • Wi-Fi za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
bazén • ihrisko • Kid’s Club pre deti 
4-12 rokov • detské menu • herňa • 
opatrovanie za poplatok

HILTON DUBAI THE WALK RRRR+

POLOHA
priamo na novovybudovanej promenáde 
The Walk • neďaleko nádhernej 
súkromnej hotelovej pláže s bielym 
pieskom a nádherným čistým morom 
• nákupné centrum priamo pred 
rezidenčnou budovou • 30 km od 
medzinárodného letiska v Dubaji •  
25 km od centra mesta

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
výšková 36-poschodová rezidenčná 
budova • priamo za hotelom Hilton 
Dubai Jumeirah, s ktorým je spojená 
mostom • komfort hotelového rezortu 
s možnosťou ubytovania i viacčlenných 
rodín • bazén • sauna • klub zdravia • 

kompletne zariadené business centrum • 
trezory na recepcii • niekoľko reštaurácií 
a barov (veľmi zaujímavá reštaurácia 
BBQ na 35. poschodí s nádherným 
výhľadom) • hostia ubytovaní 
v rezidenciách môžu bezplatne využívať 
všetky služby rezortu • Wi-Fi zdarma 
• v cene: fitnes centrum • aerobik • za 
poplatok: vodné športy na pláži • masáže 
a procedúry v Spa centre

UByTOVANIE
362 moderne zariadených štúdií 
a apartmánov • orientácia na Dubai 
Marina, palmový ostrov alebo Arabský 
záliv • štúdiá a apartmány zariadené 
v prírodnom dekóre • kúpeľňa • kuchyňa 
• kávovar • sušič vlasov • žehlička • 
SAT TV • telefón • trezor • minibar za 
poplatok • balkón • Wi-Fi za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
bazén • ihrisko • Kid’s Club pre deti 
4-12 rokov • detské menu • herňa • 
optarovateľská služba za poplatok

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE 

★★★★★ /★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Hotel

A / AA / AAA / AC / AAC

The Walk

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA 
(Hotel)

2 DETI DO 12 R. ZDARMA 
(The Walk)

PRIAMO NA PLÁžI (hotel)

BABy HOTEL

WELLNESS

GOLF

WI-FI

24 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
1051 hodnotiacich   4,5

SAE  |  dUbAj



IZBA CLASSIC SEA VIEW

CENA od

1 028 eur

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Classic sea view

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRI PLÁžI

BABy HOTEL

WELLNESS

WI-FI

AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH  
RESIDENCE RRRRR

POLOHA
hotel je situovaný na jednej 
z najprestížnejších adries v meste, na 
promenáde The Walk s množstvom 
obchodov, reštaurácií a barov • cca 5 km 
od umelo vybudovaného Palmového 
ostrova • medzinárodné letisko v Dubaji 
vzdialené cca 30 km • 10 km od Internet 
a Media City • 20 km od výstaviska

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
hotel známej medzinárodnej siete 
Rotana • súčasť rezidenčného komplexu 
Jumeirah Beach Residences, ktorý 
je tvorený približne 45 pieskovými 
mrakodrapmi • wellnes so saunami 
• parné miestnosti • jacuzzi • rôzne 
masáže a procedúry • 4 reštaurácie 
s medzinárodnou kuchyňou 
(JB’s Gastropub – americká • Benihana – 
japonská • Rosso – talianska • hlavná 
reštaurácia s medzinárodnou kuchňou 
Horizon) • 2 reštaurácie sú ocenené 
gastronomickými oceneniami • lobby 
lounge Atrium • salón pre ženy a pre 
mužov • bezplatné transfery k najväčším 
nákupným centrám v Dubaji • business 
centrum • konferenčné miestnosti • 

obchod a klenotníctvo • bazén • slnečná 
terasa • ležadlá, slnečníky pri bazéne 
zdarma • bar pri bazéne • Wi-Fi  
v spoločných priestoroch zdarma • 
v cene: fitnes a kardio centrum •  
za poplatok: masáže a procedúry v Spa

UByTOVANIE
štýlovo zariadené priestranné 
klimatizované izby typu Classic sea 
view snúbia v sebe eleganciu a komfort 
• kúpeľňa s kúpacími plášťami • sušič 
vlasov • pracovný kútik • LCD TV • 
minibar za poplatok • trezor • zariadenie 
na prípravu kávy a čaju • Wi-Fi zdarma 
• priamy alebo bočný výhľad na more 
a okolité mrakodrapy

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
bazén • postieľky na vyžiadanie zdarma 
• stoličky v reštaurácii • opatrovateľská 
služba za poplatok

PLÁž
známa piesočnatá pláž Jumeirah beach 
dostupná cez promenádu The Walk • 
priamo od hotelového bazéna premáva 
na promenádu výťah • s pozvoľným 
vstupom do mora • s výhľadom na 
umelý ostrov a Dubai Eye • plážový 
set - slnečník a osuška sa dá zapožičať 
v hoteli za poplatok cca 8 USD/deň 

25VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
TripAdvisor
2657 hodnotiacich

SAE  |  dUbAj



IZBA GUEST

CENA od

568 eur

DOUBLETREE BY HILTON DUBAI 
BUSINESS BAY RRRR

POLOHA
na Bay square • v časti Downtown cca 
200 m od dubajského kanála • v pešej 
dostupnosti od nákupných možností 
a množstva reštaurácií • 10 min pešou 
chôdzou od hotela sa nachádza Burj 
Khalifa a nákupné centrum Dubai Mall 
so známymi fontánami • medzinárodné 
letisko v Dubaji cca 30 min • stanica 
metra cca 3 km

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
novootvorený hotel patriaci do 
medzinárodnej hotelovej siete Hilton • 
komplex tvorí hotel a rezidenčné budovy 
• vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• 3 reštaurácie (My Square – all day 
dinning • Pizza Express Live • Le Petit 
Belge) • kaviareň Oud • bar Bay Club •  
Nini Italian Ice Cream • darčekový 
obchod • salón krásy • bazén s terasou 
na slnenie • ležadlá a osušky pri 
bazéne zdarma • práčovňa a čistiareň • 
kompletne zariadené business centrum 
• konferenčné miestnosti • Wi-Fi 

v spoločných priestoroch zdarma • 
shuttle bus zdarma na pláž Jumeirah, do 
Dubai Mall a Burj Khalifa a k stanici metra 
Business Bay • v cene: fitnes centrum 
otvorené 24 h • lekcie jogy pri bazéne • 
sauna a parné miestnosti

UByTOVANIE
elegantne a zároveň moderne zariadené 
priestranné klimatizované izby 
s výhľadom na mesto alebo na Burj 
Khalifu • Wi-Fi je vo všetkých izbách 
zdarma
izby Guest • 195 izieb s rozlohou 44 m2 
• individuálne regulovaná klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič vlasov • LCD TV •  
rádio • telefón • minibar za poplatok • 
trezor

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia (v rámci 
polpenzie sú 2 nápoje zdarma na osobu 
a deň – nealkoholické nápoje alebo pivo 
a víno)

PLÁž
verejná pláž Jumeirah beach sa 
nachádza 15 min jazdy od hotela • 
ležadlá a slnečníky za poplatok • vodné 
športy za poplatok

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Guest

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

MESTSKý HOTEL

WI-FI

novinkA

26 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
2 hodnotiacich   5,0

SAE  |  dUbAj



EXLUZÍVNE CENY VSTUPOV 
IBA V CK SATUR

3 WORLD-CLASS THEME PARKS, 1 WATER PARK
OFFERING OVER 100 RIDES, SHOWS AND ATTRACTIONS.

ENJOY DINING AND RETAIL ADVENTURES AT OVER 50 OUTLETS.

Enjoy a full day of AMAZING with friends and family at
MOTIONGATE™ Dubai, Bollywood Parks™ Dubai, LEGOLAND® Dubai,

and LEGOLAND® Water Park.

Dubai Parks 210x280.indd   1 09.08.17   19:42



IZBA SUPERIOR

CENA od

1 488 eur

THE ST. REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT,  
ABU DHABI RRRRR

POLOHA
na chránenom prírodnom ostrove 
Saadiyat • obkolesený známym golfovým 
ihriskom Saadiyat Beach Golf Course 
(18-jamkové) • medzinárodné letisko 
v Dubaji je vzdialené cca 160 km • 
medzinárodné letisko v Abú Dhabí 15 km 
• Yas Island s najväčšou atrakciou Ferrari 
World 15 km od hotela • centrum mesta 
s mnohými nákupnými možnosťami 
vzdialené cca 10 min jazdy autom • 
Manarat Al Saadiyat, Art & Exhibition 
center neďaleko hotela • Louvre Abu 
Dhabi • zdarma shuttle bus do Yas Mall

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
unikátna kombinácia rafinovanej 
elegancie a pretrvávajúceho kultúrneho 
dedičstva radí hotel medzi najlepšie 
a najkvalitnejšie hotely sveta • postavený 
v stredomorskej architektúre •  
7 reštaurácii a barov, vrátane reštaurácie 
na pláži (stredomorská reštaurácia Oléa 
• 55 & 5th Grill • ázijská reštaurácia 
Sontaya • Manhatan Lounge • Sucré 
Patisserie so širokým výberom 
cukroviniek a čokolády) • 1 vnútorný 
bazén • Iridium Spa s množstvom 
procedúr • sauny • parné miestnosti 
• oddychové miestnosti • masážne 

miestnosti pre páry • 2 squashové  
kurty • atletický klub • fitnes centrum  
(aj len pre ženy) • spinningové štúdio  
• Yoga a pilates štúdio • business 
centrum • konferenčné miestnosti •  
4 vonkajšie bazény • hotel je postavený 
v chránenej prírodnej oblasti, 
spoločnosť návštevníkom robia často 
delfíny a morské korytnačky • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
v cene: fitnes centrum • tenisové kurty 
• za poplatok: masáže a rôzne druhy 
procedúr • joga

UByTOVANIE
luxusne zariadené izby so súkromnou 
terasou typu superior • nádherný výhľad 
na Arabský záliv • kúpeľňa • sušič vlasov 
• LCD TV • telefón • minibar za poplatok 
• trezor • Wi-Fi zdarma

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
klub Pieskový hrad • vonkajší bazén • 
animácie pre deti • rôzne hry • maľovanie 
na tvár • diskotéka • lezecká stena • 
opatrovateľská služba za poplatok • 
menu • stoličky • postieľky

PLÁž
nádherná niekoľko kilometrov dlhá pláž 
s jemným bielym pieskom • 
na chránenom prírodnom ostrove 
Saadiyat • s drevenými mostíkmi 
vedúcimi do mora kvôli ochrane 
morských korytnačiek, ktoré kladú 
vajíčka do mangrových porastov na pláži 
• pozvoľný vstup do mora • otvorené 
more • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky zdarma • nemotorizované športy 
na pláži • plážové reštaurácie Sontaya  
a Turquoiz

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Superior

A / AA / AAA / AC / AAC 
/ AACC

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

WELLNESS

GOLF

WI-FI

28 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
319 hodnotiacich   4,5

SAE  |  AbÚ dhAbí



IZBA CLASSIC PLUS

CENA od

918 eur

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Classic plus

A / AA / AAA / AC / AAC

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

WELLNESS

GOLF

WI-FI

KHALIDIYA PALACE RAYHAAN BY ROTANA RRRRR

POLOHA
v hlavnom meste emirátov – Abú Dhabí 
• vynikajúca poloha v modernej časti 
Corniche • neďaleko známeho hotela 
Emirates Palace a komplexu Etihad 
Towers s luxusnou nákupnou pasážou 
• v blízkosti nákupného centra Marina 
Mall a atrakcie Heritage Village • letisko 
v Dubaji cca 90 minút • letisko v Abu 
Dhabí cca 30 minút

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
prvý moderný hotelový komplex, 
otvorený v Abú Dhabí, patriaci do 
svetoznámej hotelovej siete Rotana 
• vstupná hala s recepciou • lobby 
bar/kaviareň • zmenáreň • niekoľko 
reštaurácii a barov (Horizon • 
The Beach Restaurant • Lobby bistro • 
Kamoon – arabská reštaurácia) • Wi-Fi 
vo verejných priestoroch zdarma • 
kompletne vybavené business centrum 
• wellnes centrum s rôznymi druhmi 
procedúr a masáží a beach club • sauna 

• jacuzzi • relaxačné miestnosti • jeden 
z najväčších bazénových komplexov 
v meste, obklopený tropickou záhradou, 
spojený mostíkmi • slnečníky, ležadlá 
a osušky pri bazéne zdarma • 2 tenisové 
kurty • 2 squashové kurty • centrum 
vodných športov • v cene: fitnes centrum 
• za poplatok: požičovňa športových 
potrieb • procedúry v Spa

UByTOVANIE
443 moderne zariadených izieb typu 
Classic plus, suít a apartmánov • 
kúpeľňa (vaňa a sprchový kút) • sušič 
vlasov • LCD TV • telefón • minibar 
za poplatok • trezor • zariadenie na 
prípravu kávy a čaju • balkón • niektoré 
izby majú k dispozícii kuchynský kút 
a práčku • Wi-Fi za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia alebo plná 
penzia • v hoteli sa nepodáva žiaden 
alkohol

PRE DETI
klub • ihrisko • opatrovateľská služba 
za poplatok • stoličky v reštauráciach • 
postieľky na vyžiadanie zdarma

PLÁž
200 m dlhá piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • s výhľadom na umelo 
vybudovaný ostrov • lemovaná bujnou 
tropickou vegetáciou • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma (je možné ich 
vyzdvihnúť na recepcii The Beach club) 
• bar Sunset (otvorený od 09:00 h do 
18:00 h) • motorizované vodné športy 

29VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
TripAdvisor
2618 hodnotiacich

SAE  |  AbÚ dhAbí



IZBA FAIRMONT

NOVINKA

CENA od

1 128 eur

FAIRMONT BAB AL BAHR RRRRR

POLOHA
vynikajúca poloha na začiatku 
najväčšieho z emirátov a zároveň 
hlavného mesta Abú Dhabí • medzi 
mostmi Al Maqtaa a Mussafa • 
s unikátnym výhľadom na mešitu šejka 
Zayeda • 25 km od medzinárodného 
letiska v Abú Dhabí • 180 km od 
medzinárodného letiska v Dubaji • na 
súkromnej piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora a výhľadom na 
mešitu • 30 min od centra mesta 
a najznámejšieho hotela Emirates Palace

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
hotel s veľmi zaujímavých dizajnom celej 
presklenej budovy so svetelnými pásmi 
• moderná vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň • 4 reštaurácie (Cuiscene – all 
day dinning • michelinská reštaurácia 
Frankie’s Italian Restaurant • michelinská 
reštaurácia Marco Piere White 
Steakhouse • Cedar Lounge Lebanese – 
libanonská) • lobby lounge Al Naba’a • 
Chameleon chic lounge • Pool side bar 
• The Chocolate Gallery pre milovníkov 
čokolády • konferenčné miestnosti • 
kompletne zariadené business centrum 
• práčovňa a čistiareň • salón krásy 
Bedashing • darčekové obchody • 
olympijský plavecký bazén • oddychový 

bazén pre rodiny s jacuzzi • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne zdarma 
• Health Club • Wi -Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • v cene: zmiešané 
fitnes centrum • fitnes centrum len pre 
ženy • plážový volejbal a futbal • stolný 
tenis • za poplatok: prenájom kajakov 
a paddleboardov • prenájom setov na 
šnorchlovanie • osobný tréner vo fitnes 
centre • lekcie jogy • lekcie plávania pre 
deti i pre dospelých

UByTOVANIE
369 luxusne zariadených priestranných 
klimatizovaných izieb • ladených do 
prírodných farieb • v tradičnom dekóre 
typickom pre emiráty s použitím 
prírodných materiálov a orechového 
dreva • s nádherným výhľadom na 
mešitu šejka Zayeda alebo na okolie • 
Wi -Fi zdarma
izby Fairmont s rozlohou 45 m2 • 
individuálne regulovaná klimatizácia • 
kúpeľňa s kozmetikou Le Labo • sušič 
vlasov • LCD TV • rádio • telefón • 
interaktívny média panel • minibar za 
poplatok • zariadenie na prípravu kávy 
a čaju • žehlička a žehliaca doska • 
trezor • pracovná časť • v cene izieb 
je prenájom bicyklov a shuttle bus do 
centra mesta

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
bazén krytý pred slnkom • postieľky 
zdarma • stoličky v reštaurácii • 
opatrovateľská služby za poplatok

PLÁž
menšia súkromná pláž s jemným pieskom 
– lagúna • s pozvoľným vstupom do 
mora • s nádherným výhľadom na 
mešitu šejka Zayeda • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky zdarma • beach a pool 
bar • plážový volejbal a futbal

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Fairmont

A / AA / AC / AAC 
/ AACC

2 DETI DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

WELLNESS

WI-FI

30 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
2371 hodnotiacich   4,5

SAE  |  AbÚ dhAbí



IZBA PARK

CENA od

1 278 eur

OFICIÁLNE  
HODNOTENIE ★★★★★

MOžNOSTI OBSADENIA
Park, Park sea view

A / AA / AAA / AC / AAC

Suity

A / AA / AAA / AC / AACC

DIEŤA DO 12 R. ZDARMA

PRIAMO NA PLÁžI

WELLNESS

GOLF

WI-FI

PARK HYATT ABU DHABI HOTEL  
AND vILLAS RRRRR

POLOHA
na ostrove Saadiyat • v chránennej 
prírodnej oblasti • len 5 km od centra 
Abú Dhabí s množstvom nákupných 
a zábavných možností • letisko 
v Dubaji vzdialené približne 160 km 
• letisko v Abú Dhabí 20 km • Yas 
Island s najväčšou atrakciou Ferrari 
World 15 km od hotela • golfové ihrisko 
Saadiyat beach Golf Club v tesnej 
blízkosti hotela

VyBAVENIE, ĎALŠIE SLUžBy
luxusný hotel • postavený 
v modernom štýle s využitím prvkov 
orientálnej architektúry • obklopený 
nádhernými záhradami s množstvom 
zelene a vodopádmi vytvárajúcimi 
osobitú atmosféru • 3 reštaurácie 
s medzinárodnou aj miestnou kuchyňou 
• hlavná reštaurácia all-day dinning • 
steak house • mediteránska reštaurácia 
• 2 bary • kaviareň • plážová reštaurácia 
Beach House • tea lounge • Spa centrum 
Atarmia (na 2 poschodiach je k dispozícii 
25 m bazén, rôzne procedúry, terapie, 
kozmetický salón, oddychové miestnosti, 
terasa) • 3 veľké bazény s terasou • 
ležadlá, slnečníky, osušky sú pri bazéne 

zdarma • Wi-Fi v spoločných priestoroch 
zdarma • v cene: fitnes centrum • za 
poplatok: masáže a rôzne procedúry 
v Spa • golf na ihrisku v bezprostrednej 
blízkosti hotela

UByTOVANIE
komfortne a exkluzívne zariadené izby 
typu park • kúpeľňa • kúpacie plášte • 
sušič vlasov • LCD TV • DVD prehrávač 
• Wi-Fi zdarma • minibar za poplatok 
• trezor • varná kanvica • žehlička • 
balkón s výhľadom na bazén alebo do 
záhrady • ďalšie kategórie izieb: Park sea 
view • priestrannejšie suity • suity a vily 
s privátnym bazénom s výhľadom na 
pláž pre 4-členné rodiny

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia

PRE DETI
klub Camp Hyatt pre deti 5 - 12 rokov • 
lezecké steny • bazén • opatrovateľská 
služba za poplatok • stoličky a menu 
v reštaurácii • postielky na vyžiadanie 
zdarma

PLÁž
nádherná 9 km dlhá pláž s jemným 
bielym pieskom • na ostrove Saadiyat 
• v chránenej prírodnej oblasti 
s mangrovými porastami • pozvoľný 
vstup do mora • otvorené more • ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky zdarma 
• nemotorizované športy na pláži • 
plážová reštaurácia a bar The Beach 
House

31VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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OmánSaudská
Arábia

Spojené arabské
emiráty

Muscat

Jebel Sifah

Al Musanah

Sur

Wahiba Sands

Salalah

Nizwa

Jebel Shams

Mirbat
Indický oceán

OmáN
Rozoklané pohoria, hlboké kaňony, idylické oázy, piesočnaté 
pláže, strmé útesy – taký je Omán. Krajina plná farieb, 
vôní, kontrastov, tradícií, bohatej histórie. Zelené oázy 
obklopené pieskom, fantastické kulisy skalnatého pobrežia 
s farbami hrajúcimi do ružova. Omán leží na východnom 
cípe Arabského polostrova pri brehoch Arabského mora 
a Ománskeho zálivu. Dnešný Omán patrí k moderným 
krajinám Arabského polostrova. Nájdete tu nefalšovaný 
vidiecky život, ale aj luxusné hotelové zariadenia 
a moderné mestá. Omán ponúka mnoho pre milovníkov 
histórie – múzeá, veľkolepé pevnosti, mešity, starú islamskú 
architektúru, orientálne paláce. Pre športovcov je tu 
šnorchlovanie, jachting, surfovanie a bohatý podmorský svet. 
K najpríťažlivejším potápačským oblastiam patrí polostrov 
musandam s koralovými útesmi a vrakmi lodí. Vďaka teplým 
pobrežným vodám žijú v mori viaceré druhy veľrýb, delfínov 
a korytnačiek.

SALALAH
Salalah je hlavným mestom a sídlom guvernéra Ománskej 
provincie Dhofar na juhu. Nachádzajú sa tu horské masívy 
a nádherné prírodné piesočnaté pláže s krištáľovo čistým 
morom. Je miestom s množstvom zelene, prírodných krás 
i historických pamiatok a archeologických nálezísk. Za 
zmienku stojí napr. Ayubova hrobka, vykopávky strateného 
mesta Ubar, mesto Taqa s hradom, priamo v meste je 
múzeum s nádhernými expozíciami vypovedajúcimi o histórii 
a minulosti, zbierka zbraní, šperkov a tradičných odevov 
a nájdeme tu i modely plachetníc. Nikto nesmie vynechať 
návštevu miestneho tradičného trhu Al Husn, kde sa dajú 
kúpiť suveníry, parfémy, keramika a kadidlá a samozrejme, 
tradičná ománska dýka khandžár. miesto ešte nie je 
poškvrnené čulým turistickým ruchom, preto sa vám môže 
ľahko stať, že budete plávať v mori s delfínmi a dokonca 
uvidíte i veľryby.

MUSCAT
Hlavné mesto sultanátu je dnes historickým, kultúrnym 
a hospodárskym centrom. Starodávne prístavné mesto, 
kde sa nad zálivom vypína pevnosť mirani a Jalali, nájdete 
tu staré mešity, orientálne paláce, minarety, staré mestské 
brány. Za posledné desaťročia tu vyrástli nové ulice lemované 
palmami, upravenými trávnikmi a kvetmi, obchodné štvrte, 
prístav. milovníci Orientu si prídu na svoje pri prechádzkach 
po nábreží Corniche alebo na nákupoch na souku v mutrahu. 
V maličkých obchodíkoch vás zlákajú indické hodváby, korenie, 
tabak, striebro, zlato, hračky, starožitnosti a rôzne suveníry.

neneCHAjTe Si UjSť nA pobyTe v SALALAH

SALALAH CiTy ToUR
Poldenný výlet zameraný na spoznávanie mesta a jeho 
najväčších pamiatok – múzeum, hrobky nad mestom 
a tradičný trh.

ZÁpADnÝ SALALAH / vÝCHoDnÝ SALALAH
Poldenné výlety do okolia hlavného mesta na západnú 
a východnú stranu. Navštívime Jóbovu hrobku, nádherné hory 
v okolí, plantáže s kadidlovníkmi, creek Khor Rori, Sumhuram, 
mirbat, hrobka mohameda Aliho. možnosť absolvovať oba 
výlety v jednom, ako celodenný výlet.

STRATenÉ MeSTo
Celodenný výlet do oblasti Rub al Khali, kde navštívime 
stratené mesto Ubar, tzv. pieskovú Atlantídu.

neneCHAjTe Si UjSť nA pobyTe v MUSCATe

MUSCAT CiTy ToUR
Poldenný výlet po najzaujímavejších pamiatkach 
a zaujímavostiach hlavného mesta, navštívime Veľkú mešitu – 
architektonický skvost Orientu, múzeum Beit Al Zubair, rybí 
trh, tradičný trh muttrah souk, prezrieme si zvonku sultánov 
palác Al Alam, pevnosti mirani a Jalali.

KLiMATiCKÁ TAbUĽKA
PRIEm. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH 24 24 27 31 37 38 36 35 34 33 30 26
VODA 23 23 24 27 30 30 30 28 27 26 26 22

KARibiK oRienTU

poZnÁvAnie

LeTy Z vieDne

bieLe pLÁže

ODLETY Z viEDnE
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1 148 eur

FANAR HOTEL & RESIDENCES RRRRR

CENA od

ofiCiÁLne  
HoDnoTenie ★★★★★

MožnoSTi 
obSADeniA
izba Deluxe

AA / AAC 
rodinná izba

 AAA / AAC / AACC

2 DeTi Do 12 R. ZDARMA

pRiAMo nA pLÁži

ALL inCLUSive

WeLLneSS

AniMÁCie

AqUApARK*

GoLf

Wi-fi

pRe DeTi
detský bazén • miniklub (od 4 do 11 rokov) 
• Junior klub (od 12 do 16 rokov) • ihrisko 
• aquapark* (tobogány, šmýkačky, umelé 
vlny, body surfing) - bude otvorený na jar 
v roku 2018

pLÁž
8 km dlhá nádherná biela piesočnatá pláž 
s pozvoľným vstupom do mora obklopená 
kokosovými palmami a nádherným 
výhľadom na oceán • druhá pláž 
vo forme lagúny je bližšie k bazénom • 
ležadlá, slnečníky a uteráky na pláži a pri 
bazéne zdarma • plážový bar • množstvo 
motorizovaných a nemotorizovaných 
vodných športov na pláži

športy, pozorovanie delfínov, „Al Waha“ 
spa, wellness, masáže a sauny • zábavný 
animačný program počas celého dňa

UbyTovAnie
302 moderne zariadených izieb Deluxe 
a rodinných izieb s gaučom vhodným pre 
dve deti • klimatizácia • kúpeľňa • sušič 
vlasov • zariadenie na prípravu čaju a kávy 
• župan • papuče • telefón • trezor  
(za poplatok) • minibar (za poplatok) • 
SAT TV • balkón • Wi -Fi zdarma

STRAvovAnie
all inclusive
raňajky, obede, večere formou bufetu • 
miestne alkoholické a nealkoholické nápoje 
zdarma • medzi 15:00 a 18:00 nie je možné 
podávať alkoholické nápoje • možnosť 
večerať v à la carte reštaurácii • „Dine 
Around“ – možnosť večerať 1x za týždeň 
v reštaurácii hotela Rotana Salalah Beach 
Resort a Juweira Boutique Hotel

poLoHA
moderný rezort rozprestierajúci sa priamo 
na jednej z najkrajších piesočnatých 
pláží v Ománe • Al Fanar je miestne 
pomenovanie pre maják, čo symbolizuje 
špecifickú polohu hotela • na východnom 
konci pláže Salalah Beach marina 
s nádherným výhľadom na pláž, Indický 
oceán a nespočetné množstvo kokosových 
paliem • medzinárodné letisko Salalah 
vzdialené približne 20 km • v blízkosti 
18 jamkové golfové ihrisko • v centre 
Salalah kaviarne, reštaurácie a množstvo 
nákupných možností

vybAvenie, ĎALŠie SLUžby
moderne zariadený rezort postavený 
v ománskom orientálnom štýle s typickou 
arabskou architektúrou • 302 vkusne 
zariadených izieb Deluxe a rodinných 
izieb • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • 2 reštaurácie („Al Souk“ 
s miestnou a medzinárodnou kuchyňou 
s tzv. show cooking a à la carte menu, 
„Aubergine“ so stredomorskou kuchyňou 
a nezabudnuteľným výhľadom na záliv) 
• 2 bary (bar pri bazéne „Coco“, plážový 
bar „The Beach Shack“) • „Infinity“ bazén 
s výhľadom na pláž • slnečná terasa • Wi -Fi 
zdarma • v cene: fitnes, tenis, stolný tenis, 
šach, plážový volejbal • za poplatok: vodné 

nOvinKA

iZbA DeLUxe

33VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
TripAdvisor
590 hodnotiacich

OmáN  |  SALALAH



CENA od

1 098 eur

JUWEIRA BOUTIQUE RRRRR

ofiCiÁLne  
HoDnoTenie ★★★★

MožnoSTi obSADeniA
izba Juweira 

A / AAC

rodinná izba

AACC

2 DeTi Do 12 R. ZDARMA

pRi pLÁži

ALL inCLUSive

WeLLneSS

AniMÁCie

AqUApARK*

Wi-fi

pRe DeTi
detský bazén • opatrovanie detí za 
poplatok (nutná rezervácia) • detský klub 
• herňa • detské animácie počas dňa • 
aquapark* (tobogány, šmýkačky, umelé 
vlny, body surfing) - bude otvorený na jar 
v roku 2018

pLÁž
200 m od 8 km dlhej nádhernej bielej 
piesočnatej pláže obklopenej kokosovými 
palmami a nádherným výhľadom na 
oceán • ležadlá, slnečníky a uteráky na 
pláži a pri bazéne zdarma • plážový bar 
• motorizované i nemotorizované vodné 
športy na pláži

UbyTovAnie
moderne štýlovo zariadené izby Juweira 
o veľkosti 50 m2 • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič vlasov • župan • papuče • TV 
s plochou obrazovkou • SAT TV • 
zariadenie na prípravu kávy a čaju • 
Wi -Fi (za poplatok) • trezor • minibar 
(za poplatok) • rodinné izby Marina Suite 
o veľkosti 90 m2 s oddelenou spálňou 
a obývačkou prepojenou spojovacími 
dverami • DVD prehrávač a Playstation 
na vyžiadanie • balkón alebo terasa 
s čiastočným výhľadom na more

STRAvovAnie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
v reštaurácii „Al Fanar“ s unikátnou 
atmosférou miestnej a medzinárodnej 
kuchyne • miestne a medzinárodné 
nealkoholické nápoje • možnosť večerať 
v à la carte reštaurácii s morskými plodmi 
„As Sammak“ s nezabudnuteľným 
výhľadom na záliv

poLoHA
moderný rezort rozprestierajúci sa priamo 
pri jednej z najkrajších piesočnatých pláží 
v Ománe, vhodný pre novomanželov 
a páry • rezort postavený v ománskom 
štýle s typickou arabskou architektúrou 
• na východnom konci pláže Salalah 
Beach marina s nádherným výhľadom 
na pláž, Indický oceán a nespočetné 
množstvo kokosových paliem • 
medzinárodné letisko Salalah vzdialené 
približne 20 km • v centre Salalah kaviarne, 
reštaurácie a množstvo nákupných 
možností

vybAvenie, ĎALŠie SLUžby
vstupná hala s 24 hodinovou recepciou 
• výťah • Wi -Fi vo verejných priestoroch 
zdarma • 2 reštaurácie • 2 bary (bar pri 
bazéne, plážový bar) • 24 hodinový izbový 
servis • business centrum • slnečná terasa 
• vírivka • 2 bazény („Infinity“ vyhrievaný 
a chladený bazén) • parkovisko • v cene: 
fitnes, požičovňa bicyklov, stolný tenis, 
biliard, sauna • za poplatok: šnorchlovanie, 
potápanie, rôzne motorizované 
a nemotorizované vodné športy, masáže, 
pozorovanie delfínov a veľrýb

iZbA jUWeiRA
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TripAdvisor
356 hodnotiacich   4,5
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nOvinKA



CENA od

1 098 eur

MARRIOTT RESORT SALALAH RRRRR

ofiCiÁLne  
HoDnoTenie ★★★★

MožnoSTi obSADeniA
Deluxe, Superior

A / ac /AA / AAA / AAC 
/ AACC
 

Executive

A / ac /AA / AAA / AAC / 
AACC / AAACC

2 DeTi Do 12 R. ZDARMA

pRiAMo nA pLÁži

ALL inCLUSive

poTÁpAnie

Wi-fi

poLoHA
v pokojnom prostredí regiónu Dhofar • 
3 km od malého mestečka Mirbat • 
80 km od medzinárodného letiska 
v Salalah

vybAvenie, ĎALŠie SLUžby
príjemný moderný hotel s prvotriednymi 
službami a vysokým komfortom • 
postavený v tradičnom arabskom štýle • 
6 reštaurácií s medzinárodnou kuchyňou 
- Sumhuram (ponúka celodenné 
stravovanie) • Al Dana • Dhofar Piano 
Lounge • Mirbat Arabic Café • The 
Cove • bar pri bazéne • najväčší bazén 
v sultanáte Omán (2000 m2) • fitnes 
centrum • tenisové kurty • volejbalové 
ihrisko • Chavana Spa s množstvom 
procedúr • masáže • relaxačné 
miestnosti • kompletne vybavené 
business centrum • Wi -Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • v cene: fitnes 
centrum • tenisové kurty • za poplatok: 
motorizované vodné športy na pláži 
• potápanie • šnorchlovanie • služby 
a procedúry v Spa • kajaky

UbyTovAnie
elegantne zariadené izby Deluxe 
s výhľadom na hory, bazén alebo 
na more • zariadené v tradičnom 
arabskom štýle • kúpeľňa • sušič vlasov • 
LCD TV • rádio • telefón • minibar 
za poplatok • trezor • Wi-Fi za 
poplatok • balkón • ďalšie kategórie 
izieb: Superior s výhľadom na more • 
Executive Suity s obývacou miestnosťou 
a jedálenským kútom

STRAvovAnie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu, 
vybrané alkoholické nápoje, pivo a víno, 
nealkoholické nápoje • alkoholické 
nápoje sú podávané na základe 
miestnych zvyklostí denne v čase od 
12:00 – 15:00 h a od 18:00 - 22:00 • 
podľa vládneho nariadenia v piatok sú 
servírované až po 15:00 h

pRe DeTi
detský bazén • detské ihrisko • detská 
herňa • herňa pre juniorov s hernými 
konzolami • detské menu v reštaurácii 
• detské postieľky (na vyžiadanie) • 
opatrovanie detí za poplatok

pLÁž
priamo na nádhernej dlhej piesočnatej 
pláži • v malebnej zátoke s výbornými 
možnosťami šnorchlovania a potápania 
• rôzne motorizované a nemotorizované 
vodné športy na pláži za poplatok • pri 
vstupe do mora doporučujeme obuv

poZnÁMKA
V letnej sezóne (01. 06.–25. 09.) hotel 
ponúka iba polpenziu.

iZbA DeLUxe
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4,0   
TripAdvisor
573 hodnotiacich

OmáN  |  SALALAH - mIRBAT



CENA od

1 398 eur

SHANGRI LA´S  
BARR AL JISSAH – AL WAHA RRRRR

ofiCiÁLne  
HoDnoTenie ★★★★

MožnoSTi obSADeniA
Rodinné izby, Superior

A / ac / AA / AAA / AAC

Executive

A / ac / AA / AAA / AAC 
/ AACC

DieťA Do 12 R. ZDARMA

pRiAMo nA pLÁži

WeLLneSS

poTÁpAnie

bAby HoTeL

Wi-fi

STRAvovAnie
raňajky • polpenzia • alebo plná penzia

pRe DeTi
detský klub Cool Zone (4 - 7 rokov) • 
detské ihrisko • herňa Adventure Zone 
• biliard • videohry • minigolf • detské 
menu • detské stoličky • detské postieľky 
na vyžiadanie • kompletné vybavenie pre 
dojčatá • opatrovanie detí za poplatok • 
detský bazén

pLÁž
500 m dlhá nádherná exotická súkromná 
pláž Barr Al Jissah • rôzne motorizované  
a nemotorizované vodné športy na pláži  
za poplatok

vodné športy • potápanie • wellness 
• služby v Spa centre • pozorovanie 
delfínov • potápanie • šnorchlovanie

Al Waha – najväčší z hotelov • vhodný 
pre rodiny s deťmi • postavený 
v arabskom štýle • reštaurácie Samba, 
Bait Al Bahr • Surf café • kaderníctvo • 
salón krásy • obchody • denne shutle 
bus na trh v muscate a do nákupných 
centier

UbyTovAnie
elegantne zariadené izby • výhľad na 
bazén alebo more • kúpeľňa • kúpacie 
plášte • sušič vlasov • telefón • LCD 
TV • trezor • varná kanvica • minibar 
za poplatok • balkón • Wi -Fi zdarma 
• rodinné izby formou 2 vzájomne 
prepojených izieb s rovnakým vybavením 
ako klasické izby, navyše Playstation 
• ďalšie kategórie izieb: Superior 
s výhľadom na more • Executive

poLoHA
exkluzívny hotelový komplex • v zálive 
obklopenom fantastickou kulisou 
skalnatého pobrežia • na pozemku 
s rozlohou 124 ha • s úžasným 
pohľadom na Ománsky záliv • 15 min od 
historickej časti Muscatu • 45 min od 
medzinárodného letiska

vybAvenie, ĎALŠie SLUžby
jedinečný exotický komplex 3 rezortov 
(Al Waha, Al Bandar, Al Husn) • najväčší 
v sultanáte Omán • postavený podľa 
predlohy tradičnej ománskej dediny • 
celým komplexom preteká 250 m dlhý, 
umelo vytvorený kanál Lazy river • 
rozľahlý vodný svet s bazénmi • slnečné 
terasy • pool bary • detské bazény • 
exkluzívne Chi -Spa s 18 miestnosťami • 
sauny • whirpool • jacuzzi • Wi -Fi  
v spoločných priestoroch zdarma • 
v cene: plážový volejbal • plážový 
futbal • 4 tenisové kurty • fitnes • joga 
• aerobik • za poplatok: motorizované 

iZbA SUpeRioR

36 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
201 hodnotiacich   4,5

OmáN  |  mUSCAT



Objavujte svet s naším 
cestovným poistením.

CESTOVNÉ POISTENIE
Cestovanie nám dáva radosť, veľa 
nových skúseností a prináša množstvo 
príjemných zážitkov. Poskytuje nám
možnosť spoznávať nových ľudí,
krajiny a kultúry. Nie je dôležité, či sa
rozhodneme pre prechádzku krásnou
prírodou v horách alebo pre oddych  
na pláži pri mori. Aby ste si dovolenku 
užili bez starostí, je dobré sa pred 
cestou nad pár vecami zamyslieť. 
Uzatvorte si preto naše komplexné 
cestovné poistenie.



Zanzibar

Nungwi

Pwani

Prison
Island

Kiwengwa

Stone Town

ODLETY Z BRATISLAVY A VIEDNE

ZANZIBAR
Zanzibar - ostrov v Indickom oceáne, rodisko slávneho 
Freddieho Mercuryho, so zaujímavou, bohatou históriou, 
belostnými plážami a legendárnym západom slnka.Ponúka 
pestrú škálu dojmov, od morbídneho kúzla Stone Town, cez 
bohaté a rozmanité koreninové plantáže až po nespočetné 
odtiene modrej, zelenej a bielej farby pobrežia. Výlet na 
Zanzibar ponúka fascinujúci pohľad na rôznorodosť ostrova 
a množstvo krásnych zážitkov.
 
Zanzibar má množstvo vynikajúcich hotelov, a to ako 
v Stone Town, tak aj na plážach. Odporúčame spojiť krátky 
pobyt v Stone Town, preskúmať históriu a architektúru, 
s pobytom na jednej z krásnych pláží Indického oceánu.

Brilantné biele pláže Zanzibaru sú obmývané teplými 
tyrkysovými vodami Indického oceánu a sú ideálnym miestom 
pre odpočinok, opaľovanie a oddych po rušných výletoch. 
Pláže na Zanzibare sú rajom, striedajú sa s malebnými 
rybárskymi dedinkami, kde ľudia stále žijú jednoduchým, 
už roky nezmeneným spôsobom života. Na Zanzibare existuje 
viac ako 25 fantastických pláží.

Turistickým centrom severu je Nungwi s prekrásnymi plážami, 
pestrým nočným životom, množstvom „ruksakových“ turistov, 
s výbornými reštauráciami a potápačskými centrami. V tomto 
regióne sú obľúbené „Full Moon Party“, s pozorovaním 
mesiaca a jeho odrazu v mori.

Hotely sú väčšinou neveľké, s ležérnou atmosférou a dobre 
zapadajú do okolitej krajiny. Pláž sa pomaly rozširuje smerom 
na východ. Na západnom pobreží ostrova stojí za návštevu 
Mangapwani pláž. Takmer celý východ ostrova je - až  
na zopár skál a mangrovníkov - jedna dlhá, biela, palmami 
lemovaná pláž - Matemwe, Pwani Mchangani, Kiwengwa, 
Uroa, Bwejuu a Jambiani, všetko dlhé krásne pláže s bielym 
pieskom.

Kúpanie je ovplyvnené prílivom a pri odlive je treba za vodou 
prejsť pomerne ďaleko po piesku. Smerom na západ vplyv 
odlivu slabne.

Indický oceán je raj vodných športov - potápanie, 
šnorchlovanie, rybolov na otvorenom mori, jazda 
na kajaku, windsurfing, vodné lyžovanie a plachtenie 
na tradičných miestnych plachetniciach. Zanzibar patrí 
k najvychytenejším potápačským lokalitám - potápať 
sa môžete k lodným vrakom, v noci alebo aj v morských 
prúdoch. A s trochou šťastia môžete vidieť 
na východe delfíny a na severe veľryby.

NeNechajte si ujsť Na ostrove zaNzibar

stoNe towN
Chránená pamiatka UNESCO. Ako by sa tu miestami 
zastavil čas. Navštívte Dom divov, Palace museum, dom Dr. 
Livingstona a arabskú pevnosť a vdýchnite neopakovateľnú 
atmosféru starých čias.

ostrovy a ostrovčeky
Zanzibaru patrí tiež niekoľko malých pobrežných ostrovov, 
ktoré sú ideálne pre jednodňové výlety. 

jozaNi Forest
Prírodná lesná rezervácia je domovom vzácnych opíc 
Red Colobus (červená gueréza), ktoré sú na Zanzibare 
endemické. Mimoriadne živé opičky sú veľmi fotogenické. 
Žijú tu aj ďalšie endemické druhy opíc a aj nepolapiteľný 
zanzibarský leopard (naposledy videný pred niekoľkými 
rokmi). Jozani má vynikajúci náučný chodník a skvelých 
sprievodcov. Mangrovníkový porast, hustý tropický les 
s typickými drevinami, no skutočná džungľa!

kLiMatickÁ tabuĽka
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 27 28 27 27 26 24 24 24 24 25 26 27
VODA (°C) 29 29 30 29 28 27 26 25 26 26 28 29

iNdický oceÁN

bieLe pLÁže

pozNÁvaNie

potÁpaNie

deLeGÁt

pLÁž NuNGwi
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CENA od

1 298 eur

NÁŠ TIP!
za koreNíM
História Zanzibaru by bola neúplná bez klinčekov, muškátového orieška, škorice, korenia 
a mnohých ďalších korenín, ktoré priniesli ománski sultáni. Toto znamenalo všakaj počiatok 
neblaho presláveného obchodu s otrokmi. Obľuba korenín rýchlo vzrastala a Zanzibar 
sa čoskoro stal najväčším producentom klinčekov a zároveň aj dôležitým obchodiskom 
s kokosovými orechmi, slonovinou a otrokmi. Nechajte sa pozvať na výlet s vôňou korenia. 
Budete fascinovaní množstvom, tvarmi a vôňami, uvidíte, ako vyzerá korenie pred zberom 
a dostanete popis o jeho rôznorodosti a využití v kuchyni, kozmetike a liečiteľstve. 
Výborný darček!

Hideaway of NuNgwi RRRRR

oFiciÁLNe  
hodNoteNie ★★★★★

MožNosti obsadeNia
Luxury Junior Suite

A / AA / AAc / AAA

Prestige Junior Suite

A / AA / AAc / AAaa / 
AAcc

dieťa do 14 r. zdarMa

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

hoNeyMooN

potÁpaNie 

weLLNess

wi-Fi

SATTV•telefón•CD/DVDprehrávač
•rýchlovarnákanvica•trezor•minibar
(zapoplatok)•privátnaterasa/balkón
s výhľadomnamore•Prestige Junior 
Suite (51 m2)s väčšouterasou•Luxury 
Superior Junior Suite (54 m2) s priamym 
vstupomnasúkromnúpláž•butler

stravovaNie
polpenzia alebo all inclusive - raňajky 
a večere formou bohatých bufetových 
stolov alebo à la carte (čiastočne za 
doplatok)•káva/čaja drobné
občerstvenie•lokálnealkoholické 
nápojea nealko(10:00 –24:00)•
miestne pivo a nealko z minibaru 

pre deti
miniklub(4–12rokov)•herňa•bazén
•detskémenu•animácie•opatrovanie
za poplatok

pLÁž
500 m dlhá, s jemným bielym pieskom 
•jednaznajkrajšíchplážíostrova•
plážový bar

a Shishabar•čajovňa•Sunsetbar•
Hideawayspa•Wi‑Fizdarma•v cene:
fitnescentrum•šnorchlovanie•kanoe•
windsurfing•katamarány•joga•stolný
tenis•zapoplatok:potápanie•wellness
a spaprocedúry•masáže•výlety•
safari•celodennýzábavnýa športový
programpredetiajdospelých•ľahká
animácia•večerživáhudbaa show•
galavečers vystúpeniami•kulinárska
show

ubytovaNie
100 luxusných suít a víl, všetky 
na morskú stranu, v čarovných tropických 
záhradách•Luxury Junior Suite (45 m2) 
•kúpeľňasosprchovacímkútom•
moskytiéra•klimatizácia• 

poLoha
luxusný rezort na krásnom 
severozápadnompobrežíostrova•
perfektný servis a africká pohostinnosť 
•neďalekohistorickéhoStoneTown
(45km)•transferz letiska 
cca 50 min (50 km)

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
moderný, v roku 2013 otvorený rezort 
•lobbys recepciou•centromrezortu
priamo na pláži je vonkajší bazén 
s terasou•hlavnáreštaurácia(bufet,
medzinárodné špeciality, pasta, grilované 
špeciality)•àlacartereštaurácia
Ishi–Teppanyaki (ázijská a orientálna 
kuchyňa)•TheCarnivorous(gril,
lokálnešpecialitya plodymora)•Cagar

LuXury juNior suite
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4,5   
tripadvisor
1344 hodnotiacich
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CENA od

1 438 eur

diaMoNdS La geMMa deLL´eST RRRRR

oFiciÁLNe  
hodNoteNie ★★★★+

MožNosti obsadeNia
A / AA / Ac / AAc 

dieťa do 12 r. zdarMa 

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

hoNeyMooN 

potÁpaNie

weLLNess

wi-Fi

stravovaNie
all inclusive
raňajky a večere formou bufetu 
v hlavnejreštaurácii•obedy(BeachBar)
•uvítacíkoktejl•pizzeria•vodnéfajky
•vybranéalkoholickénápoje(lokálne
pivo, víno a liehoviny) a nealko a ovocné 
šťavy•počasdňadrobnéobčerstvenie•
ovocie•popoludníkáva/čaj•minibar• 
à la carte za doplatok

pre deti
bazén•detskémenu•animácie•
opatrovanie za poplatok

pLÁž
prekrásna vlastná prírodná pláž s bielym 
pieskom•odporúčasaobuvdovody

nazavolanie)•klinika•práčovňa•veľký
bazén s morskou vodou a oddelenou 
detskoučasťou•terasa•elegantnéspa
MvuaAfricanRain•Wi‑Fiv areálizdarma
•hoteljedržiteľommedzinárodného
certifikátu, ktorý kladie prísne kritériá 
na ekologické, ale aj sociálne vedenie 
hotelov•v cene:teniss umelým
osvetlením•fitnes•volejbal•kanoe•
zapoplatok:katamarán•windsurfing•
jachting•potápanie(PADI)•rybolov•
výlety•masážea procedúryv spa• 
cez deň aj večer decentná animácia, 
živá hudba a rôzne show

ubytovaNie
138 moderných a komfortných izieb 
•klimatizácia•stropnýventilátor
•moskytiéra•telefón•SATTV•
rýchlovarnákanvica•trezor•denne
dopĺňanýminibar•terasas výhľadomna
more•93Deluxe izieb (32 m2) s výhľadom 
namore•veľkouterasoua priamym
vstupomdozáhrady•väčšie,renovované
Suity (70 m2) s oddelenou obývačkou 
a kuchynskýmkútom•23Villa club 
s výhľadom do záhrady – v každej  
3-4 spálne s vlastným príslušenstvom  
aspoločnouounge/halou•Family Suite 
(obývačka a 2 spálne)

poLoha
naseverozápadeostrova•pokojná
polohapriamonadlhejbielejpláži•
dedinka Nungwi s barmi a reštauráciami 
len cca 15 min prechádzkou po pláži 
•StoneTown(50km)cca60min•
transfer z letiska cca 60 min (55 km)

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
luxusný,obľúbenýhotelovýkomplex•
bujnátropickázáhradas vodopádmi•
lobby s prekrásnym výhľadom  
na nižšie položený rezort, pláž  
a oceán•lobbybar•businesscentrum
vystavané okolo 2 monumentálnych 
baobabov•hlavnáreštaurácia 
Pavilion s terasou (tematický bufet,  
stredomorské a obľúbené lokálne 
špeciality)•romantickáSeaBreezenad 
vodou (à la carte, morské špeciality,  
gril)•naplážipizzeriaCoralCove 
(pizzaz kamennejpece,šaláty)•
BeachGrill•Sunsetbar(otváratesne
pred západom slnka, živá hudba, večerné 
predstavenia, vodné fajky, orientálna 
atmosféra)•RockbarblízkoPavilion
reštaurácie (nápoje k jedlám v rámci 
allinclusive,živáhudba)•Beachbar 
na pláži (nápoje v rámci all inclusive, 
obedy,ľahkéjedlápočasdňa)•obchod 
sosuvenírmi•hotelováambulancia(lekár

izba deLuXe

tripadvisor
1190 hodnotiacich   4,5
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NOVINKA

CENA od

1 068 eur

douBLeTRee By HiLToN RRRR

oFiciÁLNe  
hodNoteNie ★★★★

MožNosti obsadeNia
A / AA / AAc / AAA

deti do 6 r. zdarMa

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

hoNeyMooN

potÁpaNie

weLLNess

wi-Fi

pre deti
opatrovateľka za príplatok

pLÁž
verejná prírodná pláž s vlastnou 
hotelovoučasťou•jemnýbielypiesok•
schodynapláž•slnečníky,osušky 
a ležadlá zdarma (aj pri bazéne)

•výlety•wellnesscentrum(vhodné
ajprerodiny)•masážea procedúry•
príležitostneľahkáanimácia•večerživá
hudba•pravidelnávečernázábava

ubytovaNie
96 elegantných izieb v dvojposchodových 
budováchokolobazéna•Deluxeizby•
kúpeľňa/sprcha•klimatizácia•stropný
ventilátor•SATTV•telefón•trezor•
varnákanvica•minibar(zapoplatok)•
Wi‑Fizdarma•balkóns výhľadom 
dozáhrady•zadoplatokmožnéajizby
s výhľadom na bazén alebo orientované 
na morskú stranu s priamym výhľadom 
na oceán

stravovaNie
polpenzia alebo all inclusive – raňajky 
formou bohatých bufetových stolov 
v hlavnejreštaurácii•naobed 
a večer bufet alebo menu (à la carte  
zadoplatok)•tematickévečery• 
ľahkésnacky•vybranéjedláv àlacarte
reštauráciiFishermann’s Grill•vybrané
alkoholické nápoje a nealko v hlavnej 
reštauráciia v baroch•popoludníkáva/
čaj a drobné občerstvenie

poLoha
priamo na dlhej pláži s jemným bielym 
pieskomnasevereostrova•neďaleko
strediskaNungwi•StoneTown58km
•transferz medzinárodnéholetiska
(65 km) cca 80 min

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
uprostredprírody•v palmovejzáhrade
vstupnáhalas recepciou•lobby•
televíznamiestnosť•internet•v záhrade
bazénDolphins terasou•konferenčné
priestory•hlavnáreštaurácia(ázijská,
čínska, medzinárodná, indická, 
talianska, libanonská, stredomorská, 
mexickáa španielskakuchyňa•
ryby/morsképlody•grilované
špeciality•sushi•ľahké,zdravé
a diétnejedlá•vegetariánskejedlá•
àlacarte•kulinárskeshow•2bary –
Fishermann’s Grill•poolbar•obchod
o suvenírmi•Wi‑Fiv areálizdarma
•Reflection’s spasoširokoupaletou
procedúr•fitnes•aquagymnastika•
plážovývolejbal•stolnýtenis•biliard
•šípky•zapoplatok:potápanie•
šnorchlovanie•vodnélyže•vodné
skútre•plachtenie•parasailing•kajaky
•windsurfing•katamarán•rybolov

izba deLuXe
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izba deLuXe

NOVINKA

CENA od

1 298 eur

dReaM of ZaNZiBaR RRRRR

oFiciÁLNe  
hodNoteNie ★★★★★

MožNosti obsadeNia
Deluxe

A / AA / AAc / AAA

Junior Suite

A / AA / AAc / AAA / AAcc

dieťa do 12 r. zdarMa

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

hoNeyMooN

weLLNess

wi-Fi

pre deti
bazén•miniklub•teenieklub•ihrisko•
animácie•detskémenu•opatrovateľka
za príplatok

pLÁž
peknádlháprírodnápláž•verejná
pláž s vyhradenou hotelovou časťou 
•obmedzenékúpaniepriodlive•
odporúča sa obuv do vody

zapoplatok:windsurfing•potápanie•
katamarán•rybolov•výlety•masáže
a procedúryv spa•cezdeňľahká
animácia•športovéanimácie•večer
pravidelná zábava (tanečná hudba, 
večerné animácie, Africká noc, rôzne show)

ubytovaNie
157 moderných, elegantne zariadených 
izieb•Deluxe (33 m2)kúpeľňa/sprcha
•klimatizácia•stropnýventilátor
•SATTV•CD/DVD•telefón•
trezor•varnákanvica•minibar(za
poplatok –vodaa nealkozdarma)•
Wi‑Fizdarma•balkón/terasa•väčšie
Junior Suite (60 m2) ležia bližšie pri 
pláži•majúnavyšesedeniea terasus
bočnýmvýhľadomnamore•možnosť
doobjednať aj s jacuzzi

stravovaNie
polpenzia alebo all inclusive – raňajky, 
obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii 
(àlacartezadoplatok)•galadinner
(nápojesaplatia)•ľahkésnacky•
vybrané alkoholické nápoje a nealko 
v hlavnej reštaurácii a v baroch 

poLoha
priamo na dlhej pláži s jemným 
bielym pieskom na severovýchode 
ostrova•StoneTown55km•transfer
z medzinárodného letiska (45 km)  
cca 40 min

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
idylický hotel v afrikánsko – arabskom 
štýle•v exotickejpalmovejzáhrade
hlavná budova a priľahlé hotelové trakty, 
lobby, lounge reštaurácie a obchodíky 
pripomínajúarabskýsouk•2bazény
•hlavnáreštauráciaCapetoVenice
Brasserie s vonkajšou terasou 
(bufet,àlacarte)•AndiamoPizzeria
(pizza, talianska a stredomorská kuchyňa, 
bezlepkové, vegetariánske jedlá, delená 
strava,detskémenu)•ChopStick
(ázijskákuchyňa)•gurmánskaàlacarte
reštaurácia Blue Vanilla 
(stredomorskéa morskéšpeciality)•
Boma (lokálne špeciality, sezónne jedlá) 
•TajMahal(sushi)•poolbarKokosnuss•
naplážiZanziBar(gril)•detskýa teenie
klub•Wi‑Fiv areálizdarma•Dream
spa(jacuzzi•parnásauna•široká
paletaprocedúr)•fitnes•aquafitnes•
futbal•plážovývolejbal•stolnýtenis•
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NOVINKA

CENA od

1 198 eur

poLoha
v malomzálive•priamonapláži
s jemným bielym pieskom na severe 
ostrova•transferz medzinárodného
letiska (60 km) cca 70 min

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
komfortný rozľahlý rezort v svahilskom 
štýle•otvorenálobbys recepciou•
businesscentrum•centrálnev záhrade
4bazénynarôznychúrovniach•
jacuzzi•swim‑upbar•terasy•hlavná
reštaurácia Spices (tematické bufety) 
•Samaki(mediteránnaa orientálna
kuchyňa,àlacarte,zadoplatok)• 
4bary•Wi‑Fiv areálizdarma•butik•
obchodsosuvenírmi•spaa wellness
centrum•fitnes•plážovývolejbal
•stolnýtenis•lekciapotápania
(v bazéne)•zapoplatok:potápanie
•katamarán•rybolov•vodnéšporty
napláži•výlety•masážea procedúry
v spa•cezdeňanimácie•večer
pravidelne hudba a rôzne show

ubytovaNie
96 priestranných izieb v štýlovom 
prostredí•Superior (76 m2)  
kúpeľňa/sprcha•klimatizácia• 
SATTV•telefón•trezor•varná
kanvica•minibar(zapoplatok)balkón
/terasa•nedávnozrekonštruované
Junior Suite (96 m2) majú navyše 
sedenie a veľkú terasu s priamym 
výhľadom na more

stravovaNie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatýchbufetovýchstolov•
doobeda a popoludní ľahké snacky 
•popoludníkáva/čaja drobné
občerstvenie•vybranéalkoholické
nápoje (10:00 – 23:00) a nealko 
(od 7:00)

pre deti
bazén•miniklub(4 –12r.)•
animácie•herňa•opatrovateľka 
za príplatok

pLÁž
pokojnáprírodnápláž•bielypiesok•
verejnás vlastnouhotelovoučasťou•
odporúča sa obuv do vody

oFiciÁLNe
hodNoteNie ★★★★★

MožNosti obsadeNia
A / AA / AAc / AAA / AAAc / AAcc

deti do 12 rokov zdarMa

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

hoNeyMooN

potÁpaNie

weLLNess

wi-Fi

RoyaL ZaNZiBaR  
BeaCH ReSoRT RRRRR

CENA od

1 148 eur

poLoha
na jednom z najkrajších miest ostrova 
s rozprávkovým západom slnka • 
neďaleko rybárska dedinka Nungwi 
(200m)•transferzletiska 
cca 60 min. (50 km)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený hotel pod talianskym 
vedením•lobbysrecepciou•
àlacartereštaurácia•plážový
bar•butik•vbujnejtropickej
záhradebazénsterasou•Wi‑Fi
zdarma•vcene:fitnes•plážový
volejbal •stolnýtenis•šípky
•stolnýfutbal•zapoplatok:
potápanie•šnorchlovanie•masáže
aprocedúry•pravidelnevečer
zábava•africkáshow

UBYTOVANIE:
Standard izby•kúpeľňa•sprcha•
SATTV•telefón•trezor•minibar
(zapoplatok)•klimatizácia•
sieťprotimoskytom•terasa
s výhľadom do záhrady alebo
nabazén•Deluxe izby na vyšších 
poschodiachsbalkónom•možné
aj ako priestrannejšie Ocean view 
s výhľadom na more

stravovaNie
light all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatýchbufetovýchstolov•
neskoréraňajky(10.00‑12.00)•
dopoludnia (11:00) a popoludní 
káva/čajadrobnéobčerstvenie 
(16.00‑17.00)•dennedopĺňaný
minibar(voda,nealko)•voda 
a nealko nápoje k jedlám 
len v hlavnej reštaurácii 

pre deti
miniklub(5–8rokov)•detskýbufet

PLÁŽ
priamo na dlhej bielej pláži 
naseverozápadeostrova•vokolí
množstvo ďalších krásnych pláží 

oFiciÁLNe hodNoteNie ★★★★

MožNosti obsadeNia
A / AA / AAc / AAA

priaMo Na pLÁži

LiGht aLL iNcLusive

potÁpaNie

weLLNess

wi -Fi

MyBLue RRRR

izba superior izba staNdard
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CENA od

1 398 eur

NOVINKA

POLOHA
na severovýchode ostrova • priamo 
na dlhej pláži s jemným bielym 
pieskom • Stone Town 55 km • 
transfer z medzinárodného letiska 
(45 km) cca 40 min

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
komfortný rozľahlý rezort (13,5 ha) 
v tradičnom africkom štýle • veľká 
záhrada s 2 bazénmi • bar • 5 reštaurácií 
• Pwani (bufet, medzinárodná kuchyňa 
a kulinárske show) • Namaste (à la carte, 
orientálna kuchyňa) • Narai Thai  
(à la carte, ázijská, japonska, thai, sushi) 
• Gusti (à la carte, talianska kuchyňa) • 
Samaki (à la carte, morské špeciality) • 
4 bary • Wi-Fi v celom areáli zdarma • 
butik • obchod so suvenírmi • business 
centrum • Earth Rain spa a wellness 
centrum • plážový volejbal • stolný 
tenis • kajaky • za poplatok: potápanie 
• katamarán • rybolov • vodné športy 
na pláži • výlety • masáže a wellness 
procedúry • cez deň animácie • večer 
pravidelne hudba a rôzne show

UBYTOVANIE
154 priestranných izieb v lokálnom 
štýle • Deluxe Garden (55 m2) kúpeľňa 
/ sprcha • klimatizácia • SAT TV • 
telefón • trezor • varná kanvica • 
minibar (za poplatok) • balkón / terasa 
na morskú stranu • za doplatok možné 
aj izby Deluxe Seaside bližšie pri pláži

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii alebo vybrané jedlá 
v jednej z 3 à la carte reštaurácií • 
doobeda a popoludní ľahké snacky 
• popoludní káva / čaj a drobné 
občerstvenie • vybrané alkoholické 
nápoje a nealko (10:00 – 23:30)

PRE DETI
bazén • mini klub (4 - 12 rokov) • 
animácie • opatrovateľka za príplatok 
• vlastná pláž pre deti

PLÁŽ
450 m dlhá biela prírodná pláž • 
verejná s vlastnou hotelovou časťou • 
obmedzené možnosti kúpania  
pri odlive • odporúča sa obuv  
do vody

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
A / Ac / AA / AAc / AAA

DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

HONEYMOON

POTÁPANIE

WELLNESS

WI-FI

NEPTUNE PWANI  
BEACH RESORT & SPA RRRRR

IZBA DELUXE

44 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
864 hodnotiacich   4,5

TripAdvisor
764 hodnotiacich   4,5

ZANZIBAR  |  KIweNgwA, mAhoNdA

CENA od

1 098 eur

POLOHA
na severovýchode ostrova • neďaleko 
strediska Pwani Mchangani (5 km) • 
transfer z letiska cca 60 min (45 km)

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
hotel v tradičnom štýle • impozantná 
vstupná hala • TV kútik s hrami Nintendo 
a Wii • obchod so suvenírmi • lobby 
s recepciou • v tropickej záhrade bazén 
• 2 reštaurácie - The View (bufet, 
medzinárodná kuchyňa a lokálne 
špeciality, tematické večery) • Ocean 
Reef Beach Grill (špeciality z grilu) • 
pizzeria Nakupenda • 2 bary • wellness 
a spa • Wi-Fi v lobby zdarma • v cene: 
fitnes • plážový volejbal • stolný tenis • 
tenis • kanoe • windsurfing • za poplatok: 
šnorchlovanie • potápanie • kite surfing 
• katamarán • výlety • safari • spa 
a wellness procedúry TV hry • večerný 
program a diskotéka

UBYTOVANIE
87 luxusných bungalovov 
v africkom štýle • izby Garden 
(30 m2) • klimatizácia • kúpeľňa 
so sprchou • ventilátor • telefón 
• trezor • minibar (za poplatok) • 
moskytiéra • rýchlovarná kanvica 
• terasa • Superior (35 m2) 
s väčšou terasou a bližšie pri pláži 
• Beach villas (40 m2) • priamo 
na pláži • SAT  TV

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • 
lokálne alkoholické nápoje a nealko 
• vybrané miešané nápoje • drobné 
občerstvenie a rôzne snacky 
v bare pri bazéne a plážovom bare 
• možnosť obedov v Beach Grill 
reštaurácii • možnosť večeri v pizzérii 
• domáca zmrzlina a sorbet počas 
obeda a večere

PLÁŽ
500 m dlhá • priamo na dlhej bielej 
pláži s jemným pieskom • kúpanie 
pri odlive je obmedzené, odporúča sa 
obuv do vody

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
Garden

A / AA / AAc / AAA

Superior a Beach villas

A / AA / AAc / AAA / aacc

DIEťA DO 12 ROKOV ZDARMA

PRIAMO NA PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

HONEYMOON 

POTÁPANIE

WELLNESS

WI-FI

DIAMONDS MAPENZI  
BEACH RRRR

IZBA SUPERIOR



CENA odCENA od

998 eur968 eur

poLoha
na jednej z najkrajších pláží 
ostrova•docentrastrediska 
Stone Town s mnohými 
pamätihodnoťamicca38km• 
transfer z letiska cca 60 min

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
obľúbený klub v typickom africkom 
štýle•veľkátropickázáhrada•
rozľahlálobbys recepciou•trezory
naprenájom•televíznamiestnosť•
butik•amfiteáter•hlavnáreštaurácia
Ngalawa (talianska, lokálna 
a medzinárodnákuchyňa)•nová
reštauráciaGardenPizza•Baobab 
(àlacarte)napláži•2plážovébary
- večer sushi a morské špeciality 
•záhradapozvoľneklesák pláži•
bazéns vírivkou•terasa•ležadlá,
slnečníkya osuškyzdarma•spa
centrumChaiChai•Wi‑Fiza
poplatok• široká ponuka športov 
a animácií•fitnes•tenis•biliard•
boccia•aerobic•plážovývolejbal
•aquagymnastika•zapoplatok:
potápaniea šnorchlovanie•masáže
a procedúryv spa•večerzábavné
show a animačné programy

ubytovaNie
200 izieb v poschodových budovách, 
terasovito zasadených do kopca 
ažpopláž•izbyv africkomštýle
•klimatizácia•moskytiéra•
chladnička•balkón

stravovaNie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii•drobnéobčerstvenie
•rozlievanélokálnealkoholické
a nealkonápoje(10:00‑24:00)•
fľaškové nápoje za doplatok

pre deti
detskýbazén•novéihrisko

pLÁž
jednaznajkrajšíchplážíostrova•
s jemnýmbielympieskom•kúpanie
pri odlive je obmedzené, odporúča sa 
obuv do vody

oFiciÁLNe 
hodNoteNie ★★★★

MožNosti obsadeNia
A / AA / AAc / AAA

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

potÁpaNie

weLLNess

wi-Fi

Voi KiweNgwa RRRR
KaRafuu BeaCH 

ReSoRT & SPa RRRR

poLoha
uprostredtropickejzáhrady• 
navýchodnompobrežíostrova•
tradičná dedinka Pingwe len päť 
minútychôdzeodrezortu• 
do najznámejšej reštaurácie 
na ostrove „The Rock“ len 15 minút 
prechádzkoupriamopopláži•
transfer z letiska cca 60 min (60 km)

vybaveNie, ĎaLŠie sLužby
vyhľadávaný plážový rezort s exotickou 
atmosférou•lobbys recepciou•dva
vonkajšiebazény(1s morskouvodou)• 
4 reštaurácie – hlavná s terasou 
s výhľadomnamore•2àlacarte
reštaurácie (v štýle africkej dediny 
s lokálnou kuchyňou, morské špeciality 
napláži)•pizzeria•2barya poolbar•
jacuzzi•butik•Samawati‑Spa• v cene: 
tenis•fitnes•biliard•futbal•šípky•
stolnýtenis•šnorchlovanie•volejbal
•aquagymnastika•zapoplatok:
potápanie•kanoe•športovénáradie
•masážea procedúryv spa•výlety•
celodennéanimácie•večerživáhudba

ubytovaNie
119izieba bungalovov•izbyGarden 
(45 m2)v tropickejzáhrade•kúpeľňa
•klimatizácia•stropnýventilátor•
šatník•moskytiéra•trezor•SATTV 
•minibar(zapoplatok)•telefón
•rýchlovarnákanvica•terasado
záhrady•renovovanéMasai (48 m2) 
vtradičnommasajskomštýle•
v novovybudovanom záhradnom 

trakte s reštauráciou, barom, 
bazénom a fitnes centrom Bondeni 
(48 m2)•priamonaplážiCottage 
(60 m2)•Junior Suite (60 m2)

stravovaNie
polpenzia alebo all inclusive - raňajky, 
obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov alebo à la carte 
•popoludníkáva/čaja drobné
občerstvenie•lokálnealkoholické
nápoje a nealko (10:00 – 21:00)

pre deti
bazén•detskýkútik

pLÁž
priamo na nádhernej bielej piesočnej 
pláži Kae s úchvatným výhľadom 
na Indický oceán

oFiciÁLNe 
hodNoteNie ★★★★

MožNosti obsadeNia
Garden/Bondeni/Masai

A / AA / AAc

dieťa do 13 rokov zdarMa

priaMo Na pLÁži

aLL iNcLusive

hoNeyMooN

potÁpaNie

weLLNess

wi-Fi

izba GardeN

45VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,0   
tripadvisor
1205 hodnotiacich4,0   

tripadvisor
992 hodnotiacich

ZANZIBAR  |  pINgwe, KIweNgwA



Maurícius

Belle Mare

Île Aux Cerf

Blue Bay

Mahébourg

Curepipe

Flic en Flac

Le Morne

Grand Gaube
Grand Baie

Trou Aux Biches

Port Louis

Pointe Aux Piments

Bel Ombre

raj pre golfistov
svadby

aj priamy let

delegát

Indický oceán má tie najkrajšie farby, príboj v diaľke naráža 
na koralový útes, palmy sa ohýbajú v morskej bríze, 
v tyrkysovej lagúne kotvia rybárske člny a priezračne čistá 
voda obmýva pláž, kde čašníci nosia pestrofarebné koktejly 
a renomovaní kuchári pripravujú vybrané špeciality. Maurícius 
je jednoducho synonymom luxusu a elegancie. Okrem 
luxusných hotelov tu ale nájdete aj malé príjemné hotelíky, 
s rovnako excelentným servisom. Tento malý raj ponúka 
pre každého niečo.

Na severe ostrova, medzi hlavným mestom Port Louis 
až po Cap Malheureux sa nachádzajú mnohé fantastické 
pláže ako Pointe aux Piments s obzvlášť krásnym 
podmorským svetom a Trou aux Biches. Ďalej na sever 
od pevninového výbežku do mora sa nachádza Grand Baie 
s mnohými reštauráciami, barmi, nákupnými možnosťami 
a bujarým nočným životom. Je tu aj prístav pre jachty 
a výborné podmienky na surfovanie a vodné lyžovanie.

Južná časť ostrova je veternejšia a ideálna pre surferov. 
Belle Mare má bielu piesočnú pláž, ktorá sa ťahá niekoľko 
kilometrov až k malebnej rybárskej dedinke Trou d‘Eau Douce. 
Tu sa pláž zužuje a pozdĺž vedie cesta do Mahébourgu. 
Nadväzujúca piesočná pláž sa rozprestiera od Pointe d‘Esny 
až po malebnú zátoku Blue Bay. Juh ostrova - to sú fascinujúce 
prírodné krásy. Regiónu dominujú skalnaté pobrežia, 
malé zálivy a lagúny a nedozierne trstinové lány.

Na západnom pobreží medzi polostrovom Le Morne 
so spektakulárnou kulisou vrchu Le Morne Brabant a hlavným 
mestom Port Louis sa striedajú dlhé pláže so zelenými 
kopcami a malé, odľahlé dedinky s exkluzívnymi rezortmi. 
Najmä pláže medzi Flic en Flac a Le Morne patria k najkrajším 
na ostrove a sú vhodné na kúpanie, ako aj na rôzne vodné 
športy. Zaujímavosťou ostrova je, že väčšina športových 
aktivít v hoteloch je zdarma. Maurícius je ideálnym miestom 
na golf. Golfové ihriská sa nachádzajú na východe pri rezorte 
Belle Mare Plage, na Ile aux Cerfs, na Le Morne pri hoteli 
Paradis, na juhu v Bel Ombre Golf club du Château, 
na západe Tamarina Golf Course a Four Seasons Golf Club 
na juhovýchode, 9-jamkové golfové ihriská majú aj hotely 
Shandrani, Trou aux Biches, One & Only Le Saint Géran, 
Heritage a Maritim. Najlepšie miesta na nákupy sú 
v Port Louis, Curepipe a Rose Hill. Hlavným nákupným 
centrom je Curepipe. Je tu veľa malých obchodíkov, 
ale aj nákupné galérie, kde si môžete zaobstarať rôzny 
sortiment tovaru, od potravín až po odevy. Medzi 
najobľúbenejšie suveníry patria rum, modely lodí, oblečenie, 
indické výrobky, topánky, rôzne košíky a ručne robené 
výrobky, známky a rôzne výšivky. Veľmi obľúbené 
sú i šperky, ktorých výroba má dlhú tradíciu, vyrábajú ich 
najmä moslimovia a Indovia. Nakúpiť tu môžete rôzne druhy 
korenia, zeleniny alebo sušené ovocie. Nezabudnite tiež 
na vanilku, čaj a tunajší rum. Maurícius je iný a ponúka viac 
ako mnohé iné ostrovy. Vyskúšajte sami.

nenechajte si ujsť na ostrove mauricius

stroll in the past
Výlet na sever a do srdca hlavného mesta. Botanická 
záhrada Pamplemousses, jedna z najkrajších a najstarších 
na svete. Návšteva starého cukrovaru L‘aventure du Sucre, 
dnes interaktívne múzeum a miesto plné prekvapení. Bývalá 
vojenská pevnosť Citadelle, nákupy na trhu a v Caudan 
Waterfront

Wild south
Autentický juh a príroda. Výlet po malebnom juhozápade 
ostrova s unikátnymi scenériami. Curepipe, panoráma a pohľad 
do krátera spiacej sopky Trou aux Cerfs. Posvätné jazero Grand 
Bassin, Black River Gorges s bujnou vegetáciou, návšteva 
lokálnej rumérie s ochutnávkou. Po obede nádherná farebná 
krajina Chamarel, unikátny geologický fenomén s vodopádom.

KlimaticKá tabuĽKa
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 30 30 30 29 27 25 25 26 26 27 29 30
VODA (°C) 27 27 27 27 25 24 24 24 24 24 24 25

Maurícius
ODLETY Z VIEDNE A KOŠÍC
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iZba superior

CENA od

2 588 eur

oficiálne 
hodnotenie ★★★★★

moŽnosti obsadenia
Superior

A / Ac / Acc / AA / AAc

Deluxe

A / Ac / Acc / AA / AAc / 
AAcc / AAA

Family apartments

AA / AAc / AAa / AAcc 
/ AAccc

dieťa do 18 r. Zdarma

ultra all inclusive

honeymoon

potápanie

Wellness

golf

Wi-fi

poloha
na polostrove v juhovýchodnej časti 
Maurícia v lagúne Blue Bay • 3 piesočné 
pláže • morská lagúna • otvorené more 
na športové aktivity • 40 km od hlavého 
mesta Port Louis • letisko cca 10 min

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
veľká tropická záhrada (50 ha) • 
327 izieb • pre rodiny s deťmi aj aktívnych 
dovolenkárov s vysokými nárokmi • 
2 komplexy bazénov • 4 reštaurácie - 
otvorená hlavná reštaurácia s terasou 
pri bazéne Le Grand Port (bufet - 
medzinárodná kuchyňa, ľahké jedlá, 
vegetariánske jedlá, detský bufet, detské 
menu) • à la carte Le Sirius (lokálna 
a medzinárodná kuchyňa, vegetariánske 
jedlá, detské menu) • Ponte Vecchio 
(talianska kuchyňa, detské menu, 
vegetariánske jedlá) • Teak Elephant 
(thajské špeciality, vegetariánske jedlá) • 
2 bary • butik • klenotník • kaderníctvo • 
salón krásy • spa centrum Beachcomber, 
jedno z najexotickejších na Mauríciu so 
širokou ponukou služieb (balneoterapia, 

ajurvéda, shiatsu) • herňa • mini club 
(3 – 12 rokov) • Wi -Fi zdarma • v cene 
(podľa dostupnosti): windsurfing • 
vodné lyže • futbal • volejbal • tenis • 
Pitch & Putt 9-jamkové golfové ihrisko • 
fitnes • hammam • sauna • za poplatok: 
potápanie (PADI) • lekcie jachtingu, 
kitesurfingu a tenisu • rybolov • 
masáže a procedúry • večer živá hudba 
s folklórnymi tancami • rôzne show

ubytovanie
všetky izby s výhľadom na lagúnu 
alebo záliv • Superior izby (50 m2) 
v modernom maurícijskom štýle 
• sedenie • telefón • TV s videom 
a hudobným kanálom • rýchlovarná 
kanvica • minibar • trezor • klimatizácia • 
terasa / balkón • priestrannejšie Deluxe 
izby (60 m2) s rovnakým vybavením • 
max. 2 deti • Family appartments (75 m2) 
pre rodiny s max. 3 deťmi do 18 rokov 
• samostatná malá kúpeľňa s WC • 
oddelená detská izba s poschodovou 
posteľou • Wi -Fi zdarma

stravovanie
ultra all inclusive Serenity Plus 
plná penzia - bufet, vybrané à la carte 
a denné menu • poobede káva, čaj, 
koláče a rôzne snacky (15:00 – 17:00) • 
vybrané alkoholické nápoje a nealko 
(10:00 - 23:30) • rozlievané šampanské 
od 18:00 • importované vína a destiláty • 
minibar (pivo, voda, nealko) 

pre deti
bazén • mini klub (3 – 12 rokov) • ihrisko 
• animácie pre deti • menu • bufet • 
opatrovanie detí zdarma, deti do 3 rokov 
za poplatok 

pláŽ
na polostrove uprostred tropickej záhrady 
• 3 pláže s jemným pieskom – široká pláž 
s lagúnami, malý záliv a dlhá, palmami 
lemovaná prírodná pláž

BEACHCOMBER SHANDRANI  
RESORT & SPA RRRRR

47VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
tripadvisor
2328 hodnotiacich

Maurícius  |  BLuE BaY



CENA od

1 768 eur

poloha
v peknej palmovej záhrade • neďaleko 
centra strediska Flic en Flac • transfer 
z letiska (50 km) cca 60 min

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
komfortný hotelový komplex v tradičnom 
miestnom štýle s rodinnou atmosférou • 
hlavná budova v tvare lodnej plachty • lobby 
• recepcia • 5 reštaurácií - medzinárodná 
kuchyňa, live cooking, à la carte, špeciality 
z grilu, morské špeciality, talianska 
a stredomorská kuchyňa • 3 bary • 
profesionálne nahrávacie štúdio • obchodíky 
• zmenáreň • v záhrade veľký bazén 
(1 000 m2) s vírivkami a pool barom • detský 
a teenie klub • hostia majú k dispozícii aj 
všetky reštaurácie a zariadenia sesterského 
hotela Sugar Beach • Wi -Fi zdarma • v cene: 
fitnes • tenis • aerobic • joga • stolný tenis 
• boccia • minigolf • badminton • volejbal 
• windsurfing • jachting • šnorchlovanie • 

vodné bicykle • výlety člnkom s preskleným 
dnom • kajaky • green fee na 18-jamkovom 
Ile aux Cerfs Golf Course • za poplatok: 
parasailing • potápanie (PADI) • vodné lyže 
• banana • bicykle • masáže a procedúry 
v Aura spa • celodenný program pre deti 
aj dospelých • večer show, zábavné 
programy, živá hudba

ubytovanie
vo veľkej palmovej záhrade • prízemné 
bungalovy so slamenou strechou • novo 
zariadené v Boho Chic štýle • klimatizácia 
• telefón • SAT  TV • rýchlovarná kanvica 
• trezor • minibar (za poplatok) • terasa • 
Garden Bungalov (25 m2) s výhľadom do 
záhrady (kokosová plantáž) • elegantné 
Premium Garden Bungalov (25 m2) a väčšie 
(35 m2) Beach Pavilions bližšie pri pláži •  
pre rodiny s deťmi Garden Family Bungalov 
(50 m2) – 2 Garden bungalovy so 
spojovacími dverami

stravovanie
polpenzia alebo all inclusive - raňajky 
formou bohatých bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii, večere ako 
bufet v hlavnej reštaurácii, à la carte 
v špecializovaných reštauráciách  
(aj v Sugar Beach) • poobede káva, čaj, 
koláče a rôzne snacky (15:30 – 17:00 h) 
• vybrané alkoholické nápoje a nealko 
(9:00 – 2:00 h) • minibar • večer sa 
vyžaduje primerané oblečenie 

pre deti
bazén • mini klub (2 – 12 rokov) a teenie klub 
(12 – 18 rokov) • ihrisko • animácie • detské 
menu • opatrovanie detí zdarma, deti  
do 3 rokov za poplatok 

pláŽ
priamo na jednej z najkrajších a najdlhších 
pláží s pozvoľným vstupom do mora 

oficiálne 
hodnotenie ★★★★

moŽnosti obsadenia
Standard Garden

A / AA / AAc

Beach Pavilions

A / AA / AAc / AAcc / AAA

Garden Family Bungalov

AAc / AAA / AAcc

dieťa do 12 r. Zdarma

all inclusive

honeymoon

potápanie

Wellness

golf

Wi-fi

LA PIROGUE RRRR+

garden bungalov

48 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

tripadvisor
3083 hodnotiacich   4,5
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CENA od

1 768 eur

oficiálne  
hodnotenie ★★★★★

moŽnosti obsadenia
A / AA / AAc / AAA / 
AAcc

deti do 12 r. Zdarma

all inclusive

honeymoon

potápanie

Wellness

golf

Wi-fi

poloha
priamo na jednej z najkrajších pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom do mora • 
neďaleko centra živého strediska Flic en Flac 
s mnohými barmi, reštauráciami a nákupnými 
možnosťami • transfer z letiska (50 km)  
cca 60 min

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
elegantný hotel v koloniálnom štýle • 
lobby • recepcia, nákupná arkáda, business 
centrum • veľkorysé bazény (2000 m2) 
s integrovaným detským bazénom • 
kľudový bazén • hlavná reštaurácia 
Mon Plaisir (lokálne a medzinárodné 
špeciality formou bufetu a live cooking) • 
priamo na pláži Tides (morské špeciality) 
• Citronella´s Café (mediteránna kuchyňa) 
• 4 bary • Wi-Fi v areáli zdarma • Spa 
centrum • hostia môžu využívať aj všetky 
zariadenia a reštaurácie sesterského hotela 
La Pirogue • minigolf • stolný tenis • fitnes 
• joga • tai-či • kickbox • tenis • tenisová 
akadémia • basketbal • plážový volejbal • 
biliard • bedminton • kajak • windsurfing 
• šnorchlovanie • vodné bicykle • loďky s 
preskleným dnom • green fee na Tamarina 
(vrátane transferu) a Ile au Cerfs Golf Club 
• za poplatok: potápanie • vodné lyže • 

parasailing • bicykle • tenisové loptičky • 
výlety • masáže a procedúry v spa • večer 
pravidelná zábava (hudba, rôzne show)

ubytovanie
258 komfortných, luxusne zariadených izieb 
v Manor house a vo vilkách • Manor House 
izby (40 m2) na prízemí alebo 1. poschodí • 
kúpeľňa / sprcha alebo vaňa • klimatizácia 
• SAT TV • telefón • trezor • varná kanvica 
• minibar (za poplatok) • Wi-Fi zdarma • 
balkón / terasa s výhľadom do záhrady alebo 
na more • hostia v izbách Manor House majú 
zdarma prístup do Governor´s Lounge – 
knižnica s požičovňou CD, kde sa celodenne 
servírujú nealko, pivo, vybrané koktejly, káva, 
čaj, popoludňajší čaj a drobné občerstvenie 
a ďalšími službami (privátny check-in, 
exkluzívny program a mnohé iné) a do 
Governor´s Beach na pláži (vybrané nápoje, 
ovocné špízy, drobné občerstvenie, noviny, 
časopisy) • izby vo vilovej časti • s rovnakým 
vybavením • Villa Gardenview (40 m2) na 
prízemí alebo 1. poschodí • Villa Beachfront 
(40 m2) priamo na pláži s výhľadom na more 
• Family Garden / Ocean (80 m2) 
pre rodiny s max. 4 deťmi)

stravovanie
polpenzia alebo plná penzia alebo all 
inclusive – raňajky formou bohatých 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii 
• obedy a večere ako bufet v hlavnej 
reštaurácii Mon Plaisir alebo  
à la carte v Citronella´s Café • vybrané 
reštaurácie v susednom hoteli La Pirogue • 
vybrané víno k jedlám • vybrané alkoholické 
nápoje a nealko (10:00 – 02:00) • popoludní 
káva / čaj a palacinky • minibar • jedlá  
a nápoje zahrnuté v all inclusive sú  
v jedálnych a nápojových lístkoch označené 
zelenou hviezdičkou

pre deti
bazén • mini klub (2 – 12 rokov) • teenie klub 
(12 – 18 rokov) • animácie • teenie animácie • 
ihrisko • opatrovanie za poplatok

pláŽ
1,5 km dlhá pláž s bielym pieskom  
a pozvoľným vstupom do mora

SUGAR BEACH GOLF & SPA RESORT RRRRR

NOVINKA

iZba manor house

49VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
tripadvisor
3108 hodnotiacich

Maurícius  |  fLic En fLac



NOVINKA

CENA od

poloha
v malebnom Belle Mare • ideálne 
situovaný pozdĺž dokonalej tyrkysovej 
lagúny a jednej z najlepších pláží 
na ostrove • ideálne podmienky na 
šnorchlovanie • transfer z letiska (50 km) 
cca 45 min

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
hotel s modernou architektúrou 
a interiérovým designom inšpirovaným 
cukrovou trstinou • veľkolepá lobby 
s recepciou • business a konferenčné 
centrum • uprostred rezortu veľký bazén 
s integrovaným detským bazénom 
a vírivkou • ďalší bazén s terasou 
v záhrade • hlavná reštaurácia 
Le Ferney (bufet, live cooking) • 
plážová reštaurácia (gril, morské 
špeciality) • 2 à la carte reštaurácie • 
(kreolské a medzinárodné špeciality, 
mediterránna kuchyňa) • 4 bary • Wi -Fi 
v areáli zdarma • Maritim spa so širokou 
ponukou procedúr • fitnes • tenis • futbal 
• lukostreľba • plážový volejbal • stolný 
tenis • bedminton • kajak • windsurfing 
• šnorchlovanie • vodné bicykle • loďky 
s preskleným dnom • za poplatok: 
potápanie • vodné lyže • parasailing • 
kitesurfing • rybolov • výlety • masáže 
a procedúry v spa • večer príležitostná 
zábava (hudba, rôzne show)

ubytovanie
181 moderných, komfortných zariadených 
izieb, všetky situované na morskú stranu 
• Comfort (50 m2) kúpeľňa s vaňou, 
oddelená sprcha • klimatizácia • stropný 
ventilátor • SAT TV • telefón • trezor • 
varná kanvica • minibar (za poplatok) 
• Wi -Fi zdarma • balkón / terasa • 
Superior (55 m2) navyše so sedením – 
možné objednať aj s výhľadom na bazén 
alebo priamo pri pláži • elegantné Junior 
Suite (75 m2) s vírivkou • kávovarom 
a veľkou terasou • Deluxe Family (95 m2) 
pre rodiny s max. 2 deťmi)

stravovanie
polpenzia alebo all inclusive – raňajky 
a večere formou bohatých bufetových 
stolov v hlavnej reštaurácii (à la carte za 
doplatok) • Dine around vo všetkých 
4 reštauráciách (menu, niektoré jedlá 
s doplatkom) • vybrané alkoholické 
nápoje a nealko (10:00 – 23:30) • výber 
prémiových vín a alkoholu • špeciálne 
teplé nápoje (espresso, capuccino 
a pod.) v baroch a reštauráciách • 
kreolská večera (barbecue) • minibar

pre deti
bazén • mini klub (3 – 12 rokov) • teenie 
klub • ihrisko • herňa • opatrovanie 
za poplatok

pláŽ
800 m dlhá pláž s jemným pieskom • 
ďalšie krásne pláže s bielym pieskom 
v blízkom okolí • odporúča sa obuv 
do vody

1 358 eur

oficiálne  
hodnotenie ★★★★

moŽnosti obsadenia
Comfort a Junior Suite

A / AA / AAc / AAA

Superior

A / AA / AAc / AAA / AAcc

Family

AA / AAc / AAA / AAcc / 
AAAA

deti do 12 r. Zdarma

all inclusive

honeymoon 

Wellness

potápanie

golf

Wi-fi

MARITIM CRYSTALS BEACH RRRR

iZba comfort

50 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

Maurícius  |  BELLE MarE
tripadvisor

955 hodnotiacich   4,0



CENA od

poloha
na severozápadnom pobreží ostrova 
• chránený pred vetrami • na polceste 
medzi živým letoviskom Grand Baie 
a hlavným mestom Port Louis • od 
letiska cca 60 km (cca 70 min)

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
obľúbený elegantný hotel hotelovej siete 
Beachcomber v tropickej záhrade • dlhá 
piesková pláž (800 m) • 254 veľkých 
izieb • veľká, otvorená lobby • bazén • 
3 reštaurácie – Le Superbe (medzinárodná 
kuchyňa (bufet), show cooking) • 
La Casa (talianska kuchyňa - à la carte, 
vybrané menu), L’Horizon - morské 
špeciality) • Steakhouse (pre klientov 
Victoria for 2) • bar • plážový bar • butik 
• klenotníctvo • kaderníctvo • salón krásy 
• spa centrum • sauna • parný kúpeľ • 
izbový servis • herňa • miniklub  
(3 - 12 rokov) • nová časť Victoria for  
2 len pre dospelých s reštauráciou, 
barom, bazénom a vlastnou plážou 
• bezplatné Wi -Fi • v cene: fitnes • 
aerobik • tenis • stolný tenis • volejbal 
• futbal • vodné lyžovanie • windsurfing 
• plachtenie • kajaky • pedalos • výlety 
loďkou s preskleným dnom • za poplatok: 
rybolov • katamarán • potápanie • kurzy 

potápania • šnorchlovanie • horské 
bicykle • spinning • pilates • power plate 
• tenisové vybavenie • večer živá hudba • 
show • rôzne zábavné programy

ubytovanie
priestranné Superior izby (60 m2) 
na 1. poschodí • moderné a vkusne 
zariadené • sedačka • TV • telefón • 
klimatizácia • minibar • rýchlovarná 
kanvica • trezor • balkón / terasa 
s výhľadom na more • veľká kúpeľňa 
s vaňou/sprchou • WC • Deluxe izby 
na 2. poschodí (60 m2) • stropný 
ventilátor • Deluxe izby na prízemí 
(60 m2) so zariadenou terasou • Family 
apartements (120 m2) ako Superior 
• s oddelenou detskou izbou • druhá 
kúpeľňa • v novej, len pre dospelých 
určenej časti 2 nové kategórie izieb – 
Ocean view na 1. alebo 2. poschodí 
(50 m2) s balkónom a Swim ‑up Suite 
(50 m2) s terasou a priamym vstupom 
do bazéna

stravovanie
polpenzia alebo all inclusive - raňajky 
formou bohatých bufetových stolov 
obedy a večere ako bufet alebo výber 
z menu, tematické večery • vybrané 

à la carte za doplatok • poobede káva, 
čaj, koláče • počas dňa rôzne snacky 
• vybrané alkoholické nápoje a nealko 
• vybrané nápoje k jedlám • minibar • 
večer sa vyžaduje primerané oblečenie 
• možnosť využívať aj zariadenia 
sesterských hotelov Le Canonnier / 
Le Mauricia

pre deti
bazén • mini klub (3 – 12 rokov) • ihrisko 
• animácie • teenie klub (12 – 18 rokov) • 
detské menu • detský bufet • baby kútik 
pre najmenších (do 3 rokov): prebaľovací 
pult • ohrievače a sterilizátory fľašiek 
• sterilizátor • chladnička • dojčenská 
voda • detská výživa • opatrovanie detí 
zdarma (do 3 rokov za poplatok)

pláŽ
priamo na dlhej (cca 800 m) pláži 
s jemným pieskom • chránený koralovým 
útesom (prírodná rezervácia s morským 
parkom) • ideálne na kúpanie, 
šnorchlovanie, potápanie a vodné športy

1 788 eur

oficiálne
hodnotenie ★★★★+

moŽnosti obsadenia
Superior

A / Ac / aa / Acc / aAA / AAc

Deluxe

A / Ac / aa / aAA / AAcc

Family apartements

AA / AAc / AAcc / AAA / AAccc 

Ocean view / Swim - up 

AA

dieťa do 18 r. Zdarma

all inclusive 

honeymoon

potápanie

Wellness

VICTORIA BEACHCOMBER 
RESORT & SPA RRRR+

iZba superior

51VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

Maurícius  |  POinTE auX PiMEnTs

4,5   
tripadvisor
2471 hodnotiacich



CENA od CENA od

1 398 eur1 698 eur

poloha
na nádhernom prírodnom polostrove 
pozdĺž čarovného pobrežia 
juhovýchodnej časti ostrova, 
na Pointe Jerôme • neďaleko leží 
jedinečná prírodná rezervácia Ile 
Aux Aigrettes • historické centrum 
Mahébourg len 3 km • transfer z letiska 
cca 15 min (10 km) 

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
obľúbený rezort v typickom kreolskom 
štýle • lobby s recepciou • malé 
obchodíky • hlavná reštaurácia •  
à la carte reštaurácia Charka Steak 
House • na pláži Tapas Grill Restaurant 
• 3 bary • dva bazény s vírivkou • 
ležadlá, slnečníky a osušky zdarma 
• wellness a spa • Wi-Fi zdarma • 
vodné lyže • windsurfing • výlet 
loďkou s preskleným dnom • kanoe 
• vodné bicykle • aquagym • fitnes 
• šnorchlovanie • plážový volejbal 
• boccia • stolný tenis • 2 tenisové 
kurty • sauna a para • za poplatok: 
potápanie (PADI, CMAS) • katamarán 
• výlety

ubytovanie
200 izieb v poschodových pavilónoch 
a bungalovoch bližšie pri pláži • izby 
Lagoon (38 m2) • klimatizácia •  
SAT TV • telefón • trezor • minibar  
(za poplatok) • kúpeľňa so sprchou  
• balkón / terasa s výhľadom na more • 
Wi-Fi • Prestige Cottage (42 m2)  
na prízemí bungalovu • kúpeľňa 

so sprchou a vaňou • priestranné 
a komfortné Deluxe Penthouse (64 m2) 
• na prvom poschodí • väčší obývací 
priestor • otvorená kúpeľňa s vaňou 
a oddeleným WC

stravovanie
polpenzia alebo all inclusive - raňajky, 
obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov • káva / čaj a drobné 
snacky • 2x trojchodová večera v à la 
carte reštaurácii (pri pobyte min. 6 nocí) 
• vybrané lokálne alkoholické nápoje 
a nealko (10:00 – 24:00 h) • vybrané 
nápoje z minibaru

pre deti
bazén • mini klub (3 – 11 rokov) • 
opatrovanie detí (za poplatok)

pláŽ
na privátnom polostrove obklopený 
3 peknými plážami s úchvatným výhľadom 

oficiálne 
hodnotenie ★★★★

moŽnosti obsadenia
Lagoon a Prestige

A / AA / AAc 

priamo na pláŽi

all inclusive

honeymoon

Wellness

Windsurfing

Wi-fi

poloha
na polostrove Pointe aux Canonniers • 
5 km od Grand Baie, živého 
turistického centra • od hlavného 
mesta Port Louis 25 km • transfer 
z letiska cca 80 min

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
jedinečný rezort vybudovaný 
na ruinách starej koloniálnej pevnosti 
• veľká tropická záhrada • 2- až 3- 
podlažné pavilóny • 2 reštaurácie • 
2 bary • lobby • butiky • 2 bazény • 
wellness centrum (masáže za poplatok) 
• Wi -Fi zdarma • v cene: tenis (3 kurty 
s osvetlením) • aquagymnastika • 
strečing • joga • vodné lyže • windsurfing 
• vodné bicykle • plachtenie • kajaky • 
šnorchlovanie • za poplatok: potápanie 
• horské bicykle • biliard • katamarán 
• golf • večer živá hudba • pravidelne 
rôzne show • možnosť využívať všetky 
zariadenia sesterského hotela Le Mauricia 
a Le Victoria

ubytovanie
vkusne zariadené izby • klimatizácia • TV 
• trezor • minibar • balkón alebo terasa • 
v lete 2017 renovované Standard (24 m2) 
a Superior (28 m2) izby s výhľadom 
do záhrady alebo na more Deluxe 
Seafacing • pre rodiny s 2 -3 deťmi 
Family Duplex (34 m2) a Family 
Appartements (70 m2)

stravovanie
polpenzia alebo all inclusive – raňajky 
a večere formou bohatých bufetových 
stolov, výber z menu • popoludní 
káva / čaj a rôzne snacky • vybrané 
nápoje v baroch a v minibare

pre deti
bazén • mini klub a teenie klub • ihrisko • 
animácie • detské menu • baby kútik pre 
najmenších (do 3 rokov): prebaľovací pult 
• ohrievače a sterilizátory • chladnička 
• dojčenská voda • detská výživa • 
opatrovanie detí zdarma (do 3 rokov 
za poplatok)

pláŽ
rezort je obklopený 2 idylickými 
zátokami s jemným pieskom • pri 
odlive sa odporúča obuv do vody

oficiálne
hodnotenie ★★★★

moŽnosti obsadenia
Standard

A / Ac / Aac / AA
Superior / Deluxe

A / Ac / AAc / AA / AAA
Family

aacc / aaccc

dieťa do 18 roKov Zdarma

all inclusive

honeymoon

potápanie

Wellness

golf

Wi-fi

CANONNIER BEACHCOMBER 
GOLF RESORT & SPA RRRR+ PRESkIL BEACH RESORT RRRR

iZba standard iZba lagoon

52 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

Maurícius  |  GranD BaiE, GranD POrT
tripadvisor

2466 hodnotiacich   4,0
tripadvisor

3434 hodnotiacich   4,5



CENA od CENA od

1 198 eur1 258 eur

poloha
priamo v lagúne na malej pláži s jemným 
pieskom • blízko centra živého strediska 
Grand Baie • transfer z letiska 
(70 km) cca 70 min

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
menší, veľmi obľúbený hotel v štýle  
kreolskej dediny • 2 bazény • jacuzzi 
• pool bar • skvelé jedlo v hlavnej 
reštaurácii Mon Plaisir a Belle Vue • 
bar Le Tilambic • obchod  
so suvenírmi • Wi-Fi v areáli zdarma 
• wellness & spa centrum • fitnes • 
aqua gymnastika • lekcie strečingu 
a relaxácie • jogging • šípky • stolný 
tenis • petanque • tenis • kajak • 
šnorchlovanie • vodné bicykle • loďky 
s preskleným dnom • za poplatok: 
potápanie • vodné lyže • bicykle • 
tenisové loptičky • výlety • masáže 
a procedúry v spa • večer pravidelná 
zábava, 1x týždenne špeciálne zážitky 

ubytovanie
94 izieb • Comfort izby (32 - 38 m2) 
• kúpeľňa / sprcha • klimatizácia • 
stropný ventilátor • SAT TV • telefón 
• trezor • varná kanvica • minibar 
(za poplatok) • Wi-Fi za poplatok • 
balkón / terasa s výhľadom 
do záhrady • Superior izby sú väčšie  
(36 m2) s výhľadom do záhrady  
alebo na bazén • Privilege (55 m2) 
 majú navyše vaňu, separátne WC  
a kombinovanú obývačku so spálňou 

• Comfort Family (35 m2) s rovnakým 
vybavením ako Comfort izby majú 
navyše poschodovú posteľ pre deti

stravovanie
raňajky alebo polpenzia alebo all 
inclusive - všetky jedlá formou bufetu 
alebo à la carte (vybrané jedlá) • 
obedy aj ako piknikový kôš • vybrané 
alkoholické nápoje, rozlievané víno a 
nealko (11:00 – 23:00) • popoludní káva 
/ čaj a palacinky • minibar

pre deti
bazén • mini klub (3 – 12 rokov) • 
teenie klub • ihrisko • animácie • 
herňa • opatrovanie za poplatok

pláŽ
prírodná pláž so zlatým pieskom • väčšia 
pláž v bezprostrednej blízkosti hotela

oficiálne
hodnotenie ★★★+

moŽnosti obsadenia
Standard, Superior

a / AA / AAA / ac / AAc

dieťa do 12 roKov Zdarma

all inclusive

potápanie

Wellness

animácie

Wi -fi

poloha
na severe ostrova • neďaleko živého 
turistického centra Grand Baie • 
transfer z letiska cca 60 min (75 km)

vybavenie, ĎalŠie sluŽby
komfortný hotelový komplex 
v tradičnom miestnom štýle s rodinnou 
atmosférou • 3-poschodová 
hlavná budova • záhradná budova 
a bungalovy • lobby • recepcia • 
hlavná reštaurácia Le Badamier (bufet, 
pizzeria) • bar • obchod so suvenírmi • 
bazén s oddeleným detským bazénom 
• terasa • LUX* Me spa • Wi-Fi zdarma 
• v cene: tenis • fitnes • joga • 
stolný tenis • boccia • badminton 
• volejbal • windsurfing • jachting 
• šnorchlovanie • vodné bicykle • 
výlety člnkom s preskleným dnom 
• kajaky • vodné lyže • za poplatok: 
tenisové vybavenie • potápanie • 
kitesurfing • katamarán • rybolov • 
masáže a procedúry v spa • večer 
živá hudba

ubytovanie
169 izieb • klimatizácia • telefón • 
SAT TV • rýchlovarná kanvica • trezor 
• minibar (za poplatok) • Standard 
izby (29 m2) v hlavnej budove • 
balkón s bočným výhľadom na more 
• Superior a Deluxe Beachfront 
izby vo vedľajšej budove sú väčšie 
(34 m2) • balkón / terasa • Deluxe 

Bungalov v záhrade (34 m2), niektoré 
s výhľadom na more

stravovanie
raňajky alebo polpenzia alebo all 
inclusive - všetky jedlá formou 
bufetu alebo výber z menu • vybrané 
alkoholické nápoje a nealko  
(11:00 - 24:00 h) • popoludní  
káva / čaj • minibar • à la carte  
za doplatok

pre deti
mini klub a teenie klub • ihrisko • 
animácie • opatrovanie detí  
(za poplatok)

pláŽ
4 km dlhá piesková pláž v zálive • 
s pozvoľným vstupom do mora • 
verejná s vyhradenou hotelovou časťou 

oficiálne  
hodnotenie ★★★

moŽnosti obsadenia
Standard

a / aa / aac

Superior a Deluxe Beachfront

a / aa / aac / aaa

dieťa do 12 roKov Zdarma

priamo na pláŽi

all inclusive

honeymoon

potápanie 

Wellness

Wi-fi

NOVINKA

MERVILLE BEACH RESORT RRRR VERANDA GRAND BAIE RRRR

iZba superior iZba comfort
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Maurícius  |  GranD BaiE

4,5   
tripadvisor
2350 hodnotiacich 4,5   

tripadvisor
1511 hodnotiacich



Seychelské ostrovy

MahéConstance
Ephelia Resort

Carana Beach

International
AirportAvani Seychelles 

Barbarons Resort & Spa

DoubleTree by Hilton Seychelles - 
Allamanda Resort & Spa

Coral Strand / The H Resort

SEYCHELY
Štyri stupne južne od rovníka, 2 000 km od africkej pevniny 
sa rozprestierajú Seychely. Bujné pralesy s množstvom 
endemických a vzácnych kvetov, rastlín, vtákov a živočíchov, 
prekrásne veľké pláže i osamelé zátoky s bielym pieskom 
a bizarnými granitovými formáciami, krištáľovo čistá voda 
a pestrý podvodný svet, celoročne teplá, tropická klíma 
a v neposlednej rade priateľskí obyvatelia, ich skvelá kuchyňa 
a fascinujúca kultúra – toto všetko Vás čaká na jednom  
zo 115 ostrovov a ostrovčekov ako raj uprostred Indického 
oceánu. Mnohé z nich sú neobývané, iné sú zasa 
v súkromných rukách.

Mahé
hlavný a zároveň najväčší ostrov s medzinárodným letiskom. 
Nájdete tu idylické pláže, ako aj množstvo príležitostí 
na turistiku a výlety. Na severe ostrova leží najmenšie 
hlavné mesto na svete - Victoria s množstvom turistických 
atrakcií, obchodov a reštaurácií. Victoria je aj ideálnym 
východiskovým miestom aj na výlety loďou k siedmim 
menším ostrovom v zálive. Spolu tvoria morský národný park 
Sainte Anne. Tu sa môžete kúpať, prechádzať, pozorovať 
podmorský svet, šnorchlovať, prípadne si urobiť barbecue 
na pláži. Neďaleko hlavného mesta leží aj známa pláž Beau 
Vallon, práve v jej okolí leží najviac hotelov. Juh ostrova je 
pokojnejší a panenskejší, s množstvom romantických zátok.

Praslin
druhý najväčší ostrov je zároveň druhým najvyhľadávanejším 
cieľom cestovateľov. Pozdĺž ostrova sa striedajú malebné zálivy 
s krásnymi, dlhými plážami, ako napr. Anse Lazio, ktorá patrí 
k najkrajším plážam sveta. Za návštevu určite stojí aj návšteva 
jedinečnej prírodnej rezervácie Vallée de Mai (jedine tu rastú 
jedinečné, typicky tvarované orechy Coco de Mer), alebo 
výlety k okolitým menším ostrovom – malebný La Digue, Aride 
s mimoriadne pestrou podmorskou rezerváciou, Frégate, 
Curieuse a mnohé ďalšie.

la Digue
Ostrov La Digue je označovný ako najkrajší zo Seychelských 
ostrovov. V každom prípade sú kamenné formácie ostrova 
La Digue a malebné zátoky s romantickými plážami jedným 
z najfotografovanejších objektov a kulisou mnohých 
romantických filmov a reklám. Pláže ostrova sú právom 
označované za jedny z najúžasnejších na Seycheloch, 
ba aj na celom svete. Najkrajšou je bezpochyby Anse Source 
d’Argent. Známy granitový blok, jemný biely piesok, tyrkysovo 
priezračná voda a zelené palmy - to je presne ten obrázok, 
ktorý sa vybaví v mysli, keď sa spomenú Seychely.

nenechajte si ujsť na seychelských ostrovoch

MAHÉ HIGHLIGHTS
Celodenný výlet po najväčších atrakciách ostrova vrátane 
návštevy Victorie – Clock Tower, Court House, trh, botanická 
záhrada, chrámy a kostoly; krásne pláže a malebné zátoky. 
Navštívite národný park Morne Seychellois, pokocháte sa 
veľkolepým výhľadom z historických ruín Mission, zastavíte 
sa na čajovej plantáži na svahoch Morne Blanc. Prezriete 
si tiché zákutia južnej časti ostrova a pokiaľ čas dovolí, 
zastavíte sa v dielni Craft Village s remeselnými výrobkami 
a v manufaktúre modelov lodí.

PRASLIN & LA DIGUE
Celodenný výlet loďou na Praslin, kde budete môcť navštíviť 
svetové kultúrne dedičstvo Vallée de Mai, nevšedný prales, 
ktorý je domovom palmy Coco de Mer a vzácneho čierneho 
parrota. Po krátkej plavbe sa dostanete na La Digue 
s veľkolepými plážami s palmami a granitovými skalami ako 
z filmu, navštívite závod na výrobu kopry L‘Union Estate 
a starú vanilkovú a škoricovú plantáž, pozriete si domov 
obrovskej korytnačky kareta a tradičnú lodenicu, kde sa 
z takamakového dreva vyrábajú typické loďky.

toP Pláže

honeyMoon

PotáPanie

aj PriaMy let

Delegát

Náš TIP:
islanD hoPPing
Využite jedinečnú príležitosť spoznať viaceré 
ostrovy z ich najlepšej stránky. Program vám 
zostavíme na mieru, s hotelmi, transfermi 
a programom podľa vášho výberu - od  
najjednoduchších apartmánov až po 
komfortné rezorty.

Plavba krásy inDického oceánu
Počas plavby luxusnou loďou vás čakajú 
nádherné ostrovy Indického oceánu - 
Maurícius, Seychely, Réunion a Madagaskar. 
Nádherné pláže s bielym, miestami i čiernym 
pieskom, vodopády, bohatá fauna a flóra vás 
budú sprevádzať na každom kroku.

Pozri stranu 159

ODLETY VIEDNE A KOšÍC

kliMatická tabuĽka
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 27 28 28 28 28 27 26 27 27 27 27 27
VODA (°C) 28 27 28 27 26 25 23 23 23 26 25 27
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ocean vieW chalet

CENA od

1 878 eur

NOVINKA

CARANA BEACH RRRR+

oficiálne  
hoDnotenie ★★★★

Možnosti obsaDenia
A / AA / AAc / AAA

Dieťa Do 18 r. zDarMa

honeyMoon

PotáPanie 

Wellness

Wi-fi

stravovanie
raňajky alebo polpenzia formou bufetu

Pre Deti
detské menu

Pláž
pokojná pláž s jemným bielym pieskom 
a krásnou scenériou

ubytovanie
20 bungalovov len pár krokov od pláže 
• veľkorysé, svetlé Oceanview Chalet 
(celková plocha 45 m2) v strohom 
modernom štýle v kombinácii s tradičnou 
ostrovnou architektúrou • kúpeľňa / sprcha 
• klimatizácia • stropný ventilátor • SAT TV 
• telefón • trezor • varná kanvica • malá 
chladnička • Wi ‑Fi (za poplatok) • veľká 
zariadená terasa na more • exkluzívnejšie 
izby Oceanview Pool Chalet (60 m2 
celková plocha) s rovnakým vybavením • 
majú navyše Nespresso® a malý bazén 
na terase

Poloha
na fascinujúcom a pokojnom severnom 
pobreží, uprostred bujnej vegetácie 
a granitovými skalami • 10 km od hlavného 
mesta Victoria • transfer z letiska 
(20 km) cca 25 min

vybavenie, ĎalŠie služby
nový, len na jar 2016 otvorený, šarmantný 
rodinný boutique hotel v nadčasovom 
ostrovnom štýle • celý rezort vyžaruje 
rodinnú pohodu a seychelskú pohostinnosť 
• luxusná, príjemná súčasná architektúra • 
lobby • reštaurácia Lorizon s prekrásnym 
výhľadom na more (špeciality kreolskej 
a medzinárodnej kuchyne) • bar Carana 
Beach • bazén s výhľadom na pláž • malé 
spa • Wi ‑Fi v areáli zdarma • za poplatok: 
potápanie • rybolov • masáže a procedúry 
v spa

55VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
tripadvisor
583 hodnotiacich
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CENA od CENA od

1 498 eur1 598 eur

Poloha
priamo na 800 m dlhej, krásnej 
pláži s jemným bielym pieskom • 
v blízkosti známej pláže Grand Anse 
• neďaleké hlavné mesto Victoria 
ľahko dostupné verejnou dopravou • 
transfer z letiska cca 30 min

vybavenie, ĎalŠie služby
zrenovovaný hotel v atraktívnom 
prostredí • v prekrásnej tropickej 
záhrade s kokosovými palmami 
a takamakami • otvorená lobby 
s recepciou • Wi ‑Fi zdarma • hlavná 
reštaurácia Elements (live -cooking, 
rôzne tematické bufety) • à la 
carte reštaurácia Tamarind na pláži 
s kreolskou a ázijskou kuchyňou • 
bar • bazén s terasou • butik • spa • 
fitnes • tenis • za poplatok: rybolov • 
potápanie • vodné športy • športové 
vybavenie • lodné výlety • kurzy 
varenia • masáže a procedúry v spa • 
večer decentná animácia, zábava so 
živou hudbou a rôzne show

ubytovanie
komfortné a moderné izby Avani 
(32 m2) v jednoposchodových 
bungalovoch v palmovej záhrade 
• klimatizácia • sedenie • SAT  TV 
• DVD prehrávač • telefón • Wi ‑Fi 
• minibar (za poplatok) • trezor • 
rýchlovarná kanvica • balkón / terasa 
s výhľadom do záhrady alebo 
na more a izby priamo na pláži • 

Suity (65 m2) s oddelenou obývačkou 
• vaňa • oddelená sprcha a balkón 
s výhľadom na more

stravovanie
raňajky alebo polpenzia, prípadne 
plná penzia (bufet)

Pre Deti
bazén • mini klub • herňa • 
opatrovanie za poplatok

Pláž
jediný hotel na cca 700 m dlhej 
jemnej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • hotel leží v zálive • v tieni 
kokosových paliem a takamaka 
stromov • chránený koralovým 
útesom 

oficiálne
hoDnotenie ★★★★

Možnosti obsaDenia
Avani

a / aa / aac / aaa

Dieťa Do 12 rokov zDarMa

PriaMo na Pláži

honeyMoon

Šnorchlovanie

Wellness

Wi -fi

Poloha
priamo na známej pláži 
Beau Vallon Bay • neďaleko 
hlavného mesta Victoria (5 km) • 
v okolí množstvo reštaurácií, barov 
a nákupných možností • transfer 
z letiska cca 15 min

vybavenie, ĎalŠie služby
nedávno zrenovovaný štýlový rezort 
s množstvom stálej klientely • lobby 
s recepciou • spoločenská miestnosť 
• knižnica • hlavná reštaurácia 
Island Traders • indická à la carte 
reštaurácia Mahek • Coral Asia Sushi 
reštaurácia • bar • bazén s terasou 
a barom • Wi ‑Fi zdarma • stolný tenis 
• za poplatok: výlety • vodné športy 
(banana, vodné lyže, kajaky, kanoe, 
parasailing, plachtenie, windsurfing, 
vodné bicykle) • potápanie 
(PADI, NAUI) • cez deň športové 
aktivity • večer živá hudba a show

ubytovanie
165 moderných izieb • Standard 
a Classic (18 - 24 m2) s klimatizáciou 
• SAT TV • telefón • minibar (za 
poplatok) • trezor • rýchlovarná 
kanvica • balkón s výhľadom na hory 
• väčšie izby (24 ‑ 28 m2) s výhľadom 
na more • priestranné (48 m2) 
Superior izby s výhľadom na hory 
alebo oceán so sedením a barovým 
pultom • Wi ‑Fi zdarma

stravovanie
raňajky alebo polpenzia (bufet, príp. 
à la carte za príplatok)

Pre Deti
bazén • detské menu

Pláž
v zálive • priamo na pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora 

oficiálne 
hoDnotenie ★★★+

Možnosti obsaDenia
Standard / Classic

a / aa 

Superior

a / aa / aac / aacc / aaac

Dieťa Do 6 rokov zDarMa

PriaMo na Pláži

honeyMoon

PotáPanie

Šnorchlovanie

Wi -fi

AVANI SEYCHELLES BARBARONS 
RESORt & SpA RRRR+

CORAL StRAND RRRR

avani garDen vieW stanDarD ocean vieW
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tripadvisor
1717 hodnotiacich   4,0

tripadvisor
1115 hodnotiacich   4,0
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NOVINKA

CENA od

2 798 eur

CONStANCE EpHéLIA RESORt RRRRR

oficiálne  
hoDnotenie ★★★★★

Možnosti obsaDenia
A / AA / AAc / AAA

Dieťa Do 12 r. zDarMa

honeyMoon

PotáPanie

Wellness

joga

golf

Wi-fi

Pre Deti
bazén • mini klub (4 – 12 rokov) • 
ihrisko • opatrovanie (denne 9:00 – 
20:00) • detské menu • dojčenská 
výživa a ohrievače (na vyžiadanie) • 
opatrovanie dojčiat za poplatok

Pláž
dve nádherné biele pláže s krištáľovou 
vodou patria určite k najkrajším na 
ostrove • severná pláž (400 m) a v zálive 
južná (700 m), obe s pozvoľným 
vstupom do mora

vybavenie • prírodná lezecká stena • 
Zipline • joga • masáže a procedúry 
v spa

ubytovanie
štýlovo zariadené suity • SAT  TV • 
telefón • Wi ‑Fi • klimatizácia • ventilátor 
• minibar • trezor • Apple Mac Mini® 
Entertainment • 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

stravovanie
polpenzia - raňajky a večere formou 
bohatého bufetu v Corossol • 
1x týždenne menu v Seselwa alebo 
v Helios • možnosť večerať aj v iných 
à la carte reštauráciách za príplatok

Poloha
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 • transfer 
z letiska Mahé (25 km) cca 40 min

vybavenie, ĎalŠie služby
luxusný rezort so živou atmosférou 
pre všetky vekové kategórie • pre 
rodiny, športovcov i ľudí, cestujúcimi 
za oddychom a pasívnym relaxom • 
6 reštaurácií - Corossol (medzinárodná, 
live cooking) • Cyann (francúzske 
špeciality) • Helios (mediteránna) • 
Adam & Eve (ázijská) • Seselwa (kreolská 
a dary mora) • Sushi bar • Kabana 
(denný bar, snacky) • veľké spa centrum 
(cca 6 000 m2) v srdci rezortu - Shiseido 
pavilóny • masážne miestnost • joga 
pavilón • sauna • termálny bazén • salón 
krásy • v cene: 6 bazénov • fitnes • tenis 
• squash • vodné bicykle • katamarán • 
windsurfing • kajaky • jachting (Hobie 
Cat) • šnorchlovanie • sauna • jacuzzi • 
za poplatok: športové lekcie a tréningy 
• rybolov • potápanie (PADI) • športové 

hillsiDe villa
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Raa

Male
Ari

Nilandu

Maldivy

Meedhupparu

Royal Island

Hudhuranfushi

Paradise Island

Kurumba
Male

Kuredu
Holiday Inn KandoomaSun Island

Constance Halaveli
Constance
Moofushi

Kihad Maldives
Hurawalhi Island Resort

Palm Beach Resort
Atmosphere Kanifushi

Velassaru

Olhuveli

Kuramathi

MALDIVY
ODLETY Z VIEDNE, BUDAPEŠTI, 

BRATISLAVY A KOŠÍC

V jednom z posledných rajov na zemi potrebujete tri veci: loď, 
aby ste sa dostali na svoj vysnívaný ostrov, vnútorný pokoj, 
aby ste ho mohli vychutnávať a potápačské okuliare, aby ste 
ocenili jeho skutočné poklady. Takto kedysi niekto opísal čaro 
a jedinečnosť Maldivského súostrovia. 26 atolov s približne 
1 190 ostrovmi a ostrovčekmi, roztrúsenými okolo rovníka 
ako exotické perly na akvamarínovej hladine Indického 
oceánu. Zo severu na juh v dĺžke 830 km, z východu 
na západ v šírke 130 km. Obývaná je asi pätina z nich, 
rezorty vyrástli na 90 ostrovoch. Sú také malé, že mnohé 
z nich obídete zhruba do 20 minút. Delegát Vás privíta  
na letisku Male a počas pobytu je k dispozícii telefonicky.

Vďaka bujnej tropickej vegetácii, bielym piesočnatým plážam 
a krištáľovo čistej vode patria právom medzi vysnívané 
destinácie. Sen všetkých milovníkov kúpania, šnorchlovania, 
potápania, plachtenia. Naučia každého návštevníka s radosťou 
leňošiť, užívať si relax a oddych, vychutnávať si fascinujúci 
podmorský život, najkrajšie západy slnka na svete. Maldivy 
ponúkajú ideálne podmienky pre milovníkov vodných športov. 
Stačia vám okuliare, trubica a plutvy a môžete pozorovať 
korytnačky, chobotnice, malé druhy žralokov, murény, 
barakudy a tisíce ďalších druhov rýb a živočíchov.  
Pre náročnejších sú k dispozícii potápačské centrá 
s kompletným vybavením a profesionálnymi inštruktormi, ktorí 
vám ukážu tie najzaujímavejšie potápačské miesta. Najväčším 
bohatstvom Maldív je jedinečná príroda, na ktorú sú miestni 
obyvatelia právom hrdí, chovajú sa k nej veľmi ohľaduplne a to 
isté vyžadujú aj od turistov. Vďaka tomu sú lagúny stále plné 
koralov a rýb. Let z Viedne trvá cca 10 hodín.

nenechajte si ujsť na maldivách

island hOPPinG
Celodenný výlet s tradičnou loďou dhoni, ktorá vás zavedie 
na dva rôzne ostrovy. Domorodý obývaný ostrov, kde 
nahliadnete do života miestneho obyvateľstva a neobývaný 
ostrov so špeciálnym obedom, kde sa môžete kúpať, 
šnorchlovať.

nOČnÝ RYBOlOv
Typický spôsob večernej zábavy na Maldivách. Na lodi 
dhoni si môžete vychutnávať západ slnka, nočný pokoj pod 
hviezdami a zdokonaľovať si rybárske zručnosti za asistencie 
posádky lode. V prípade úspechu si môžete nechať svoj 
úlovok pripraviť na večeru.

FOtKY Z vtáČej PeRsPeKtÍvY
Niektoré rezorty organizujú lety hydroplánmi (cca 15 min), 
kde máte počas letu možnosť fotografovať nádherné ostrovy 
a koralové útesy z vtáčej perspektívy.

návŠteva male
(Vhodné najmä pre klientov na Male atole). Návšteva 
správneho a hospodárskeho centra Maldivskej republiky. 
K najzaujímavejším miestam hlavného mesta patrí: Islamské 
centrum s mešitou Hukuru Miskiiy a minaretom, bývalý 
prezidentský palác, sultánsky park s národným múzeom 
v starom sultánskom paláci, rybí či miestny trh (napr. ovocie, 
suveníry).

KlimaticKá taBuĽKa
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 26 26 27 29 27 27 28 28 28 27 26 26
VODA (°C) 27 28 28 28 27 27 27 27 26 27 27 27

NáŠ TIP
sRÍ lanKa - maldivY
Kombinácia dvoch nádherných krajín, v jednej poznávanie, 
v druhej relax pod palmami na bielych piesočnatých plážach. 
Spoznajte Srí Lanku, jej najväčšie tajomstvá, bohatú históriu, 
usmievavých ľudí a oddýchnite si na plážach jedného 
z posledných rajov na zemi - na Maldivách.

Pozri stranu 137

Raj na Zemi

aj PRiamY let 
Z viedne

deleGát

POtáPanie

hOneYmOOn
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NOVINKA

HURAWALHI ISLAND RESORT RRRRR

4 198 eur

CENA od

OFiciálne  
hOdnOtenie ★★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Beach villa / Ocean Villa / 
Ocean Pool Villa

AA / AAA 

PRiamO na Pláži 

all inclusive 

hOneYmOOn 

len PRe dOsPelÝch

POtáPanie 

Wellness

Wi-Fi

Pláž
priamo na bielej piesočnatej pláži 
obkolesený tyrkysovou lagúnou • 
vzdialenosť od domáceho koralového 
útesu cca 50 m • za poplatok 
motorizované vodné športy, potápanie 
PADI (pre certifikovaných potápačov), 
rybolov na otvorenom mori • plážový bar 
• ležadlá a osušky bez poplatku

• plážový volejbal • bedminton • stolný 
tenis • biliard • loptové hry • joga 

uBYtOvanie
90 viliek Sunrise a Sunset Beach Villa 
(cca 105 m2) • kúpeľňa so sprchou • 
klimatizácia • stropný ventilátor • trezor 
• telefón • varná kanvica • sušič vlasov 
• minibar • kávovar na espresso • DVD 
prehrávač • LCD TV • sedenie • za 
doplatok: vodné bungalovy Ocean Villa 
(cca 105 m2) a Ocean Pool Villa (cca  
132 m2) s vlastným bazénom • Wi-Fi bez 
poplatku

stRavOvanie
kontinentálne alebo bufetové raňajky 
• alebo polpenzia alebo plná penzia • 
stravovanie formou bufetu v hlavnej 
reštaurácii • all inclusive (za doplatok): 
stravovanie formou bufetu v reštaurácii 
„Canelli“ • vybrané servírované 
nealkoholické a alkoholické nápoje medzi 
10:00-24:00 h • káva, čaj a drobné 
pečivo • z minibaru: stolové víno, pivo, 
nealkoholické balené nápoje • fľaša sektu 
na izbu/pobyt • 1 lekcia šnorchlovania 
v skupine • 1 lekcia windsurfingu  
v skupine • 1x výlet loďou/pobyt • fitnes 
• využitie tenisových kurtov počas dňa • 
požičiavanie kajakov

POlOha 
exkluzívny rezort v severnej časti 
známeho Lhayviani atolu • ostrov 
s rozmermi 400 m x 165 m • transfer 
z letiska Male-Velana cca 40 min 
hydroplánom • výlety na ostrov Kuredu 
cca 10 min loďou (golf) • zaujímavosťou 
je podmorská reštaurácia spájajúca 
nevšedné gurmánske zážitky s 
pozorovaním života obyvateľov oceánu

vYBavenie, ĎalŠie služBY
novo otvorený rezort v roku 2016 • 
pre dospelých (od 15 rokov) • vstupná 
hala s lobby • hlavná bufetová 
reštaurácia „The Canneli“ • à la carte 
reštaurácie: rybie špeciality a morské 
plody „The Aquarium“ a podmorská 
gurmánska „5.8 Undersea“ • bazén •  
4 bary: plážový „The Coco Bar“ s herňou 
• „The Aquarium Bar“ • „Champagne 
Pavilion“ • bar s vínnou pivnicou „Wine 
Cellar at Aquarium Restaurant“ • Wi-Fi 
bez poplatku • športové programy 
s animáciami • tanečné večery aj 
so živou hudbou • ochutnávky vín • 
možnosť využiť golfové ihrisko „Kuredu 
Golf Club“ (za poplatok) • Wellness 
„Duniye Over Water Spa“ • 5 miestností 
na masáže a procedúry (za poplatok) 

Ocean villa
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KURUMBA MALDIVES RRRRR

1 968 eur

CENA od

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Superior, deluxe

AA / AAA / AAC / AACC

Beachfront bungalov

AA / AAA / AAC 

2 deti dO 12 R. ZdaRma

PRiamO na Pláži

all inclusive

hOneYmOOn

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

stRavOvanie
raňajky formou bohatých bufetových 
stolov v hlavnej reštaurácii • alebo 
polpenzia alebo plná penzia alebo 
all inclusive • all inclusive: miestne 
nealkoholické nápoje a šťavy • káva •  
čaj • miestne alkoholické nápoje  
(víno, pivo, liehoviny) • vybrané miešané 
nápoje v Sand bare a Beach bare • 
Lounge v rámci otváracích hodín

PRe deti
detský klub (4-12 rokov ) • 2 bazény • 
ihrisko a herňa • opatrovanie detí  
(za poplatok)

Pláž
na pláži s bielym jemným pieskom  
a pozvoľným vstupom do mora • 
krištáľovo čistá voda • za poplatok 
vodné športy, rybolov na otvorenom 
mori, výlety loďou so skleneným dnom 
• 3 bary v blízkosti pláže • ležadlá 
a slnečníky bez poplatku

požičiavanie športových potrieb  
(na šnorchlovanie) • ochutnávky vín 
• kurzy miešania nápojov • kurzy 
pestovania orchideí • kurzy tradičného 
tanca „Boduberu“ • maľovanie obrázkov 
s miestnymi umelcami • v cene: plážový 
volejbal • futbal • fitnes centrum • tenis 
(večerné osvetlenie za poplatok) • stolný 
tenis • večer živá hudba • za poplatok: 
motorizované vodné športy • potápačské 
kurzy PADI • výlety do hlavného mesta • 
za poplatok masáže a procedúry vo „Veli 
Spa“ s využitím prírodných produktov

uBYtOvanie
180 Superior izieb v poschodových 
bungalovoch • prevažne pri pláži • 
moderné vybavenie • kúpeľňa 
so sprchou/vaňou • príslušenstvo • 
klimatizácia • stropný ventilátor • trezor 
• telefón • minibar • TV • rýchlovarná 
kanvica • sušič vlasov • terasa s výhľadom 
na more alebo do záhrady • izby Deluxe 
(za príplatok) • bungalovy s rozlohou 
74 m2 • obývacia časť so sedením • 
vonkajšia sprcha • jacuzzi • záhradné 
ležadlo na terase • Beachfront - bungalov 
v prvom rade priamo na pláži • 
Wi-Fi bez poplatku

POlOha
hotelový rezort vyššej kategórie • 
na ostrove s rozlohou 500 x 300 m • 
blízko hlavného mesta Male • vysoká 
kvalita služieb • transfer z letiska v Male 
rýchloloďou cca 10 min

vYBavenie, ĎalŠie služBY
súčasťou hotelového komplexu  
8 reštaurácií • večere v hlavnej reštaurácii 
formou bufetu • možnosť
večerať à la carte podľa vlastného výberu 
tzv. „Dine Around All Inclusive“  
(za príplatok a na vyžiadanie) • hlavná 
reštaurácia „Vihamana“ s bohatými 
bufetovými stolmi • priamo na pláži 
„Ocean Grill“ s príjemnou atmosférou • 
nádherný výhľad na more je z reštaurácie 
so špecialitami na grile a jedlami z rýb 
• reštaurácie à la carte: „La Cucina“ 
(talianska kuchyňa) • „Ming Court“ 
s čínskymi špecialitam • „Kurumba 
Mahal“ jedlá indickej kuchyne • „Al 
Qasr“ s libanonskou kuchyňou • sushi 
a teppanyaki ponúka reštaurácia 
„Hamakaze“ • pri bazéne kaviareň 
„Kurumba Café“ otvorená po celý deň 
• „Beachbar“ s výhľadom na lagúnu 
• večer príjemná hudba • koktejly 
v „Rendezvous Lounge“ • 2 bazény 
• knižnica • požičovňa DVD • Wi-Fi 
zdarma • detský klub (4 - 12 rokov) • 

GaRden POOl villa
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ATMOSPHERE KANIFUSHI RRRRR

4 368 eur

CENA od

OFiciálne  
hOdnOtenie ★★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Sunset a Sunrise Junior 
Suite / Sunset Pool vila

AA / AAA / AAC / AACC

2 deti dO 12 R. ZdaRma

PRiamO na Pláži 

ultRa all inclusive

Wellness

POtáPanie

animácie

Wi-Fi

čaj • káva • pečivo v Coffee Shope • od 
09:30 – 24:30 h - liehoviny • vína • sekt 
• miestne koktejly • v minibare: nealko 
• pivo • víno • vody • slané snacky • 
2x denne dopĺňané • v cene: biliard • 
windsurfing • jazda na katamaráne • 
šnorchlovanie

PRe deti
detský klub (4-12 rokov) • detský bazén

Pláž
malebný raj obkolesený bielymi 
piesočnatými plážami • nádherná 
tyrkysová voda • bohatá tropická 
vegetácia • neďaleký koralový útes patrí 
k najkrajším potápačským lokalitám • 
raj pre milovníkov šnorchlovania • za 
poplatok potápanie PADI, rybolov na 
otvorenom mori • plážový bar „Sunset 
Bar“ • ležadlá a slnečníky bez poplatku

uBYtOvanie
150 viliek • na západnej strane ostrova • 
zariadené v tradičnom ako i modernom 
štýle • rozloha 100 m2 (vnútorná + 
vonkajšia plocha) • sedenie s gaučom 
• kúpeľňa s vonkajšou časťou • vaňa 
s perličkovým kúpeľom • sušič vlasov 
• župan • sprcha • príslušenstvo • TV 
surround-system • DVD • CD prehrávač 
• telefón • iPod®-stanica • klimatizácia • 
stropný ventilátor • rýchlovarná kanvica 
• minibar • trezor • na vyžiadanie a za 
príplatok možné ďalšie typy ubytovania: 
pre rodinu „Family Sunset“ pre 
2 dospelých a 2 deti • Sunset/Sunrise 
Junior Suite • vilka má 132 m2 • väčšia 
vzdialenosť medzi vilkami pre súkromie • 
v prednej časti ostrova Sunset Pool vila - 
rozloha 192 m2 • väčšia terasa • privátny 
bazén v záhradke • Wi-Fi bez poplatku

stRavOvanie
ultra all Inclusive
raňajky, obedy, večere sú formou 
bohatého bufetu • čiastočne aj výber 
z menu • 1x za pobyt je možné večerať 
v à la carte reštaurácii so špecialitami 
tzv. „Fine Dining Menu“ (nutná 
rezervácia vopred) • čerstvé šťavy • 
vody • alkoholické nápoje • pivo • víno 
• softdrinky počas dňa • aj v Pool bare • 

POlOha
severne od hlavného mesta Male • na 
ostrove Lhaviyani • rozloha 2 000 x 90 
m • transfer z letiska Male cca 30 min • 
hydroplánom

vYBavenie, ĎalŠie služBY
 novo vybudovaný komplex • interiérový 
dizajn čistých tvarov v duchu purizmu 
• bohatá vegetácia • pohoda a relax 
• hlavná reštaurácia s Live-Cooking-
Station a medzinárodnou kuchyňou • 
ďalšia reštaurácia s ázijskou kuchyňou • 
gril a barbecue • dva bary z toho jeden 
pool bar pri bazéne • denná ponuka 
chladených nápojov • čerstvé snacky • 
dva bazény so sladkou vodou • Wi-Fi 
zdarma • za poplatok 24-hodinový in-
villa-dining service (možnosť objednať 
jedlo do viliek) • motorizované vodné 
športy na pláži (za poplatok) • potápanie 
pri blízkom koralovom útese (vzdialený 
100 m) • lode premávajú pravidelne ráno 
a podvečer (potrebná rezervácia vopred) 
• potápačské centrum • kurzy PADI 
• večer výlety tradičnou loďou Dhoni 
k obľúbeným miestam • za poplatok 
služby v Spa centre • sauna • perličkový 
a parný kúpeľ • procedúry • masáže

sunset Beach villa
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VELASSARU MALDIVES RRRRR

2 298 eur

CENA od

OFiciálne 
hOdnOtenie ★★★★★

mOžnOsti OBsadenia
všetky typy ubytovania

AA / AAA / AAC 

Deluxe Villa / Pool Villa 

AACC

PRiamO na Pláži

all inclusive

hOneYmOOn

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

alebo „Sand“ aj „Teppanyaki“ alebo 
„Turquoise“ • k tomu servírované nápoje 
(vody, softdrinky, pivo, miestne vína 
a liehoviny) v baroch a reštauráciách 
počas otváracích hodín • zapožičanie 
vybavenia na šnorchlovanie • na 2 hodiny 
kajak

Pláž
v nádhernej lagúne s tyrkysovo-
-modrou vodou • obkolesený bielymi 
piesočnatými plážami s palmami • 
pozvoľný vstup do mora • koralový útes 
cca 450 m • ležadlá bez poplatku • 
za poplatok vodné športy, rybolov • 
2 bary v blízkosti pláže

uBYtOvanie
129 izieb • Deluxe Bungalow (cca 70 m2) 
• kúpeľňa s príslušenstvom, vonkajšia 
sprcha • sušič vlasov • kúpacie plášte 
• LCD TV • DVD prehrávač • telefón 
• klimatizácia • stropný ventilátor • 
minibar • varná kanvica • trezor • terasa 
• za doplatok: Beach Villa 
(96 m2) • väčšia kúpeľňa • iPod stanica • 
espresso kávovar • pri lagúne Water Villa 
(cca 112 m2) • rovnaké vybavenie • navyše 
chladiaci box na víno • terasa • Wi -Fi 
bez poplatku • za doplatok ďalšie typy 
ubytovania: vodné vilky a bungalovy 
Water Bungalow with Pool (cca 80 m2) 
• v záhrade: Pool Villa (cca 175 m2) alebo 
Deluxe Villa (cca 75 m2) a Deluxe Pool 
Villa (cca 70 m2)

stRavOvanie
raňajky formou bufetu alebo polpenzia 
alebo plná penzia alebo plná penzia plus 
s vybranými nápojmi k jedlám alebo 
all inclusive • all inclusive zahŕňa: 
bufetové raňajky v hlavnej reštarácii 
„Vela“, na obed sendviče, snacky vo 
„Fen“ alebo pizza v dennom bare „Chill“ 
ako aj v reštaurácii à la carte „Turquoise“, 
večeru formou bufetu vo „Vela“ alebo 
à la carte v reštauráciách „Etesian“ 

POlOha
štýlový hotelový rezort • ostrov 
s rozlohou 450 x 150 m s bujnou 
tropickou vegetáciou obkolesený 
palmami • medzinárodné letisko Male 
cca 12 km • transfer rýchloloďou  
cca 45 min

vYBavenie, ĎalŠie služBY
elegantný rezort • hlavná reštaurácia 
„Vela“ s medzinárodnou kuchyňou • 
à la carte reštaurácie: „Etesian“ 
so špecialitami z rýb a darov mora • 
stredomorská „Pomegranate“ • ázijská 
a indická kuchyňa „Vilunoo“ • 
na pláži „Turquoise“ a „Sand“ (potrebná 
rezervácia a primerané oblečenie) • 
„Fen Bar“ a „Chill Bar“ • bazén • ležadlá, 
slnečníky a osušky bez poplatku • 
butik • požičovňu CD/DVD • masáže 
a kozmetické procedúry v spa centre 
za poplatok • Wi -Fi bez poplatku • 
šnorchlovanie • fitnes • za poplatok: 
potápanie (kurzy PADI) • rybolov 
na otvorenom mori • surfovanie • 
motorizované vodné športy • tenisové 
kurty s večerným osvetlením 
(za doplatok) • katamaran • parasailing 
• kitesurfing • vodné lyžovanie • večer 
zábavné programy alebo živá hudba

Beach villa
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KURAMATHI ISLAND RESORT RRRR+

2 768 eur

CENA od

OFiciálne  
hOdnOtenie ★★★★

mOžnOsti OBsadenia
všetky typy ubytovania

AA / AAA / AAC

PRiamO na Pláži 

all inclusive 

POtáPanie 

Wellness 

Wi-Fi

stRavOvanie
plná penzia 
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
v niektorej z hlavných reštaurácii 
(podľa čísla izby) alebo all inclusive: 
09:00-23:55 h stravovanie formou 
bufetu, vybrané nápoje ako stolové 
červené a biele víno, pivo, ovocné 
malinovky, softdrinky, popoludní káva, 
čaj, drobné pečivo a koláče  
v „Island Coffe Shop“ • 1x pobyt výlet 
na susedný ostrov „Rasdhoo“ •  
1x pobyt večerná plavba loďou

Pláž
dve biele piesočnaté pláže • fascinujúci 
podmorský život • koralový útes 
cca 100 m • za poplatok potápanie, 
výlety loďou, vodné športy • 3 bary 
„Sand Bar“, „Pool Bar“, „Laguna Bar“ 
• šnorchlovanie a pozorovanie rýb 
priamo na pláži 

a 2 saunami (za poplatok) • 
kaderníctvo • klenotníctvo • butiky • 
Wi-Fi bez poplatku • plážový volejbal 
• stolný tenis • šnorchlovanie • kajaky 
• kanoe • večer programy aj so živou 
hudbou • karaoke • za poplatok: 
potápanie PADI a dekompresná 
komora • windsurfing • tenisové kurty 
• jazda na katamarane • rybolov na 
otvorenom mori • motorizované vodné 
športy • výlety loďou 

uBYtOvanie
360 izieb vo vilkách • Beach Villa  
(cca 70 m2) • kúpeľňa so sprchou  
a príslušenstvom • klimatizácia • 
stropný ventilátor • trezor • telefón • 
rýchlovarná kanvica • polootvorená 
kúpeľňa • sušič vlasov • minibar • 
terasa • TV • DVD • iPod dobíjanie •  
za doplatok vilky s vírivkou: Beach 
Villa with Jacuzzi  
(cca 90 m2) a Superior Beach Villa 
with Jacuzzi (cca 90 m2) s kúpeľňou 
oddelenou sklenenou stenou, Deluxe 
Beach Villa with Jacuzzi (cca 125 m2) • 
vodné vilky: Water Villa with Jacuzzi  
(90 m2) s vírivkou, Deluxe Water Villa 
(cca 115 m2) a Water Villa with Pool  
(cca 142 m2) s vlastným bazénom

POlOha 
fascinujúci Eco rezort s bujnou 
vegetáciou • ostrov s rozmermi 1800 
x 500 m v severnej časti Ari atolu – 
Rasdhoo atol • medzinárodné letisko 
Male cca 56 km • transfer z letiska cca 
20 min hydroplánom alebo 60 min 
rýchloloďou

vYBavenie, ĎalŠie služBY
komplex 4 bazénov: infinity, spa, 
plavecký, detský (ležadlá, osušky 
bez poplatku) • 3 hlavné reštaurácie 
(stravovanie formou bufetu) 
„Farivalhu“, „Haruge“ a „Malaafaiy“ 
• 4 à la carte reštaurácie: thajská 
„Siam Garden“ a indická „Tandoor 
Mahal“ 19.00 - 22:30 h, medzinárodná 
kuchyňa „The Reef“ a „Duniye“, „Island 
Barbeque“ so špecialitami na grile, 
ázijská „Inguru“ a japonská „Kobe“ 
19:00 - 22:30 h pre dospelých a deti od 
6 rokov, stredomorská kuchyňa „Palm“ 
11:00 - 17:00 h • kaviareň „Island Coffee 
Shop“ 15:00 - 17:00 h • 5 barov „Fung“, 
„Dhoni“, Laguna“, „Sand“ a „Pool Bar“ 
09:00 - 23:55 h • „Havana Club Wine 
& Cigar Bar“ • veľkoryso riešené spa 
centrum „Kuramathi Spa“ 09:00 - 
20:00 h s 13 masážnymi miestnosťami  

Beach villa
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POlOha
ostrov vo východnej časti atolu 
Baa s rozlohou 800 x 200 m • 
transfer z letiska Male cca 35 min 
vnútroštátnou leteckou dopravou 
a loďou

vYBavenie, ĎalŠie služBY
hlavná reštaurácia „Maakana“ •  
à la carte reštaurácia „Raabondhi“ • 
Coffee-Shop • 24-hodinový izbový 
servis • 4 bary • bazén • zlatníctvo • 
obchod so suvenírmi • kaderníctvo 
• záhradné pavilóniky zariadené 
antickým nábytkom • Wi-Fi  
za poplatok • v cene: plážový volejbal 
• fitnes • tenis (večerné osvetlenie 
za poplatok) • stolný tenis • 
bedminton • squash • karaoke • 
večer zábavné show • za poplatok: 
motorizované vodné športy • 
potápačské kurzy PADI • potápanie 
na koralovom útese vzdialenom 80 m 
• Spa centrum „Araamu Spa“ - jedno 
z najkrajších na Maldivách • parný 
kúpeľ • jacuzzi • masáže • ajurvédske 
procedúry 

uBYtOvanie
150 bungalovov blízko pláže • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
trezor • telefón • minibar • SAT TV  
(video kanál za poplatok) • 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju 
• sušič vlasov • terasa s výhľadom  
na more alebo do záhrady  

• Beach bungalov: navyše vonkajšia 
sprcha • veranda s ležadlami

stRavOvanie
polpenzia formou bufetových stolov 
v hlavnej reštaurácii • alebo 
all inclusive za doplatok: raňajky, 
obedy a večere formou bufetu • 
káva • čaj • koláče • drobné pečivo 
• snacky v čase od 16:00 - 18:00 h • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje od 10:00 - 01:00 h

PRe deti
detský bazén

Pláž
obkolesený bielymi piesočnatými 
plážami v tyrkysovej lagúne • raj  
pre potápačov • výborné podmienky 
na šnorchlovanie na koralovom útese 
• bar pri bazéne • za poplatok vodné 
športy • ležadlá, slnečníky pri vilkách 
a bazéne bez poplatku

OFiciálne 
hOdnOtenie ★★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Beach bungalov

AA / AAA / AAC

dieťa dO 12 ROKOv ZdaRma

PRiamO na Pláži

all inclusive

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

POlOha
obľúbený rezort na Lankanfinolhu 
(Severný Male atol) • transfer 
z medzinárodného letiska Male  
15 min rýchloloďou

vYBavenie, ĎalŠie služBY
obľúbený rezort • hlavná hotelová 
reštaurácia Paradise • dve à la carte 
reštaurácie „Fukuya“ a „Tepanyaki“  
a „Ristorante al Tramoto“ • pizza 
expres • coffee shop • 2 bary • 
obchod so suvenírmi • klenotníctvo • 
kaderníctvo • lekárska služba • masáže 
a procedúry v SPA (za poplatok) • 
Wi-Fi za poplatok v lobby • v cene: 
plážový volejbal • basketbal • stolný 
tenis • fitnes • tenis (umelé osvetlenie 
za poplatok) • squash • bedminton • 
jacuzzi • za poplatok: windsurfing • 
vodné lyže • parasailing • katamarán • 
kajaky • rybolov na otvorenom mori • 
PADI potápačská škola 

uBYtOvanie
282 izieb • Superior beach bungalovy 
s polootvorenou kúpeľňou s vaňou• 
čiastočne vonkajšia sprcha • sušič 
vlasov • klimatizácia • stropný 
ventilátor • TV • telefón • minibar • 
trezor • terasa s výhľadom na morskú 
stranu • za doplatok vodné vilky: 
Water Villa (cca 77 m2), Haven Villa 
(cca 90 m2) a Suity

stRavOvanie
polpenzia formou bohatého bufetu 
• alebo all inclusive: raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov • 
à la carte za poplatok • poobedňajšie 
občerstvenie v coffee shope  
od 16:00 - 18:00 h • v baroch miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
(voda, ovocné šťavy, pivo, víno, 
káva, čaj) od 10:00 - 01:00 h • 
minibar za poplatok

PRe deti
detský bazén • detské ihrisko

Pláž
obkolesený bielymi piesočnatými 
plážami s pozvoľným vstupom 
do mora • koralový útes vzdialený 
cca 300 - 400 m • za poplatok vodné 
športy a potápanie • 2 bary pri pláži • 
ležadlá, slnečníky pri vilkách 
a bazéne bez poplatku 

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Superior beach bungalov

AA / AAA / AAC

dieťa dO 12 ROKOv ZdaRma

PRiamO na Pláži

all inclusive

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

1 858 eur

CENA od

1 678 eur

CENA od

ROYAL ISLAND RESORT SPA RRRRR PARADISE ISLAND RESORT RRRR+

heaven villa

64 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK
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tripadvisor

2471 hodnotiacich   4,0
tripadvisor

1200 hodnotiacich   4,5



POlOha
Kaafu - Južný Male atol • ostrov 
s rozlohou 826 x 115 m a s bujnou 
tropickou vegetáciou • transfer z letiska 
Male cca 45 min rýchloloďou

vYBavenie, ĎalŠie služBY
hlavná reštaurácia • 3 špecializované 
reštaurácie á la carte (ázijská, miestna, 
medzinárodná kuchyňa) • open-air 
bar s občerstvením • pizza bar • 
nádherný výhľad na lagúnu • bazén • 
ležadlá a uteráky v cene • poolbar • 
klenotníctvo • obchod so suvenírmi 
• „Sun Spa“ centrum (za poplatok) • 
Wi-Fi za poplatok • v cene: plážový 
volejbal • fitnes centrum • badminton 
• stolný tenis • šnorchlovanie • 
biliard • kanoe • vodné bicykle 
a motorizované vodné športy na pláži 
za poplatok • PADI v „Sun Diving“ 
jednej z najlepších potápačských 
základní • windsurfing • kitesurfing  
a jachting (za poplatok)

uBYtOvanie
164 komfortne zariadených 
bungalovov a viliek • Izba Deluxe 
(50 m2) • polootvorená kúpeľňa • 
klimatizácia • stropný ventilátor • 
trezor • telefón • rýchlovarná kanvica 
• sušič vlasov • minibar • SAT TV • 
terasa s výhľadom do záhrady •  
za doplatok s výhľadom na more 
Beach villa (80 m2) • Jacuzzi Water 
villa (83 m2) • veranda s ležadlami  

• CD prehrávač • za doplatok : vodný 
bungalov a Jacuzzi Sunset villa (83 m2)

stRavOvanie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • popoludní káva, 
čaj a koláče • nápoje v baroch medzi 
10:00 - 24:00 h • nealkoholické nápoje 
• vybrané alkoholické nápoje • stolové 
červené a biele víno • pivo • ovocné 
šťavy • softdrinky

Pláž
nádherná biela piesočnatá pláž 
obklopená bujnou tropickou 
vegetáciou • vzdialenosť od domáceho 
koralového útesu cca 100 m •  
za poplatok potápanie, výlety loďou, 
vodné športy • 3 bary, z toho 2 priamo 
na pláži • ležadlá a slnečníky bez 
poplatku • rybolov

OFiciálne 
hOdnOtenie ★★★★+

mOžnOsti OBsadenia
Deluxe, beach vila

AA / AAA / AAC / aacc

Jacuzzi water, jacuzzi sunset vila

AA / AAA / AAC / aacc

PRiamO na Pláži

all inclusive

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

POlOha
južný Ari atol • rozloha ostrova  
1 600 x 440 m • transfer z Male cca  
35 min vnútroštátnym letom a cca  
10 min loďou

vYBavenie, ĎalŠie služBY
bufetová reštaurácia „Maaniya“ •  
3 špecializované reštaurácie (japonsko-
talianska, thajská, gril) • lobby bar •  
bar na pláži • „Mekunu Bar“ • coffee 
shop • diskotéka • bazén • potápačská 
škola • spa (aromaterapia, thajské 
masáže, atď.) • „Club House Bar“ • 
obchody • Wi-Fi za poplatok v lobby 
• v cene: stolný tenis • basketbal • 
plážový volejbal • tenis • bedminton 
• squash • fitnes • šípky • aerobik • 
windsurfing • vodné lyže • katamarán 
• šnorchlovanie • požičovňa bicyklov • 
živá hudba • diskotéka • karaoke •  
za poplatok: procedúry v spa 

uBYtOvanie
422 izieb vo vilkách (dvojradové alebo 
samostatne stojace) • 64 vodných 
viliek • Beach bungalov (cca 21 m2) • 
príslušenstvo • sušič vlasov • telefón 
• klimatizácia • stropný ventilátor • 
trezor • terasa • za poplatok SAT TV 
(pri all inclusive v cene) • minibar 
• pripojenie na internet • Superior 
beach bungalov (cca 25 m2) izby: 
priestrannejšie • navyše vonkajšia 
sprcha • vaňa • bidet • Vodné vilky 
vkusne zariadené • nemajú vonkajšiu 
sprchu • terasa s ležadlami

stRavOvanie
polpenzia: raňajky a večere formou 
bufetu v Maaniya reštaurácii • alebo 
plná penzia: obed formou bufetu • 
alebo all inclusive: raňajky, obedy 
a večere v hlavnej bufetovej reštaurácii 
• ďalšia reštaurácia „Southern Star“ • 
čaj, káva 16:00 - 18:00 h • nealkoholické 
a alkoholické nápoje od 10:00 - 01:00 h 
(ovocné šťavy, čapované pivo, domáce 
víno, gin, vodka, rum a whisky) 

PRe deti
detský bazén

Pláž
obkolesený bielymi piesočnatými 
plážami s pozvoľným vstupom  
do mora • koralový útes vzdialený  
cca 350 m • za poplatok vodné športy 
a potápanie • ležadlá, slnečníky  
pri vilkách a bazéne bez poplatku  
• 3 bary pri pláži

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Superior beach bungalov

AA / AAA / AAC / AACC

Vodná vilka

AA / AAA

2 deti dO 12 ROKOv ZdaRma

PRiamO na Pláži

all inclusive

POtáPanie

Wi-Fi2 198 eur

CENA od

1 558 eur

CENA od

OLHUVELI BEACH SPA RRRR+ SUN ISLAND RESORT & SPA RRRR

Beach villa suPeRiOR Beach villa
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4,5   
tripadvisor
1854 hodnotiacich 4,0   

tripadvisor
2410 hodnotiacich



POlOha
východný vonkajší reef Severného 
atolu Male • rozloha ostrova  
800 x 400 m • od medzinárodného 
letiska Male vzdialený cca 30 min 
rýchloloďou

vYBavenie, ĎalŠie služBY
rozprestierajú sa tu dva rezorty 
- Adaaran Select Hudhuranfushi 
a Adaaran Prestige Ocean Villas • 
veľkoryso riešené loby s recepciou 
a barom • obchod so suvenírmi • 
kaviareň • klenotníctvo • čitáreň • 
lekárska služba • hlavná reštaurácia 
„Banyan“ a bar „Hiyala“, pri pláži 
v severnej časti ostrova • plážový bar 
Hiyala v severnej časti ostrova • Sunset 
bar • reštaurácia v južnej časti vhodnej 
pre surfistov s peknou terasou • 
sladkovodný bazén • bar pri bazéne 
so slnečnou terasou • jacuzzi • Wi-Fi 
za poplatok v lobby • v cene: plážový 
volejbal • bedminton • biliard • šípky 
• stolný tenis • futbal • fitnes • šach • 
katamarán • windsurfing • kiteboard 
• vodné lyže • tenis • squash • za 
poplatok masáže a procedúry v 
„Coconut Spa“ • večer zábavné 
programy

uBYtOvanie
127 izieb • Beach Villa (cca 59 m2) • 
elegantne zariadené s max.  
3 posteľami • polootvorená kúpeľňa 
• vonkajšia sprcha • sušič vlasov • 

telefón • SAT TV • trezor • mini bar • 
terasa s výhľadom na more •  
za doplatok vodné vilky Ocean Villa 
(cca 64 m2) v časti „Adaaran Prestige“

stRavOvanie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii 
• vybrané nápoje vrátane koktailov 
od 10:00 - 24:00 h • doobedňajšie 
občerstvenie • polnočné občerstvenie • 
popoludní káva a čaj • koláče • snacky

Pláž
biele piesočnaté pláže s priehľadnou 
čistou vodou • koralový útes 
vzdialený cca 150-400 m •  
za poplatok potápanie, výlety loďou, 
vodné športy • ležadlá pri vilkách 
a bazéne bez poplatku • bar na pláži 
a pri bazéne (v rámci all inclusive)

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★+

mOžnOsti OBsadenia
Beach vilka

AA / AAA / AAC / AACC

2 deti dO 12 ROKOv ZdaRma

PRiamO na Pláži

all inclusive

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

POlOha
ostrov s rozlohou 740 x 290 m •  
od medzinárodného letiska v Male 
cca 130 km • transfer hydroplánom  
cca 40 min

vYBavenie, ĎalŠie služBY
tyrkysovo modrá lagúna • okrem 
rezortu Select sú tu aj 5-hviezdičkové 
vodné vilky v časti Adaaran Prestige 
Water Villas • recepcia • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia 
• 2 bary • diskotéka • obchodík so 
suvenírmi • klenotníctvo • salón 
krásy • 2 jacuzzi • bazén • Wi-Fi za 
poplatok v lobby • v cene: stolný 
tenis • fitnes • šípky • plážový 
volejbal • potápanie (za poplatok) • 
šnorchlovanie • windsurfing • vodné 
lyže • jet ski • kanoe • katamarán 
• jazda na banáne • tenis • sauna • 
parný kúpeľ • ajurvédické procedúry 
v spa centre (za poplatok) • 
večerný program

uBYtOvanie
214 viliek Beach Villa (cca 47 m2) 
• v každom 2 obytné jednotky • 
priestranné izby s max. 3 posteľami • 
príslušenstvo • samostatná vonkajšia 
sprcha • sušič vlasov • LCD TV • 
telefón • minibar (za poplatok) • 
trezor • rýchlovarná kanvica • stropný 
ventilátor • klimatizácia • terasa

stRavOvanie
all inclusive
raňajky a večere formou  
bohatých bufetových stolov • 
vybrané alkoholické nápoje  
vrátane koktailov v „Café Maas“ • 
nealkoholické nápoje • káva a čaj 
• voda • džúsy • nápoje v hlavnom 
bare od 10:00 - 23:45 h • v bare 
pri bazéne od 10:00 - 18:00 h • 
na diskotéke od 22:30 - 23:45 h 
• v hlavnej reštaurácii k obedom 
a večerám • občerstvenie v hlavnom 
bare vo vymedzených hodinách

Pláž
biele piesočnaté pláže okolo celého 
ostrova (rôzne typy) aj pre milovníkov 
šnorchlovania a surferov • za poplatok 
potápanie, výlety loďou, vodné športy, 
rybolov na otvorenom mori • koralový 
útes cca 50-100 m • ležadlá pri vilkách 
a bazéne bez poplatku • 2 bary 
na pláži (v rámci služieb all inclusive)

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★

mOžnOsti OBsadenia
Plážový bungalov

AA / AAA / AAC / AACC

2 deti dO 12 ROKOv ZdaRma

PRiamO na Pláži

all inclusive

POtáPanie

Wellness

Wi-Fi

1 998 eur

CENA od

2 198 eur

CENA od

ADAARAN SELECT
HUDHURANFUSHI RRRR

ADAARAN 
SELECT MEEDHUPPARU RRRR

Ocean villa

66 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

tripadvisor
2444 hodnotiacich   4,0

tripadvisor
1718 hodnotiacich   4,0

MALDIVY  |  SEVERnÝ MALE AtoL, RAA AtoL



L I E TA J T E  Z  KO Š Í C 
D O  P O P U L Á R N Ý C H 

E X OT I C K Ý C H 
D E S T I N Á C I Í  S 

T U R K I S H  A I R L I N E S



Srí Lanka

Waikkal
Kandy

Adam‘s Peak
Negombo

Colombo
Wadduwa

Kalutara
Bentota

Beruwala

KoggalaGalle
Hikkaduwa

Trincomalee

Passikudah

srí lanka
Ostrov čaju, bohov, klenotov, perla Indického oceánu – takýmito 
menami je Srí Lanka nazývaná už od pradávna. V preklade 
Srí Lanka znamená Prekrásna krajina a takou aj skutočne je. 
Bývalá britská kolónia Cejlón (Levia krajina) je ako kvapka 
visiaca z južného cípu Indie. Hlboké doliny na severovýchode 
oddeľujú až 2 500 m vysoké hory od tropických pralesov na 
juhozápade.

Pozdĺž pobrežia sa tiahnu zlaté pláže. Pri východe slnka 
sa vracajú rybári so svojimi úlovkami na pevninu. Je to zvláštny 
zážitok, tak ako aj cesta zo starého kráľovského mesta Kandy 
do vnútrozemia, kde kopce pokrývajú sýtozelené čajové plantáže, 
v ktorých svietia pestrofarebné sárí domorodých žien, zberajúcich 
čaj. Vysoko hore, v Nuwara Eliya, v meste nad oblakmi, môžete 
prejsť cez Horton Plains až na Koniec sveta (World’s End).Medzi 
kokosovými plantážami, ryžovými poliami a políčkami s korením 
leží množstvo kultúrnych pokladov.

Na miestach ako Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, 
Dambulla, Panduwasnuwara či Yapahuwa, sa na Srí Lanke 
formovali dávne civilizácie pod vplyvom budhizmu, ktorého 
najčistejšiu podobu na ostrove nachádzame dodnes. Rozľahlé 
umelo vybudované jazerá, parky, svätyne, chrámy a kláštory sú 
dôkazom bohatej, kultúrnej minulosti Srí Lanky.

Za návštevu určite stojí večerný ceremoniál v chráme 
Budhovho zubu v Kandy, ako aj nočný výstup na Adamovu 
horu (Adam’s Peak).
 
Beruwela
Prvé maurské sídlo Srí Lanky, založené v roku 8 n. l. arabskými 
obchodníkmi, nemá centrum v tradičnom slova zmysle – reštaurácie 
a obchodíky lemujú ulicu. Leží v zálive s krásnymi plážami 
a malebnými ostrovčekmi pri pobreží a celoročne ponúka vynikajúce 
podmienky na kúpanie.

Kalutara & wadduwa
V čase kolonizácie stredisko bohatých obchodníkov so škoricou, 
dnes preslávená košikárska oblasť. Za „Čiernou riekou“ (Kalu 
Ganga) vládne čulý ruch – s vonnými tyčinkami a lotosovými 
kvetmi sa bosí veriaci ponáhľajú k modlitbám pred snehobiely 
chrám Dagoba Gangatilaka Vihara. Na tomto pútnickom mieste 
bol podľa legendy Budha osvietený pod 2 000 rokov starým 
stromom Bodhi. Pláž v Kalutare je pokojná a oceán žiarivo 
modrý. Kúsok na sever leží živé kúpeľné stredisko Wadduwa 
s krásnymi širokými plážami a zelenými pláňami.

NegomBo
Typická rybárska dedinka, známa už v koloniálnych časoch 
ako centrum obchodu so škoricou. Pozdĺž dlhej, zlatožltej 
pláže leží množstvo hotelov všetkých kategórií. Typické 
centrum s mnohými trhmi, chrámami a starými koloniálnymi 
stavbami láka k prechádzkam. Okrem prírodných a kultúrnych 
krás je fascinujúca aj fauna ostrova. V národných parkoch Yala 
a Udawalawe žijú slony, leopardy, medvede, byvoly a mnohé 
ďalšie vo svojom prirodzenom prostredí.

nenechajte si ujsť na srí lanke

ColomBo
Hlavné mesto Srí Lanky je fascinujúcim miestom stretu 
dávnych tradícií a moderného západného štýlu.

galle
Svetové kultúrne dedičstvo UNESCO so starou holandskou 
pevnosťou.

Po stoPáCh Buddhizmu
115 km od Colomba sa nachádza malebné mesto Kandy, 
sídlo posledných kráľov, kultúrne dedičstvo UNESCO, 
svetové centrum budhizmu.

ajurvéda 

jOGa

POznávanie Od 2 Os.

aj PriaMY let

deleGát

odletY z viedNe a KošíC

kliMatická taBulka
PRIEM. TEPLOTY I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 
VZDUCH (°C) 27 28 28 28 29 28 28 28 28 27 27 27
VODA (°C) 27 27 28 28 26 28 27 27 27 28 28 27
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CENA od

858 eur

The BLUe WATeR RRRRR

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★★

MOŽnOsti OBsadenia 
Deluxe a Super Deluxe

A / AA / AAc

Club Suite

A / AA

dieťa dO 12 r. zdarMa

PriaMO na PláŽi

all inclusive 

hOneYMOOn

Wellness

Wi-Fi

Pre deti
bazén • ihrisko

PláŽ
uprostred palmového hája • krásna 
prírodná pláž s jemným pieskom

uBYtOvanie
140 komfortných izieb  
v 2 až 3 poschodových budovách 
s výťahom • štýlovo zariadené 
a priestranné deluxe izby (42 m2) •  
telefón • klimatizácia • stropný ventilátor 
• SAT  TV • trezor • rýchlovarná kanvica 
• sedenie • balkón / terasa na morskú 
stranu • minibar (za poplatok) • väčšie 
superior deluxe izby (49 m2) • nová 
kúpeľňa s jacuzzi • Club suite (67 m2) • 
kombinovaná obývačka / spálňa • veľká 
kúpeľňa s vaňou • jacuzzi • balkón /terasa 
• Wi ‑Fi zdarma

stravOvanie
raňajky alebo polpenzia alebo plná 
penzia alebo all inclusive: plná penzia 
formou bufetu • tématické večere • 
predpoludním a popoludní káva • 
čaj • snacky • koláče • lokálne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 ‑ 23:00 h • polnočný snack

POlOha
v rozľahlom palmovom háji • priamo na 
piesočnatej pláži • za hotelom cca 130 m 
vedie železnica do Colomba • len pár 
minút od centra strediska • dobré spojenie 
do ďalších stredísk napr. Kalutara cca 8 km 
• transfer z letiska cca 110 min

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
elegantný, štýlový hotel od známeho 
architekta Geoffreyho Bawa • veľkolepý 
projekt s otvoreným konceptom • 
vzdušné stĺporadie • nezvyčajne 
vybudované vodné terasy • otvorená 
lobby s recepciou • nákupná arkáda 
• business centrum • salón krásy • 
konferenčné a banketové miestnosti 
• 2 reštaurácie • kaviareň • 2 bary • 
nočný klub • disco • v rozľahlej tropickej 
záhrade pri pláži bazén • terasa • 
poolbar • spa centrum • Wi ‑Fi zdarma 
• v cene: fitnes • volejbal • vodná 
gymnastika • stolný tenis • joga • 
za poplatok: tenis s umelým osvetlením 
• squash • biliard • masáže • spa 
procedúry • večer zábavné programy • 
živá hudba • cez víkend diskotéka

izBa deluXe
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NOVINKA

CENA od

1 048 eur

CINNAMON BeY RRRR

OFiciálne  
hOdnOtenie ★★★★

MOŽnOsti OBsadenia
A / AA / AAc / AAA

dieťa 6 r. zdarMa

all inclusive

hOneYMOOn

Wellness

Wi-Fi

Pre deti
opatrovanie za poplatok

PláŽ
na 2 najkrajších častiach zlatej pláže 
Beruwela • v zálive • na severnej strane 
koralový rif zaručuje celoročne dobré 
podmienky na kúpanie a vodné športy • 
na južnej strane začína dlhá pláž, zvaná 
Golden Mile

vlastnej výroby • Coffee shop • Wi ‑Fi 
v areáli zdarma • Spa centrum • fitnes • 
joga (2x týždenne) • plážový volejbal • 
stolný tenis • za poplatok: potápanie 
a vodné športy na pláži • masáže 
a procedúry v spa • večer pravidelná 
zábava (hudba, rôzne show)

uBYtOvanie
priestranné komfortné superior izby (38 m2) 
v arabskom štýle • kúpeľňa / sprcha • 
klimatizácia • stropný ventilátor • oddelený 
šatník • SAT TV • telefón • trezor • varná 
kanvica • minibar (za poplatok) • veľký 
zariadený balkón / terasa s výhľadom 
na more • izby deluxe (48 m2) v severnom 
krídle • s rovnakým vybavením a nádherným 
výhľadom na Indický oceán • majú navyše 
sedačku a polootvorenú kúpeľňu s vaňou

stravOvanie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov v hlavnej reštaurácii • 
predpoludním malé snacky • popoludní 
káva, čaj, drobné pečivo • lokálne alko 
a nealko nápoje od 10.00 do polnoci • 
možnosť doplatku na All inclusive Dine 
around – možnosť stravovania 
vo všetkých reštauráciách
 

POlOha
priamo na krásnej pláži s jemným pieskom 
• do centra živého strediska Beruwela 
s mnohými barmi, reštauráciami 
a nákupnými možnosťami 2 km • transfer 
z letiska (94 km) cca 3 hod

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
obľúbený rezort leží na dvoch najkrajších 
častiach dlhej pieskovej pláže Beruwela, 
na severe je záliv chránený koralovým 
útesom pred otvoreným morom 
a zaručuje tak kúpanie, plávanie a vodné 
radovánky po celý rok • na južnej strane 
začína dlhá zlatá pláž, nazývaná 
aj Golden Mile • ústie rieky Bentota 
pretína pláž pri meste Aluthgama 
a ponúka tak ideálne miesto pre vodné 
športy a lodné výlety • veľkoryso 
koncipovaný komfortný hotel 
s prekrásnym výhľadom na Indický oceán 
• recepcia • nákupná arkáda • business 
centrum • v bujnej tropickej záhrade 
2 bazény (jeden pre hostí v Deluxe izbách) 
• hlavná reštaurácia Bufe (lokálne 
a medzinárodné špeciality) • gril Fire • 
Tranquility (fit) • MEZZ2 ‑ 8 stanov 
s arabskými špecialitami • mnoho ďalších 
kulinárskych reštaurácií s pestrým 
výberom rôznych špecialít • veľkolepý 
zastrešený poolbar a pavilón ICE 
so zmrzlinou a jogurtovými špecialitami 

izBa suPeriOr
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CENA od

798 eur

SURIYA LUxURY ReSORT & SPA RRRR+

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★+

MOŽnOsti OBsadenia 
A / AA / AAc / AAA

dieťa dO 6 r. zdarMa

all inclusive 

hOneYMOOn

Wellness

Wi-Fi

POlOha
priamo na pláži strediska Waikkal • 
v kľudnom a idylickom prostredí tropickej 
záhrady • od centra živého strediska 
Negombo cca 12 km • nákupné a zábavné 
možnosti v centre Waikkal • transfer 
z letiska Colombo (20 km) cca 30 min

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
novootvorený luxusný rezort • 
trojposchodové pavilóny a vodné 
Bungalovy v tropickej palmovej záhrade 
• pozdĺž rezortu ústi rieka • veľkolepý 
bazén s terasou • otvorená lobby 
s recepciou • 2 reštaurácie • 1 otvorená 
s krásnou terasou • show cooking • 
lokálne a medzinárodné špeciality ‑ 
ázijská, čínska, thajská, indická, japonská, 
orientálna, francúzska a talianska 
kuchyňa, špeciality z grilu, morské 
špeciality, ľahké, diétne, bezlepkové 
a vegetariánske jedlá, detské menu; 
všetko ako bufet, à la carte a servírované 
menu • 2 bary • spa • veľmi dobre 
vybanené fitnes centrum s jacuzzi • 
Wi ‑Fi zdarma • v cene: fitnes • plážový 
volejbal • vodné pólo • sauna • jacuzzi • 
para za poplatok: vodné športy na pláži • 

joga • masáže a procedúry v spa • večer 
príležitostná zábava so živou hudbou 
a rôzne show

uBYtOvanie
62 izieb • všetky s bočným výhľadom 
na more • deluxe (36 m2) • klimatizácia 
• trezor • TV • telefón • minibar • 
rýchlovarná kanvica • balkón • suity 
(91 m2 ‑ z toho 56 m2 obytnej plochy) 
• sedenie • vírivka na balkóne • volne 
stojace water Bungalov (36 m2) 
s privátnou atmosférou v typickom 
miestnom štýle vybudované na koloch 
nad vodou • terasa do mangrovníkového 
hája • Wi ‑Fi zdarma

stravOvanie
raňajky alebo polpenzia • večere ako 
servírované 3‑chodové menu alebo bufet 
• prípadne all inclusive: plná penzia 
formou bohatých bufetových stolov • 
lokálne alkoholické a nealko nápoje • 
čerstvé ovocné šťavy od 10:00 – 23:00 • 
poobedňajší čaj

Pre deti
detský bazén • detské menu

PláŽ
piesočnatá pláž priamo pred hotelom

izBa deluXe
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CENA od CENA od

798 eur698 eur

POlOha
priamo na dlhej pláži • do centra 
strediska cca 20 min • za hotelom 
nerušene vedie miestna železnica • 
dobré spojenie do hlavného mesta 
a za výletmi na juh krajiny • transfer 
z letiska (45 km) cca 150 min

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
komfortný hotelový komplex 
v typickom miestnom štýle • 
so susedným sesterským hotelom 
Tangerine Beach ponúka množstvo 
relaxačných a športových aktivít • 
recepcia • lobby • nákupná arkáda • 
zmenáreň • konferenčné miestnosti • 
otvorená hlavná reštaurácia • 2 bary 
• kaviareň • à la carte reštaurácia • 
kaviareň • pub • disco • salón krásy 
• veľká palmová záhrada • bazén • 
masážne sprchy • nové spa / ajurvéda 
centrum • Wi ‑Fi zdarma • 
v cene: fitnes • volejbal • stolný tenis 
• badminton • za poplatok: tenis 
(antuka) • squash • stolný tenis • 
biliard • beauty salón • spa • masáže 
• večer niekoľkokrát do týždňa rôzne 
folklórne show • zábavné programy • 
živá hudba

uBYtOvanie
124 izieb v komplexe 3‑poschodových 
budov • priestranné, komfortné 
deluxe izby (35 m2) klimatizácia • 
telefón • SAT  TV • sedačka • trezor • 
minibar (za poplatok) • balkón 
na morskú stranu

stravOvanie
raňajky alebo polpenzia alebo plná 
penzia alebo all inclusive: plná penzia 
formou bufetových stolov • viackrát 
týždenne tematický bufet • počas dňa 
káva • čaj • snacky • koláče • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
od 10:00 ‑ 24:00

Pre deti
bazén • ihrisko

PláŽ
verejná piesočnatá pláž • uprostred 
palmového hája

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★+

MOŽnOsti OBsadenia
A / AA / AAc / AAA

dieťa dO 6 rOkOv zdarMa

PriaMO na PláŽi

all inclusive

hOneYMOOn

ajurvéda

Wi -Fi

POlOha
nový hotel 7 km od strediska Bentota 
• priamo pri krásnej pláži v Induruwa 
• obklopený poliami pandánu • 
54 km od hlavného mesta Colombo • 
transfer z letiska (45 km) cca 150 min

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
recepcia • reštaurácia s výhľadom 
na more • 3 bary • bazén s terasou • 
stolný tenis • badminton • šípky • 
šach • biliard • telocvičňa • spa 
(za poplatok) • obchody 
so suvenírmi, čajom a drahými 
kameňmi • zmenáreň • práčovňa 
(za poplatok)

uBYtOvanie
75 izieb • izby superior (32 m2) • 
ventilátor • klimatizácia • SAT  TV • 
telefón • trezor • balkón alebo terasa 
s výhľadom na more • minibar • 
kávovar • izby deluxe (60 m2) navyše 
s vírivkou

stravOvanie
polpenzia alebo all inclusive: plná 
penzia formou bufetu alebo výber 
z menu • káva, čaj, koláče a snacky • 
lokálne alkoholické a nealkoholické 
nápoje bez obmedzenia (voda, 
nealko, pivo, arak, whisky, gin, rum, 
vodka)

Pre deti
bazén • animácie

PláŽ
3 km dlhá piesková pláž s pozvoľným 
vstupom do mora

OFiciálne 
hOdnOtenie ★★★★

MOŽnOsti OBsadenia
A / AA / AAc / AAA

dieťa dO 12 rOkOv zdarMa

PriaMO na PláŽi 

all inclusive

Wi -Fi

ROYAL PALMS RRRR+ PANdANUS RRRR

izBa deluXe rOYal suite
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CENA od CENA od

698 eur798 eur

POlOha
hotel v kľudnom prostredí mimo 
rušného turistického centra • medzi 
krásnou prírodnou plážou Indického 
oceánu a idylickou lagúnou
s tropickou vegetáciou • vtáčia 
rezervácia • hlavné mesto Colombo 
cca 80 km • transfer z letiska 
(40 km) cca 60 min

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
rozsiahly komplex v krásnom 
prostredí veľkej tropickej záhrady • 
otvorená lobby s recepciou • čitáreň 
s TV • nákupná arkáda • kaderník • 
2 reštaurácie • 2 bary • bazén s terasou 
• poolbar • ležadlá a matrace na pláži 
aj pri bazéne zdarma • plážový servis 
• na pláži sa nepodáva alkohol • malé, 
profesionálne masážne centrum • 
Wi ‑Fi v areáli zdarma • v cene: fitnes 
• plážový volejbal • futbal • basketbal 
• stolný tenis • badminton • minigolf 
• aerobic • za poplatok: biliard • tenis 
s osvetlením • 9 jamkové pitch & putt 
golfové ihrisko • squash • biliard • 
bicykle • potápanie • vodné športy 
na pláži • kozmetické a ajurvédske 
procedúry • masáže • počas celého 
dňa animácie pre deti i dospelých • 
večer zábavný program • show • 
živá hudba

uBYtOvanie
162 izieb vo viacerých bungalovoch 
• telefón • trezor • TV • DVD 
• rýchlovarná kanvica • malá 
chladnička • klimatizácia • stropný 
ventilátor • balkón / terasa 
s výhľadom do záhrady 
alebo na more

stravOvanie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii • à la carte za doplatok 
• cez deň drobné občerstvenie 
• popoludní káva • čaj • snacky 
• koláče • lokálne alkoholické 
a nealkoholické nápoje  
od 10:00 ‑ 23:00 (nie víno ani sekt)

Pre deti
bazén • ihrisko

PláŽ
na 22 hektárovom pozemku • krásna 
prírodná pláž uprostred tropickej 
vegetácie, Indického oceánu a lagúny

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★

MOŽnOsti OBsadenia
A / AA / AAc / AAA

dieťa dO 12 rOkOv zdarMa

all inclusive

ajurvéda

Wellness

GOlF

Wi -Fi

POlOha
priamo na pláži • jedinečná poloha 
na polostrove medzi palmami 
a mangrovníkmi • centrum strediska 
Waikkal cca 2 km • Negombo 
cca 10 km • transfer z letiska 
cca 40 min (18 km)

vYBavenie, ĎalŠie sluŽBY
jedinečný, viackrát ocenený ekologický 
hotel v zaujímavom prírodnom 
prostredí • oáza kľudu a pokoja • 
rozľahlý areál • centrálna recepcia • 
hlavná reštaurácia • bar • kaviareň • 
TV miestnosť • obchody • priamo 
pri mori bazén, detský bazén a pool 
bar • ajurvéda centrum • Wi ‑Fi 
v lobby zdarma • fitnes • volejbal • 
boccia • za poplatok: joga • bicykle 
• vodné športy na pláži (kajak, 
kanoe, vodné bicykle) • squash • pre 
milovníkov prírody sprevádzané výlety 
za miestnou flórou; pozorovanie vtákov 
a za kultúrou • masáže a procedúry

uBYtOvanie
83 izieb v miestnom tropickom štýle 
• TV • trezor • telefón • rýchlovarná 
kanvica • klimatizácia • mini chladnička 
• balkón / terasa • standard riverview 
izby (24 m2) v dvojposchodových 
budovách s pekným výhľadom na rieku 
a do záhrady • standard Bungalov 
(32 m2) a renovované deluxe Bungalov 
(35 m2) s terasou, niektoré s výhľadom 
na more

stravOvanie
polpenzia alebo all inclusive: raňajky, 
obedy a večere formou bufetu alebo ako 
servírované menu • popoludní káva / čaj 
a drobné občerstvenie • polnočný snack 
• lokálne alkoholické nápoje a nealko od 
10:00 ‑ 24:00 • vybrané športové aktivity

Pre deti
bazén

PláŽ
idylicky na výbežku medzi Indickým 
oceánom a lagúnou • priamo 
na pokojnej pláži • uprostred prírody

OFiciálne
hOdnOtenie ★★★★

MOŽnOsti OBsadenia
A / AA / AAa / AAc

PriaMO na PláŽi

all inclusive

hOneYMOOn

ajurvéda

Wi -Fi

CLUB PALM BAY RRRR
RANWeLI eCO  

hOLIdAY VILLAGe RRRR
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pOZNÁVANIE

AjurVédA

jOgA

WELLNESS

Goa International Airport

Arossim beach
Gonsua beach

Margao

Verna

Cavelossin beach
Mobor beach

India

IndIa - južná goa
ODLETY z VIEDNE

goa, často prezývaná aj „perla východu“ je celosvetovo 
významnou turistickou oblasťou. Viac než 130 kilometrov dlhé 
pobrežie umožňuje zažiť dokonalú, ničím nerušenú dovolenku 
snov. Priaznivé počasie, nádherné, palmami lemované 
piesočnaté pláže, čarovné kokosové háje, dobrosrdeční ľudia, 
excelentná kuchyňa, či lodné výlety sú hlavným lákadlom pre 
všetkých, ktorí milujú relax. goa sa nachádza na západnom 
pobreží Indického polostrova. Hlavným mestom je Panaji, no 
medzi významné centrá patria aj Margao a Vasco da gamma. 
Táto oblasť dokáže prilákať aj milovníkov histórie, unikátnych 
pamiatok, či návštevníkov bažiacich po spoznaní špecifickej 
indicko-ibérskej kultúry. Známe sú krásne biele katedrály, 
pozostatky portugalských pevností, rušné indické bazáre, či 
dokonca folková hudba. Keďže tento región pomaly vstupuje 
do pozornosti turistov z celého sveta, nie je prekvapením, 
že rezorty ponúkajú služby na vysokej úrovni. Vyrástlo tu 
množstvo luxusných hotelov s prvotriednymi službami, 
ktorých cieľom nie je nič iné, než pohodlie a spokojnosť hostí.

SALcEttE
Salcette je starobylá portugalská oblasť, ktorá sa nachádza 
v časti južná goa a je plná rozprávkových pláží, historických 
pamiatok, kľukatých riek, luxusných rezortov, milých ľudí 
a vynikajúcich reštaurácii. Hlavným administratívnym centrom 
je mesto Margao. História tejto oblasti siaha až do príchodu 
Portugalcov. Tí v tejto oblasti vládli až tri storočia a zanechali 
za sebou veľa pamiatok, obzvlášť v podobe typických 
kostolov. Súčasťou tejto oblasti je aj nádherné, takmer 
dvadsať kilometrové piesočnaté pobrežie. Medzi najznámejšie 
a najkrajšie pláže patria Benaulim, Colva a Majorda.

cANSAuLIm
Cansaulim je maličká oblasť s krátkym, ale za to s idylickým 
pobrežím, ktorá na juhu hraničí so Salcette. Ponúka 
rozprávkovú rovnomennú pláž Cansaulim a malé vlnité riečky 
tu vytvárajú skutočne nádhernú scenériu. nájdete tu tiež 
množstvo skvelých reštaurácii, kde vám domáci s úsmevom 
pripravia tradičné indické kari, či vynikajúcu čerstvú rybu. 
Luxusné rezorty ponúkajú množstvo relaxačných a wellness 
procedúr, no za návštevu určite stojí aj krásny kostol our Lady 
of Lourdes.

NENEcHAjtE SI ujSŤ V gOA

VOdOpÁdY, KOrENINOVé pLANtÁŽE, StArÁ gOA A cHrÁmY
Výlet džípom cez vrcholky a údolia, budeme pohltení 
malebnou flórou a faunou všade navôkol. Kúpanie vo 
vodopádoch, kŕmenie opíc, plantáže s exotickým korením 
a ovocím. Fakultatívna jazda na slonoch, kúpanie sa s nimi. 
návšteva „old goa“ s množstvom kostolov z čias portugalskej 
kolonizácie (unESCo). najznámejšie chrámy a svätyne.

SLONIA SHOW, VOdOpÁd dudHSAgAr A juNgLE cAFé
návšteva rozľahlého prírodného parku Bhagwan Mahavir 
Wildlife Sanctuary. Biodiverzita v tejto oblasti je jedna 
z najbohatších na svete. Kúpanie sa vo vodopáde, kŕmenie 
opíc či šou hrajúcich sa slonov. obed Vám prichystajú 
v krásnej záhradnej reštaurácii jungle Café s autentickou 
miestnou kuchyňou.

pO StOpÁcH tIgrOV, SLONOV A HINduIStIcKÝcH cHrÁmOV
2-dňový výlet do prírodnej rezervácie v Karnatake. najvyššia 
socha boha Krishnu na svete v Murdeshwara, návšteva 
hinduistických chrámov a kláštorov v udupi. Sloní kemp 
a tigria rezervácia.

tAjOmNé pLÁŽE juŽNEj gOA
Staroveká pevnosť Cabo de Rama a mystická kaplnka. Rajská 
pláž Cola Beach v južnej goa, ktorá stále ostáva nedotknutá. 
najmalebnejšia goanská pláž Palolem Beach. Bujný porast 
kokosových paliem, zelené kopce a farebné domčeky 
vytvárajú jedinečný rozprávkový dojem z tejto polkruhovej 
pláže s bielym pieskom. Loďou sa odplavíme na panenskú 
pláž Butterfly Beach ukrytú v hustom lesnom poraste.

KLImAtIcKÁ tABuĽKA
PRIEM. TEPLoTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZduCH (°C) 16 17 19 27 30 35 37 38 30 27 21 17
Voda (°C) 22 21 21 24 26 28 28 29 26 24 25 23
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IZBA BOutIQuE IZBA pArK

Goa International Airport

Arossim beach
Gonsua beach

Margao

Verna

Cavelossin beach
Mobor beach

India

pOLOHA
na južnom pobreží strediska Goa • 
od medzinárodného letiska cca 45 km 
• 15 km od železničnej stanice Margao

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLuŽBY
príjemný hotelový rezort • známy 
poskytovaním kvalitných služieb 
v príjemnej atmosfére • obklopený 
nádhernou 20 akrovou tropickou 
záhradou s bujnou vegetáciou • 
vstupná hala s recepciou •  
4 reštaurácie (Mama Mia – grill 
pri bazéne • Seagull – all inclusive 
bufet restaurant • Haystack – 
tradičná reštaurácia z oblasti goa 
• Kebabs and Kurries – tradičná 
indická reštaurácia) • 3 bary (Tia 
Maria, Seagull, amalia – lobby bar) 
• fitnes centrum • klub zdravia • 
aroma therapy center • Sohum Spa 
s množstvom procedúr a masáží 
• ayurvédické centrum • denne 
animačmé programy • biliard • salón 
krásy • butik • Cyber Café • práčovňa 
• vonkajší bazén • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne zdarma • Wi-Fi zdarma 
(iba v lobby) • konferenčná miestnosť 
• v cene: tenisové kurty • jacuzzi • 
sauna • parné miestnosti •  
za poplatok: procedúry 
v ayurvédickom centre

uBYtOVANIE
181 klimatizovaných izieb • komfortne 
zariadených v stredomorskom 
štýle • izby sú situované vo vilách 

obklopených tropickou záhradou • 
izby typu Boutique: kúpeľňa • TV • 
malá chladnička • trezor za poplatok 
• zariadenie na prípravu kávy a čaju 
• balkón • možnosť prístelky • 2 fľaše 
vody dopĺňané denne na izbách

StrAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere bufet - 
okrem morských plodov • snack 
v reštaurácii pri bazéne 11:00 – 19:00 h 
• neobmedzená konzumácia  
lokálnych alkoholických nápojov •  
nealkoholické nápoje • káva a čaj 
v čase 11:00 – 23:00 h

prE dEtI
bazén • herňa a ihrisko • stoličky 
v reštaurácii

pLÁŽ
200 m od hotela nádherná široká 
piesočnatá pláž Cavelossim •  
s pozvoľným vstupom do mora • 
otvorené more • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • na pláži sú domáci 
predavači ovocia, kokosových 
orechov a koktailov

OFIcIÁLNE  
HOdNOtENIE ★★★★★

mOŽNOStI OBSAdENIA
A / AA / AAC

dIEŤA dO 6 rOKOV ZdArmA

prI pLÁŽI

ALL INcLuSIVE

AjurVédA / WELLNESS

pOLOHA
nádherný komplex situovaný priamo 
v srdci južnej časti obľúbenej oblasti 
goa • 15 min jazdy od letiska v Goa 
• cca 40 min od hlavného mesta 
Panjim • južná Goa je ideálnym 
miestom pokojnej rodinnej dovolenky

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLuŽBY
luxusný „boutique“ hotel navrhnutý 
známym španielskym architektom 
Simeonom Halsteadom • ideálne 
vsadený do okolitého prostredia 
rešpektujúci ekológiu • obklopený 
nádhernou 45 akrovou záhradou 
s bujnou vegetáciou • business 
centrum • zmenáreň • butik • večerné 
programy a vystúpenia • Sereno Spa 
(v r. 2015 ocenené ako najlepšie indické 
Spa) – ajurvéda a joga, aromaterapia, 
sauny a parné miestnosti • masáže 
• banketové miestnosti • reštaurácia 
Casa Sarita – jedlá z oblasti Goa • Da 
Luigi – trattoria, Village café – kaviareň 
a večer grill, Masala – severoindická 
kuchyňa • Palms – pri pláži, 
Praia de Luz – koktaily • niekoľko 
prepletených bazénových komplexov • 
šmyklávky • ležadlá, slnečíky a osušky 
pri bazéne zdarma • bar pri bazéne 
• lekár na telefón • v cene: fitnes 
centrum • volejbalové ihrisko •  
za poplatok: súkromné hodiny jógy 
• ajurvédické masáže • procedúry 
v Spa • tenisový kurt

uBYtOVANIE
250 klimatizovaných, luxusne 
vybavených izieb situovaných  
do 5-tich susediacich budov • 
v prírodnom dekóre • izby typu Park: 
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
DVD na požiadanie • minibar • trezor 
• telefón • zariadenie na prípravu 
kávy a čaju

StrAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia alebo plná 
penzia

prE dEtI
klub Camp Hyatt pre deti 3 – 12 rokov 
• animačné programy • postieľky • 
stoličky • bazén • opatrovateľská služba

pLÁŽ
nádherná široká piesočnatá pláž 
arossim dostupná cez bujnú tropickú 
záhradu • s pozvoľným vstupom 
do mora • otvorené more • ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma • na 
pláži sú domáci predavači ovocia, 
kokosových orechov a koktailov

OFIcIÁLNE 
HOdNOtENIE ★★★★★

mOŽNOStI OBSAdENIA
AA / AC / AAC /AACC

2 dEtI dO 12 rOKOV ZdArmA

prI pLÁŽI

prE rOdINY

AjurVédA / WELLNESS

WI-FI1 388 eur

CENA od

1 438 eur

CENA od

novoteL goa resort
dona syLvia RRRRR

ParK Hyatt goa  
resort and sPa RRRRR

75VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,5   
tripAdvisor
1652 hodnotiacich 4,5   

tripAdvisor
3170 hodnotiacich
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IZBA tErrAcE IZBA pLAZA gArdEN VIEW

CENA od CENA od

1 498 eur1 148 eur

pOLOHA
na južnom pobreží strediska Goa • 
od medzinárodného letiska 
cca 20 km • obklopený zeleňou 
miestnych ryžových plantáží na 
jednej strane a vodami arabského 
mora na strane druhej

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLuŽBY
luxusný hotelový komplex • súzvuk 
architektúry s okolitým prostredím 
• tradičné prvky stavieb z oblasti 
goa – kaskádovité otvorené terasy, 
vzdušné priestory, všadeprítomná zeleň 
• niekoľko reštaurácii – Spice studio 
(indická) • VIVO (hlavná) • The Edge 
bar (pool) • Lounge • butik • Spa Alila 
s množstvom procedúr • masáže • 
ajurvéda • oddychové miestnosti • joga 
centrum • salón krásy • fitnes • knižnica 
• Wi-Fi v spoločných priestoroch 
zdarma • celodenné animačné 
programy pre deti i pre dospelých 
• požičovňa bicyklov • konferenčné 
miestnosti • nádherný terasovitý bazén 
s výhľadom do okolia • slnečníky, 
ležadlá a osušky zdarma • záhrada 
s tropickou vegetáciou • hotelový 
shuttle bus na pláž zdarma premáva 
od 07:00 – 19:00 h • v cene: sauna • 
parné miestnosti • joga denne 07:00 – 
08:00 h • stolný tenis • za poplatok: 
procedúry v ayurvédickom centre

uBYtOVANIE
153 klimatizovaných, luxusne 
zariadených izieb typu Terrace • 

v prírodnom dekóre • s výhľadom 
do okolia alebo do záhrady • kúpeľňa 
• sušič vlasov • LCD TV • trezor • 
minibar • Wi-Fi zdarma • balkón 
alebo terasa • možné zapožičať DVD 
prehrávač

StrAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia alebo plná 
penzia alebo all inclusive

prE dEtI
klub • minidivadlo • herňa a ihrisko 
• stoličky v reštaurácii • postieľky • 
opatrovanie detí

pLÁŽ
500 m od hotela sa nachádza 
nádherná široká piesočnatá pláž 
Gonsua • z hotela premáva malý 
shuttle bus na pláž od 07:00 h – 
19:00 h nonstop • na pláži sú domáci 
predavači ovocia, kokosových orechov 
a koktailov • vodné športy (nepatria 
k hotelu)

OFIcIÁLNE  
HOdNOtENIE ★★★★★

mOŽNOStI OBSAdENIA
A / AA / AAC / AACC

2 dEtI dO 12 rOKOV ZdArmA

prI pLÁŽI

ALL INcLuSIVE

AYurVédA

WELLNESS

WI-FI

pOLOHA
v tichej a pokojnej oblasti Cavelossim, 
ktorá sa nachádza medzi riečkou 
Sal a Arabským morom • 17 km 
od mesta Margao • cca 42 km od 
medzinárodného letiska dabolim

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLuŽBY
hotel patriaci do známej svetovej 
hotelovej siete • s typickou miestnou 
architektúrou štátu goa s využitím 
prvkov európskej architektúry • 
vsadený do rozľahlej 25 akrovej 
záhrady • vstupná hala – vzdušné 
átrium s recepciou • zmenáreň • 
niekoľko reštaurácií a barov (Café 
Mardi grass – tradičná kuchyňa 
z Goa • Whispers of the Orient – 
ázijská • Beach Grill – medzinárodná 
kuchyňa • Sun Downer Lounge 
s výhľadom na Andamanské more • 
Fig & olive – stredomorská kuchyňa) 
• The Spa Villa – 6 miestností na 
oddych a procedúry, parná miestnosť, 
sauna, salón krásy • bazén a slnečná 
terasa • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky pri bazéne zdarma • Wi-Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
v cene: fitnes centrum • stolný tenis 
• za poplatok: biliard • ajurvédické 
masáže a procedúry v Spa • tenis

uBYtOVANIE
203 elegantne zariadených izieb 
vo viacerých hotelových krídlach • 
zariadených v tradičnom dekóre štátu 
goa – prírodné farby a materiály 

• izby typu Plaza Garden view: 
balkón alebo terasa • individuálne 
regulovaná klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič vlasov • LCD TV • malá 
chladnička • trezor • zariadenie na 
prípravu kávy a čaju • 2 l vody • 
žehlička a žehliaca doska • Wi-Fi 
zdarma

StrAVOVANIE
all inclusive

prE dEtI
bazén • ihrisko • postieľky na 
vyžiadanie zdarma • opatrovateľská 
služba za poplatok

pLÁŽ
nádherná široká piesočnatá pláž 
Mobor • dostupná cez záhradu 
s tropickým porastom • s pozvoľným 
vstupom do mora a otvoreným 
morom • ležadlá, slnečníky a osušky 
zdarma • bar pri pláži • na pláži sú 
domáci predavači ovocia, kokosových 
orechov a koktailov • vodné športy 
(nepatria k hotelu)

OFIcIÁLNE  
HOdNOtENIE ★★★★★

mOŽNOStI OBSAdENIA
A / AC / AA / AAA / AAC

dIEŤA dO 6 rOKOV ZdArmA 

prI pLÁŽI 

ALL INcLuSIVE

NOVINKA

aLiLa diWa goa deLuxe RRRRR HoLiday inn resort goa RRRR+
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tripAdvisor
1527 hodnotiacich   4,0

tripAdvisor
1871 hodnotiacich   4,5

india  |  južná goa



aj vaša firma
si zaslÚži
all inclusive

Využite komplexné riešenia pre firmy od najväčšieho firemného operátora na Slovensku. 
www.telekom.sk/biznis

telekom_inzercia_210x280_0817.indd   4 3.8.17   14:28



Kambodža

Vietnam

Laos

Bangkok

Hua Hin

Thajsko

Malajzia

Pattaya

Koh Chang

Koh Kood

Koh Samui

Andamanské
more

Thajský záliv

Phuket Phi Phi Islands

Khao Lak
Krabi

Cha-Am

thajské masáže

Poznávanie

maLeBné PLáže

ajURvéDa

ODLETY z VIEDNE, buDapEšTI a KOšÍC

kLimatiCká taBUĽka
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 31
VODA (°C) 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27

Vitajte v krajine, kde sa mieša fascinujúca starodávna kultúra 
a súčasnosť. Thajsko je exotická krajina, a to doslova – 
príroda, pamiatky, kuchyňa, ľudia, spôsob života a myslenia, 
náboženstvo. Priamy let z Viedne do Bangkoku trvá  
cca 10 hodín. Let z Viedne (s prestupom) na Phuket alebo  
Koh Samui trvá cca 13 hodín. 

PhUket
Vždy zelený ostrov s čarovnými piesočnatými plážami, 
krištáľovo priezračnou vodou a koralovými útesmi poskytuje 
návštevníkom hotelové služby všetkých kategórií, športové 
a zábavné možnosti, ako aj množstvo výletov.

khao Lak
Severne od Phuketu (cca 80 km) sa na pobreží 
Andamanského mora rozprestiera Khao Lak, prírodný raj 
s nádhernými plážami.

koh samUi
Ostrov leží juhozápadne od Thajského zálivu asi hodinu 
letu z Bangkoku. Letisko samo o sebe je atrakciou, pretože 
je postavené z dreva kokosových paliem. Nájdete tu 26 km 
pláží, malé dedinky, zalesnené kopce a kokosové plantáže.

kRaBi
Provincia na juhu Thajska, ktorá sa nachádza cca 2 a pol 
hodiny jazdy od Phuketu. Oblasť panenskej prírody známa 
svojimi bizarnými skalnatými útvarmi je ako stvorená pre 
milovníkov turistiky.

BanGkok
Ak si počas Vašej cesty do Thajska urobíte zastávku 
v Bangkoku, odporúčame Vám navštíviť plávajúce trhy, jednu 
z výnimočných atrakcií Thajska. 

PattaYa, hUa hin, Cha am
Obľúbené letoviská s piesočnatými plážami a hotelmi 
všetkých kategórií aj množstvom nákupných a zábavných 
možností, sú vzdialené 1,5 - 3 hodiny jazdy z Bangkoku.

neneChajte si Ujsť v thajskU

BanGkok CitY toUR
Ďalším nezabudnuteľným zážitkom je Bangkok City a Temple 
Tour, prehliadka mesta s návštevou troch najdôležitejších 
sakrálnych stavieb: chrámu Wat Trimit (Zlatý budha),  
Wat Po (Ležiaci budha) a mramorového chrámu Wat 
Benjamaborphit.

PhUket CitY toUR
Poldenný výlet do mesta Phuket Vám priblíži najdôležitejšie 
pamätihodností ostrova. Historicky známu portugalsko-čínsku 
pevnosť, Chalongov chrám, osadu Rawai a Kap Phromtape 
s najznámejšími plážami ostrova.

Phi Phi isLanD
Celodenný výlet loďou na ostrov Phi Phi s návštevou 
legendárnej pláže v Mamya Bay, kde sa natáčal film 
s Leonardom di Caprio Pláž.

james BonD isLanD
Celodenný výlet na ostrov Kao Ping Kan, známy ako 
ostrov Jamesa Bonda. Objavte záliv Phang Nga s morským 
národným parkom, chrám Suwanakuha, Budhovu jaskyňu, 
preslávenú jaskyňu Lord Cave.

eLefant tRekinG
Jedinečným celodenným zážitkom je návšteva slonieho 
kempu s ukážkou zaujímavých ekologických projektov, 
ktorých cieľom je zachovanie pôvodného života slonov.

thajsko
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Kambodža

Vietnam

Laos

Bangkok

Hua Hin

Thajsko

Malajzia

Pattaya

Koh Chang

Koh Kood

Koh Samui

Andamanské
more

Thajský záliv

Phuket Phi Phi Islands

Khao Lak
Krabi

Cha-Am

DeLUXe GaRDen izBa sUPeRioRmÖvenPiCk ResoRt

CENA od CENA od

898 eur938 eur

PoLoha
obľúbený hotel cca 50 m od pláže 
Karon • večerné trhy v Patong 
Beach cca 7 km • medzinárodné 
letisko Phuket cca Phuket cca 45 km, 
transfer cca 50 min 

vYBavenie, ĎaLŠie sLUžBY
moderný komplex • 2 bazény (ležadlá 
a slnečníky bez poplatku) •  
5 reštaurácií: hlavná „Pacifika“ 06:00-
23:00 h (stravovanie formou bufetu), 
à la carte: ázijská, čínska, thajská  
a Steakhouse 18:00-23:00 h • 2 
bary: „Kinaree“ 10:00-23:55 h a pri 
pláži „Mint“ 12:00-23:55 h • kaviareň 
„Cafe Studio“ 08:00-18:00 h • butik 
• obchod so suvenírmi • Wi-Fi bez 
poplatku v celom hoteli • fitnes • 
aerobik • strečing • biliard • kurzy 
varenia • za poplatok: 
Tai Chi a joga • tenisové kurty • živá 
hudba • ayurvédske centrum  
09:00-21:00 h (od 5 rokov) •  
10 miestností pre dospelých a deti • 
kozmetický salón • masáže  
a procedúry za poplatok

UBYtovanie
363 izieb • izba Superior (cca 36 m2) 
v hlavnej budove • klimatizácia • 
kúpeľňa s príslušenstvom • telefón 
• trezor • SAT TV • sušič vlasov • 
minibar (za poplatok) • varná kanvica 
• balkón alebo terasa • za doplatok 
Superior Sea View izby s výhľadom 
na more • 

v záhrade Garden Deluxe Villa 
(cca 53 m2) • Deluxe plunge pool 
(cca 63 m2) s bazénom • Family 
Room (cca 42 m2) pre rodiny 
(1-2 deti na samostatných lôžkach  
a manželská posteľ)

stRavovanie
raňajky formou bufetu alebo polpenzia

PRe Deti
klub • ihrisko • bazén so šmykľavkami

PLáž
pláž Karon oddelená pobrežnou 
cestou • verejná pláž s prírodným 
svetlým pieskom • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá na pláži za poplatok, 
v tropickej záhrade a pri bazénoch 
bez poplatku • ponuka vodných 
športov (za poplatok) • rybolov na 
otvorenom mori

ofiCiáLne  
hoDnotenie ★★★★★

možnosti oBsaDenia
Deluxe Villa / Deluxe Plunge Pool

AA / AAA / AAC

Superior / Family Room

AA / AAA / AAC / AACC

ajURvéDa

WeLLness

PotáPanie

Wi-fi

PoLoha
hotel v thajskom štýle pri obľúbenej 
pláži Karon • v tropickej záhrade • 
medzinárodné letisko Phuket 45 km • 
transfer z letiska cca 60 min 

vYBavenie, ĎaLŠie sLUžBY
rezort známej hotelovej siete •  
lobby • 4 reštaurácie: hlavná  
„Sails Restaurant“ (medzinárodné 
aj miestne jedlá), „Buon Appetito“ 
(talianska a stredomorská kuchyňa), 
„Ocean Beach Club“, „Thai Thai“ 
(miestne špeciality), plážový bar 
„Ocean Beach Club“ (dary mora)  
• bar „Andaman Lounge“ •  
„Caffé Chino“ • sústava 3 bazénov 
s fontánkami a vodopádom • spa 
centrum s 15 pavilónmi 
(masáže a procedúry za poplatok) 
• butik • obchod so suvenírmi • 
kaderníctvo • fitnes centrum • 
aerobik • 2 tenisové kurty • volejbal 
• stolný tenis • večer živá hudba • 
Wi-Fi za poplatok v celom hoteli • 
bezbariérový prístup

UBYtovanie
665 izieb izba Deluxe Garden  
(cca 44 m2) s výhľadom do záhrady 
v thajskom štýle • sušič vlasov 
• LCD TV • telefón • žehlička so 
žehliacou doskou • centrálne riadená 
klimatizácia • minibar • balkón  
s výhľadom do záhrady • za doplatok: 
Deluxe plus Sea View s výhľadom 
na more a Juniorsuite Garden 

alebo Sea View (cca 62 m2) v časti 
Andamana Wing • oddelená obývacia 
časť • manželská posteľ a 1-2 prístelky

stRavovanie 
americké raňajky formou bufetu 
alebo polpenzia alebo plná penzia

PRe Deti
mini klub (4-12 r.) • bazén • ihrisko • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLáž
niekoľko kilometrov dlhá známa pláž 
Karon • verejná pláž s prírodným 
svetlým pieskom • pozvoľný vstup do 
mora • ležadlá, slnečníky a plážové 
osušky v tropickej záhrade a pri 
bazénoch bez poplatku • loptové hry 
• vodné športy (za poplatok)

ofiCiáLne  
hoDnotenie ★★★★+

možnosti oBsaDenia
Deluxe Garden / Deluxe Plus Sea 
View / Juniorsuite Garden a Sea View

AA / AAC / AACC

Dieťa Do 11 Rokov zDaRma

PRiamo na PLáži 

WeLLness 

PotáPanie

Wi-fi

Hilton PHuket ArcAdiA  
resort & sPA RRRRR

MövenPick resort & sPA 
kAron BeAcH RRRRR

NOVINKa NOVINKa
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4,5   
tripadvisor
3197 hodnotiacich4,0   

tripadvisor
3148 hodnotiacich
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izBa DeLUXe izBa DeLUXe

CENA od CENA od

818 eur858 eur

PoLoha
priamo na jednej z najkrajších 
pláži • v blízkosti hotela množstvo 
reštaurácií a obchodov • centrum 
Kata cca 1,5 km • pláž Patong 
cca 15 km • medzinárodné letisko 
Phuket cca 45 km

vYBavenie, ĎaLŠie sLUžBY
dve hotelové krídla Thani a Buri • 
časť Buri oddelená od pláže málo 
frekventovanou cestou • rozľahlá 
záhrada • 3 bazény v krídle Thani • 
3 bazény v krídle Buri • 6 reštaurácií • 
viacero barov • lobby lounge • detský 
klub s ihriskom • obchod 
so suvenírmi • klenotníctvo • knižnica 
• kaderníctvo • internetový kútik 
(za poplatok) • „Tew Son Spa“ 
v blízkosti pláže • v cene: tenis 
(umelé osvetlenie za poplatok) • 
stolný tenis • sauna • fitnes • minigolf 
• za poplatok: pestrá ponuka masáží 
a procedúr v spa • golf na golfovom 
ihrisku cca 25 km od hotela

UBYtovanie
479 izieb • izby Deluxe v krídle 
Buri (4*+) • kúpeľňa • klimatizácia 
• telefón • SAT TV • minibar • 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju 
• trezor • balkón • priestrannejšie izby 
Junior Suite v krídle Thani • naviac 
vaňa • sedačka • čiastočný výhľad na 
more • za doplatok izby Junior Suite 
bližšie ku pláži

stRavovanie

americké bufetové raňajky • obedy 
alebo večere v rámci polpenzie 
vo všetkých reštauráciách rezortu 
(tzv. dine-around koncept) alebo 
obedy/večere v rámci polpenzie

PLáž
známa pláž Kata Noi so svetlým 
pieskom • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
v tropickej záhrade a pri bazénoch 
bez poplatku • loptové hry • vodné 
športy (za poplatok) • potápanie • 
bar a snack bar v záhrade 
pri bazénoch na pláži

ofiCiáLne  
hoDnotenie ★★★★★

možnosti oBsaDenia
Deluxe

AA / AAA / AAC

Junior Suite

AA / AAA / AAC / AACC

Dieťa Do 12 Rokov zDaRma 

PRiamo na PLáži

WeLLness

GoLf

Wi-fi

PoLoha
na severozápade Phuketu • priamo 
na pláži • transfer z medzinárodného 
letiska Phuket cca 30 min (cca 15 km) 
• kyvadlová doprava do mesta Phuket 
a do centra ostrova Patong Beach

vYBavenie, ĎaLŠie sLUžBY
rezort s nádherným panoramatickým 
výhľadom • viacero viliek  
a 5 budov • klimatizovaná vstupná 
hala s recepciou • 2 reštaurácie • 
záhrada • 2 bazény so samostatným 
detským bazénom • spa centrum • 
Wi-Fi v areáli zdarma • v cene: fitnes 
• stolný tenis • za poplatok: masáže 
a procedúry v spa • windsurfing • 
parasiling

UBYtovanie
izby Deluxe vo vilovom krídle 
v záhrade (manželská posteľ 
a 1-2 prístelky) • kúpeľňa • sprcha • 
sušič vlasov • klimatizácia • telefón • 
trezor •balkón alebo terasa • minibar 
(za poplatok) • Wi-Fi v izbách 
za poplatok • izby Deluxe side 
seaview v trojposchodovej budove 
okolo bazéna • izby family pre väčšie 
rodiny • 2 spálne

stRavovanie
raňajky formou bufetu alebo polpenzia 
alebo all inclusive: na obed 3-chodové 
menu • večere formou 4-chodového 
menu alebo bufetu • počas jedál v hoteli 
nealkoholické nápoje, pivo, víno • 

možnosť dine-around, počas jedál mimo 
hotela jeden nápoj v cene 
(na výber 1 nealko, alebo pivo, alebo 
pohár stolového vína) • neobmedzené 
pitie nealkoholických nápojov v Lobby 
bare (10:00 - 22:30 h ) možnosť stravovať 
sa aj v sesterskom hoteli Sunwing Resort 
& Spa Bangtao Beach (reštaurácie La 
Tasca a Fino) • kajaky a windsurfing

PLáž
obľúbená dlhá piesočnatá pláž Bang 
Tao • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
v palmovej záhrade pri pláži bez 
poplatku • loptové hry • vodné športy 
(za poplatok) • potápanie • pri pláži 
„Swimm-up Pool Bar“

ofiCiáLne  
hoDnotenie ★★★★

možnosti oBsaDenia
Deluxe

AA / AAA / AAC / AACC

Deluxe Side Seaview

AA / AAA / AAC / AACC

Family

AA / AAA / AAC / AACC / AACCC

2 Deti Do 12 Rokov zDaRma 

PRiamo na PLáži

aLL inCLUsive

Wi-fi

Best Western PreMier BAnGtAo 
BeAcH resort & sPA RRRR

kAtA tHAni PHuket  
BeAcH resort RRRRR
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tripadvisor
968 hodnotiacich   4,0

tripadvisor
4133 hodnotiacich   4,5
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stUDio PooL viLLa jaCUzzi viLLa

CENA od CENA od

568 eur678 eur

PoLoha
na západnej strane ostrova Phuket • 
priamo na pláži • nákupné možnosti 
s reštauráciami cca 10 min chôdze 
od hotela • transfer z medzinárodného 
letiska Phuket cca 35 min

vYBavenie, ĎaLŠie sLUžBY
poschodové budovy • hotel vhodný 
najmä pre rodiny s deťmi • 7 bazénov 
• 2 reštaurácie • bar • lekárska služba 
• mini market • fitnes • thajské masáže 
(za poplatok) • Wi -Fi (za poplatok) • 
animačné programy

UBYtovanie
317 izieb • izby studio • kúpeľňa • 
sušič vlasov • klimatizácia • trezor • 
chladnička • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • telefón • SAT TV • 
balkón • rozkladacia pohovka • malý 
kuchynský kútik • manželská posteľ 
a „Sofa Bed“ rozkladacia pohovka 
• happy Baby studio na prízemí 
špeciálne určené pre rodiny s deťmi 
• naviac prebaľovací pult • detská 
stolička • detský kočík • detské 
postieľky • terasa • izby Royal studio 
Pool access • priamy prístup z terasy 
do bazéna • pri príchode košík 
s ovocím, snacky, víno, pivo, voda 
a nealkoholické nápoje • izby family 
suite • dvojspálňové apartmány 
s 1 alebo 2 kúpeľňami pre stredne 
veľké rodiny (max 6 osôb)

stRavovanie
americké raňajky formou bufetu 
alebo polpenzia

PRe Deti
mini klub (3 - 11 rokov) • bazén • 
ihrisko • opatrovanie detí  
(za poplatok) • menu v reštaurácii

PLáž
široká piesočnatá pláž v zálive 
Kamala • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
v tropickej záhrade a pri bazénoch 
bez poplatku • loptové hry • vodné 
športy ako Jetski, Bananaboat, 
požičiavanie kajakov (za poplatok) • 
kurzy potápania PADI (za poplatok) • 
bary v blízkosti pláže „Swim up Bar“ 
a „Lime Pool Bar“

ofiCiáLne 
hoDnotenie ★★★★

možnosti oBsaDenia
Studio

AA / AAA / AAC / AACC

Happy Baby Studio

AA / AAA / AAC / AACC

Dieťa Do 17 Rokov zDaRma 

PRiamo na PLáži

animáCie

BaBY hoteL

Wi -fi

PoLoha
priamo na pláži Leam Pakarang 
Beach • transfer z medzinárodného 
letiska Phuket cca 90 min • do centra 
Khao Lak 3-krát denne kyvadlová 
doprava

vYBavenie, ĎaLŠie sLUžBY
195 izieb v 3-podlažných budovách • 
60 viliek v samostatnom areáli •  
rozsiahly bazén pri pláži a v záhrade 
samostatný bazén pre hostí 
ubytovaných v Pool Access izbách • 
reštaurácia • plážový bar (otvorený 
v závislosti od počasia) • spa • fitnes 
• Wi-Fi v hotelovom lobby zdarma • 
za poplatok: kurzy varenia thajských 
jedál • masáže

UBYtovanie
moderne zariadené izby superior • 
kúpeľňa so sprchou • sušič vlasov 
• klimatizácia • trezor • telefón • 
minibar • SAT TV • príslušenstvo na 
prípravu kávy a čaju • manželská 
posteľ a pohovka „Sofa Bed“ • balkón 
• za doplatok: priestrannejšie izby 
Deluxe (cca 47 m2) s výhľadom 
na more, pool access s prístupom 
priamo k bazénu alebo vilky  
s bazénom pool Villa alebo 
s vírivkou Jacuzzi Villa

stRavovanie
raňajky formou bufetu alebo 
polpenzia alebo plná penzia alebo 

all inclusive: na výber stravovanie 
formou bufetu alebo á la carte • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v čase od 10:00 do 23:00 
h • popoludňajší čaj, káva • 
popoludňajšie občerstvenie

PRe Deti
bazén • ihrisko • herňa

PLáž
Khao Lak Phang Nga • dlhá a široká 
pláž s bielym pieskom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá a slnečníky  
v záhrade pri bazénoch bez poplatku 
• bary a reštaurácie • obľúbené 
miesto na svadobné obrady 
a romantické večere • potápanie • 
vodné športy (za poplatok)

ofiCiáLne  
hoDnotenie ★★★★+

možnosti oBsaDenia
Izba Superior

AA / AAA / AAC / AACC

Izba Deluxe

AA / AAA / AAC / AACC

2 Deti Do 12 Rokov zDaRma

PRiamo na PLáži

aLL inCLUsive

honeYmoon

PotáPanie

Wi-fi

cooee APsArA BeAcHFront  
resort & villA RRRR+

sunWinG resort -  
kAMAlA BeAcH RRRR
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4,5   
tripadvisor
2166 hodnotiacich4,0   

tripadvisor
775 hodnotiacich
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Bali

Lombok

Pemuteran

Sanur
Denpasar

Ubud

Jimbaran
Kuta

Nusa Dua
Tanjung Benoa

Kubu

Padangbai

ostrov bohov

wellness

potápanie

poznávanie

delegát

BALI
Magický ostrov sopečného pôvodu je súčasťou indonézskeho 
súostrovia s viac ako 13 600 ostrovmi a jedným 
z najobľúbenejších ostrovov Indonézie. Táto exotická 
ostrovná ríša je pestrou zmesou najrozličnejších prírodných 
zaujímovostí, ľudí, náboženstiev a kultúr a preto je taká 
impozantná a plná kontrastov. Na Bali nájdete sýtozelené 
ryžové polia, dlhé, palmami lemované pláže, ale aj v hlbokej 
džungli zašité dedinky a bujnú tropickú vegetáciu. Vulkány, 
často až 3 000 metrov vysoké a posvätné - miestni veria, 
že sú sídlom Bohov. Viera v bohov a duchov má na Bali silnú 
tradíciu a dodnes je zobrazovaná v početných tradičných 
ceremóniách, fascinujúcich predstaveniach a tancoch. 
Na každom kroku sa stretnete s monumentálnymi sochami 
božstiev, tradíciami, kultúrou a pamiatkami. Takú atmosféru 
vytvoria len tisícročia. Aj keď je Bali označované často ako 
ostrov bohov a démonov, každý návštevník ho cíti skôr 
ako ostrov sviatkov, slávností a radosti zo života. A toto všetko 
robí z ostrova ideálne miesto pre dobrodruhov a turistov, 
ktorí nechcú stráviť dovolenku len ležaním na pláži. Vhodné 
podmienky na kúpanie sú len v čase prílivu.

Jimbaran
leží na jednej z najkrajších pláží Bali. Vzhľadom na svoju 
polohu v zálive je vhodný na kúpanie, obzvlásť pri prílive, 
vlny tu nie sú tak veľmi citeľné. Na severnom konci pláže 
sa každé ráno koná rybí trh, na južnom konci sú známe 
excelentné rybárske reštaurácie pod holým nebom.

nusa Dua
Obľúbené turistické stredisko je jedným z najmodernejších 
a najatraktívnejším. Tu sú najluxusnejšie hotely s príslušnou 
infraštruktúrou, nákupná štvrť Bali Collection, ako aj jedno 
z najkrajších golfových ihrísk.

Ďalej polostrov pokračuje na severovýchod do dediny 
TanJung benoa, ktorá sa v posledných rokoch rozvinulo 
na atraktívne turistické stredisko so šarmantnými hotelmi, 
malými obchodíkmi a typickými reštauráciami. Na 
juhovýchode ostrova leží jedno z najstarších stredísk 
ostrova – sanur. Krásna, palmami lemovaná pláž 
s pozvoľným vstupom do mora, chránená útesom, je ideálna 
aj pre rodiny s malými deťmi. V Sanure je najlepšie viditeľný 
mix tradičnej miestnej východnej kultúry a západného 
turistického sveta. Dá sa tu krásne pozorovať východ slnka, 
plážová promenáda s početnými obchodíkmi a reštauráciami 
lákajú k príjemným prechádzkam.

ubuD
Známe kultúrne a umelecké centrum leží v srdci Bali, 
uprostred prekrásnej krajiny. Nenájdete tu žiadne veľké 
rezorty, len šarmantné prírodné hotely s excelentnými 
službami, takmer všetky s vlastným spa, prvotriedne 
reštaurácie. Navštívte tradičný umelecký trh, mnohí umelci 
tu majú svoje dielne a galérie. Okolitá krajina so sýtozelenými 
ryžovými terasami, palmovými hájmi, pretkaná riekami 
a údoliami, láka na výlety a bicyklové túry.

nenechajte si ujsť na ostrove bali

magický sveT baliJských bohov a umenia
ubuD - svetoznáme centrum balijských výtvarných umení, 
Tirta Empul jeden z najdôležitejších očistných chrámov, 
Kintamani, jaskyňa Goa Gajah. Chrám Ulu Watu a tanec 
Kecak & večera z plodov mora v Jimbarane a Morská svätyňa. 
Pura Ulu Watu na vysokom, strmom skalisku na samom juhu 
Bali, tanec kecak a ohňový tanec, večera na pláži.

Denpasar - hlavné mesto ostrova & ázijský nočný trh. 
Prehliadka mesta, najdôležitejších chrámov a trhov.

KliMaticKá tabuĽKa
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 31 31 31 32 31 30 30 30 31 32 31 30
VODA (°C) 28 28 28 29 28 29 28 28 28 29 28 29

náš Tip
ostrov tanca, hudbY a uMenia
Dynamický ostrov bohov s tisícročnou 
hinduistickou tradíciou a kultúrou. Najkrajšie 
chrámy, vynikajúca kuchyňa, tropické ovocie 
a korenie, cibetková káva, sopečné jazerá, 
termálne pramene a najmä dýchajúca 
história. Nádherné pláže a tyrkysové vody 
Indického oceánu. Všadeprítomní uctievaní 
bohovia i miestni duchovia a démoni. Vitajte 
v krajine umenia, tanca, hudby a sochárstva.

pozri stranu 141
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CENA od CENA od

958 eur1 098 eur

poloha
priamo na krásnej 4 km dlhej 
piesočnatej pláži • obchodíky • 
bary • legendárne tradičné rybárske 
reštaurácie v pešej dostupnosti • 
transfer z letiska Denpasar cca 20 min

vYbavenie, ĎalŠie sluŽbY
krásny rezort v typickom balijskom 
štýle • tropická záhrada • bazén 
s integrovaným barom • recepcia • 
lobby • business centrum • nákupná 
pasáž • open air reštauácia s ponukou 
ázijských a medzinárodných špecialít 
• bar • bistro • obchodíky • spa 
centrum • Wi-Fi zdarma • v cene 
volejbal • stolný tenis • za poplatok 
biliard • spa • vodné športy na pláži

ubYtovanie
superior izby (36 m2) v romantickom 
balijskom štýle • Deluxe izby (40 m2)  
• Family suite (60 m2 - až pre 6 osôb)  
• kúpeľňa • klimatizácia • SAT TV 
• trezor • minibar • rýchlovarná 
kanvica • balkón/terasa • nové 
elegantné villas (200 m2) • detailne 
vypracované prvky tradičného štýlu 
• separátna spálňa • vírivka • malý 
privátny bazén • Wi-Fi zdarma

stravovanie
raňajky formou bufetových stolov 
alebo polpenzia alebo plná penzia, 
resp. all inclusive: obedy a večere 
ako servírované menu • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje • 
poobedňajší čaj • koktejly • večerná 
zábava • plážové aktivity

pre deti
bazén • ihrisko

pláŽ
priamo na dlhej pláži s jemným pieskom

oFiciálne
hodnotenie ★★★★

MoŽnosti obsadenia 
Superior a Deluxe

A / AA / AAc / AAA

Family Suite a Villas

AAcc / AAAcc / AAAA / AAAAA / AAAAAA

dieťa do 12 roKov zdarMa

priaMo na pláŽi

all inclusive

honeYMoon

wellness

wi-Fi

poloha
priamo na krásnej piesočnatej pláži 
Nusa Dua • nákupná štvrti Bali 
Collection neďaleko hotela • transfer 
z letiska cca 25 min
 
vYbavenie, ĎalŠie sluŽbY
luxusný areál známeho a obľúbeného 
hotelového komplexu • v nádhernej 
tropickej záhrade s malými 
rybníkmi • štýlová lobby • piano 
bar • nákupná arkáda • veľkolepo 
riešená časť s bazénom • terasa • 
pool bar • 5 reštaurácií s ázijskými 
a medzinárodnými špecialitami • pub 
s tanečným parketom • kaderníctvo 
• rôzne butiky • luxusné wellness 
centrum • Wi-Fi zdarma • v cene 
fitnes • šach • lukostreľba • plážový 
volejbal • shuffleboard • boccia • 
stolný tenis • šípky • za poplatok 
tenis • 2 kurty s pevným povrchom 
a umelým osvetlením • squash 
(bez klimatizácie) • badminton • 
kurzy tanca • požičovňa bicyklov • 
potápanie • vodné športy na pláži • 
sauna • masáže • miniclub • golf 
na blízkom ihrisku • celodenné 
animácie • večer živá hudba • 
kabaretné alebo tanečné predstavenia

ubYtovanie
elegantné štandardné izby melia 
guest room (54 m2) s teakovou 
podlahou • klimatizácia • minibar • 
trezor • telefón • SAT TV • balkón / terasa 
s výhľadom do záhrady • The level 

Junior suite (71 m2) v mezonetovom 
štýle • na prízemí obývačka • na 
podlaží spálňa s kúpeľňou • Family 
izby (71 m2) majú namiesto obývačky 
2 ďalšie postele • v oddelenej časti 
rezortu vily s vlastným bazénom, 
barom a knižnicou • Wi-Fi zdarma

stravovanie
bohaté americké raňajky formou 
bufetu alebo polpenzia alebo plná 
penzia (bufet, vybrané jedlá z à la 
carte) alebo all inclusive: plná penzia 
formou bufetu, počas dňa ľahké 
občerstvenie pri pool bare, vybrané 
lokálne alkoholické nápoje a nealko 
(voda, šťavy a džúsy, koktejly, pivo  
a vybrané víno), minibar

pre deti
bazén • mini klub (4 – 12 rokov) • ihrisko 
• herňa (4 – 12 rokov) • animácie 
pre všetky vekové kategórie • 
opatrovanie detí zdarma (do 3 rokov 
za poplatok)

pláŽ
priamo na dlhej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • kúpanie je možné 
len pri prílive • odporúča sa obuv do vody

oFiciálne
hodnotenie ★★★★★

MoŽnosti obsadenia
Melia Guest Room

A / AA / AAc / AAA

dieťa do 12 roKov zdarMa

wellness

golF

KERATON
JIMBARAN RESORT RRRR

MELIA BALI 
VILLAS & SPA RESORT RRRRR
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4,5   
tripadvisor
5245 hodnotiacich 4,0   

tripadvisor
943 hodnotiacich

BALI  |  NusA DuA, JIMBARAN

Melia guest rooM izba superior



CENA od CENA od

938 eur1 458 eur

poloha
priamo na piesočnatej pláži • 
v pešej dostupnosti centra živého 
turistického strediska Tanjung Benoa 
s mnohými nákupnými a zábavnými 
možnosťami • viackrát denne 
kyvadlová doprava k nákupnému 
centru Bali Collection • transfer 
z letiska cca 20 min

vYbavenie, ĎalŠie sluŽbY
150 izieb v dvojpodlažných 
bungalovoch v typickej miestnej 
architektúre v tropickej záhrade • 
prijímacia hala s recepciou • internet 
• 3 bary • viacero reštaurácií • 
wellness centrum • kozmetický 
salón • v záhrade bazén • pool bar 
• slnečná terasa • ležadlá, slnečníky 
a osušky bez poplatku • Wi-Fi zdarma 
• v cene fitnes • biliard • šípky •  
plážový volejbal • boccia • kajaky 
• vodná gymnastika • šach • stolný 
tenis • volejbal • bicykle • windsurfing 
• katamarány • šnorchlovanie • 
za poplatok jachting • potápanie 
a motorizované vodné športy •  
masáže • wellness procedúry

ubYtovanie
renovované priestranné a komfortné 
Deluxe bungalov / room (32 m2) • 
telefón • klimatizácia • rádio • SAT TV 
• Wi-Fi zdarma • minibar za poplatok 
• balkón alebo terasa • väčšie royal 
Deluxe izby v novej, pokojnejšej časti 
• s veľkou kúpeľňou

stravovanie
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetu alebo ako výber z menu • 
popoludní káva / čaj a rôzne snacky • 
občerstvenie počas dňa • po celý deň 
lokálne nealko a alkoholické nápoje

pre deti
bazén • mini klub (5 – 12 rokov) • 
opatrovanie (za poplatok)

pláŽ
priamo na dlhej pláži s jemným 
pieskom a pozvoľným vstupom 
do mora • kúpanie je možné 
len pri prílive 

oFiciálne 
hodnotenie ★★★★

MoŽnosti obsadenia 
A / AA / AAc / AAA

priaMo na pláŽi

all inclusive

wellness

aniMácie

wi-Fi

poloha
na juhu ostrova bohov a démonov 
• piesočnatá, mierne do mora sa 
zvažujúca pláž • v Tanjung Benoa 
• v bezprostrednej blízkosti hotela 
reštaurácie, kaviarne, malé obchodíky 
• viackrát denne bezplatná doprava  
do Nusa Dua (4 km)

vYbavenie, ĎalŠie sluŽbY
rezort s rodinnou atmosférou • 
13 deluxe bungalovov • v bujnej 
tropickej záhrade • bazén • pool bar 
• menšia slnečná terasa • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • otvorená 
reštaurácia • bar priamo na pláži • 
24 hodinový izbový servis • počas 
celého dňa otvorený bar s „all 
you can eat“ bufetom (v rámci 
objednaného stravovania alebo za 
doplatok) • butik • spa • salón krásy 
• kaderník • Wi-Fi zdarma • požičovňa 
DVD na recepcii • za poplatok výlety 
• masáže na pláži • wellness • spa • 
salón krásy • pestrá ponuka vodných 
športov (parasailing, jachting, vodné 
lyže, jet ski) na pláži v blízkosti hotela

ubYtovanie
vkusne zariadené Deluxe bungalovy 
v modernom lokálnom štýle • citlivo 
zariadené so zmyslom pre detail • 
staré maľby a tradičné prvky 
skombinované so štýlovým nábytkom 
a vybranými dekoráciami pôsobia 
harmonickým dojmom • trezor • 
telefón • SAT TV • CD a DVD prehrávač 
• minibar • klimatizácia • kúpacie 
plášte • malá terasa so sedením • Wi-Fi 
zdarma

stravovanie
raňajky alebo polpenzia (obedy alebo 
večere)

pláŽ
priamo na dlhej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • kúpanie pri odlive 
je obmedzené 

oFiciálne 
hodnotenie ★★★★

MoŽnosti obsadenia 
A / AA / AAc / AAcc / AAA

dieťa do 12 roKov zdarMa

priaMo na pláŽi

honeYMoon

wellness

wi-Fi

BALI TROPIC 
RESORT & SPA RRRR COOEE BALI REEF RRRR

84 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

BALI  |  TANJuNg BeNoA
tripadvisor

958 hodnotiacich   4,0
tripadvisor

94 hodnotiacich   4,5

izba roYal deluXe bungalov



CENA od CENA od

898 eur968 eur

poloha
skvelá poloha v pokojnom prostredí 
• v malebnom stredisku Sanur 
s reštauráciami a obchodmi •  
do centra živého strediska Kuta  
cca 10 km • transfer z letiska  
Denpasar cca 20 min

vYbavenie, ĎalŠie sluŽbY
rezort v štýle tradičnej balijskej 
dediny • v bujnej tropickej záhrade • 
2 - 3 poschodové pavilóny s izbami 
• 2 bazény • pool bar • lobby • 
hlavná reštaurácia s miestnou 
a medzinárodnou kuchyňou • 3 bary 
• salón krásy • business centrum • 
Wi-Fi zdarma • v cene stolný tenis 
• volejbal • za poplatok bicykle • 
tenis • vodné športy na pláži • spa 
s procedúrami • masáže

ubYtovanie
189 moderne zariadených izieb • 
superior (32 m2) v hotelovom trakte 
• telefón • trezor • klimatizácia •  
minibar • rýchlovarná kanvica • 
balkón / terasa • Deluxe izby  
(42 m2, kategória 4*+) • 
v dvojposchodových bungalovoch • 
Wi-Fi zdarma

stravovanie
raňajky alebo polpenzia, príp. 
all inclusive: obedy a večere ako 
servírované menu, popoludní  
káva / čaj, lokálne alkoholické 
a nealko nápoje

pre deti
bazén • mini klub (5 – 12 rokov) • 
ihrisko • opatrovanie (za poplatok)

pláŽ
priamo na dlhej pláži s jemným 
pieskom • chránená koralovým 
útesom

oFiciálne 
hodnotenie ★★★★

MoŽnosti obsadenia 
Superior

A / AA

Deluxe

A / Ac / AA / AAc / AAA

dieťa do 12 roKov zdarMa

priaMo na pláŽi

all inclusive

honeYMoon

wi-Fi

MERCURE RESORT
SANUR RRRR

PRAMA SANUR
BEACH BALI RRRR

poloha
priamo na 6 km dlhej pláži s jemným 
pieskom v malebnom stredisku Sanur 
• známe turistické stredisko • mnohé 
reštaurácie, obchody • pokojné 
prostredie

vYbavenie, ĎalŠie sluŽbY
426 izieb v 3 budovách v bujnej 
tropickej záhrade • lobby • 
hlavná reštaurácia s talianskymi 
a stredomorskými špecialitami • 
à la carte reštaurácia s miestnymi 
a medzinárodnými špecialitami •  
gril bar so stredoamerickými 
špecialitami • banka • obchodíky • 
salón krásy • spa centrum  
so širokou ponukou masáží 
a procedúr (za poplatok) • business 
centrum • konferenčné sály •  
2 bazény • bar • Wi-Fi zdarma • 
v cene fitnes • biliard • stolný tenis 
• volejbal • bežecký chodník • za 
poplatok bicykle • tenis • badminton 
• vodné športy na pláži • tradičné 
balijské divadlo • večer živá hudba • 
rôzne show • folklórne programy

ubYtovanie
komfortné klimatizované izby • 
superior v hlavnej budove (29 m2) •  
TV • telefón • trezor • minibar • 
balkón so sedením • bez možnosti 
prístelky • Deluxe v novšom krídle 
(39 m2) • výhľad na more alebo 
do záhrady • Wi-Fi zdarma

stravovanie
raňajky alebo polpenzia, príp.  
all inclusive: plná penzia - bufet, 
popoludní káva / čaj, lokálne 
alkoholické a nealko nápoje  
(11:00 - 23:00 h)

pre deti
bazén (Splash pool s tobogánom) 
• mini klub (4 – 12 rokov) • ihrisko • 
opatrovanie (za poplatok)

pláŽ
priamo na krásnej pláži s jemným 
pieskom • koralový útes umožňuje 
skvelé kúpanie, šnorchlovanie 
a vodné športy

oFiciálne 
hodnotenie ★★★★

MoŽnosti obsadenia 
Superior

A / AA

Deluxe

A / Aa / Aac / Aacc / aAA

dieťa do 12 roKov zdarMa

priaMo na pláŽi

all inclusive

honeYMoon

wellness

wi-Fi

izba deluXe izba deluXe
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Dominikánska Republika

Puerto Plata

Samaná

Saona

Santo Domingo
Punta Cana

Haiti

Portoriko

NAJvýhodNeJší 
ALL INCLUSIve

GoLF

deLeGát

SvAdby

DOMINIKÁNSKA 
REPUBLIKA

ODLETY Z VIEDNE a buDapEšTI

„Našli sme bránu do raja“ – povedal v roku 1492 Krištof 
Kolumbus, keď zazrel ostrov. Podľahnite aj vy kúzlu nádhernej 
krajiny a osobitej atmosfére ostrova! Čakajú vás nekonečné 
palmové háje, biele pláže a priateľskí domáci obyvatelia. 
Poddajte sa tónom merengue, hudbe Dominikáncov, ktorá vás 
bude sprevádzať počas celého pobytu. Splňte si svoje sny o raji!

PUNtA CANA
Krásne palmové háje, mierne sa zvažujúce pláže s bielym 
pieskom a tyrkysové more vytvárajú čarovný obraz krajiny.  
Exkluzívne hotely ležiace priamo na pláži ponúkajú komplexné 
a bohaté all inclusive služby pre dospelých, ako aj pre rodiny 
s deťmi. Široká ponuka vodných športov a golfové ihriská 
uspokoja všetkých športových nadšencov. Za nákupmi sa 
môžete vybrať do obchodného strediska Plaza Bávaro, rybárskej 
dedinky El Cortecito alebo do 50 km vzdialeného mesta Higuey. 
Let z Viedne do Punta Cana trvá cca 11 hodín.

NeNeChAJte SI UJSť NA Pobyte v PUNtA CANA

SAoNA
Výlet na ostrov Saona, nazývaný aj perla Karibiku, začína 
v Bayahibe, odtiaľ sa plavbou rýchloloďou pozdĺž pobrežia 
národného parku Del Este dostanete až na ostrov Saona. Cestou 
vás čaká kúpanie v nádhernej azúrovej zátoke a na ostrove 
Saona vás uvítajú jedny z najkrajších pláží Karibiku s bielym 
pieskom a tyrkysovomodrým morom, kde sa môžete po 
typickom dominikánskom obede oddávať leňošeniu a kúpaniu.

SAFARI
Dobrodružný jednodňový výlet do kraja Higuey spojený 
s obedom, cez typické dominikánske dedinky, polia cukrovej 
trstiny až na ranč Rio Chavon, kde vám ponúknu typické 
dominikánske jedlá a pred spiatočnou cestou sa môžete osviežiť 
v chladnej rieke.

KAtAMARAN
Ideálny výlet na relaxovanie pre milovníkov kúpania 
a šnorchlovania spojený s obedom. Počas plavby môžete 
pozorovať pestrý svet pod morskou hladinou, alebo sa len kúpať 
a slniť.

MANAtí
Zábavný park umiestnený v obrovskej tropickej záhrade. 
Tu môžete navštíviť malú zoo, alebo sledovať niektoré zo 
zábavných predstavení s papagájmi, delfínmi či tanečné 
vystúpenia.

SANto doMINGo
Výlet začína návštevou jaskýň Tres Ojos, s troma jazierkami 
s bohatou faunou a flórou. Potom Vás už pohltí atmosféra 
najstaršieho mesta Nového sveta. Táto živá a pulzujúca 
metropola ponúka návštevníkom pestrú zmes histórie 
i súčasnosti. Najzaujímavejšie pamiatky sa nachádzajú v starej 
časti mesta Zona Colonial. Tu zažijete atmosféru dávnych 
dobyvateľských časov, prejdete sa po najstaršej ulici Ameriky 
Calle de las Damas, prezriete si dom Krištofa Kolumba, Národný 
Panteon, katedrálu Santa Maria la Menor. Zážitkom je aj obed 
v dominikánskej reštaurácii El Conuco, kde sa často tancuje už 
v čase obeda. Navštívite múzeum jantáru, morské akvárium 
a tržnicu, odkiaľ určite neodídete s prázdnymi rukami.

PIRátI KARIbIKU
Obľúbený celodenný výlet na ostrov Saona v exkluzívnom 
prevedení, vhodný nielen pre dobrodružné povahy. Cestu tam aj 
naspäť absolvujete na krásnej drevenej pirátskej lodi s pirátskou 
posádkou a čo viac – aj vy sa môžete stať na jeden deň pirátom 
ako sa patrí! Na lodi počas plavby prebieha bohatý animačný 
program s tancom a občestvením. Cieľom plavby je ostrov 
Saona. Deti sa môžu tešiť na napínavé hľadanie pirátskeho 
pokladu na ostrove.

KLIMAtICKá tAbUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 28 28 29 29 30 30 31 31 31 31 30 29
VODA (°C) 27 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27
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Dominikánska Republika

Puerto Plata

Samaná

Saona

Santo Domingo
Punta Cana

Haiti

Portoriko

IBEROSTAR BÁVARO SUITES RRRRR

1 498 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
Junior suite, Junior suite 
superior, Family junior 
suite

AA / AAA / AAc / AAcc 
/ AAAc

2 detI do 12 R. zdARMA

PRIAMo NA PLáŽI

ALL INCLUSIve

weLLNeSS

ANIMáCIe

bAby hoteL

GoLF

wI ‑FI

StRAvovANIe
all inclusive
hlavné jedlá formou bufetu • možnosť 
večerať v à la carte reštauráciách – 
nutná rezervácia vopred• lokálne 
a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje do 03:00 
h • izbový servis • minerálna voda, 
nealkoholické nápoje a pivo v minibare • 
nápoje v kasíne

PRe detI
mini klub pre deti (4 - 12 rokov) • rôzne 
hry • maľovanie • filmy • vodný park pre 
deti (1 - 12 rokov)

PLáŽ
biela piesočnatá 3 km dlhá pláž Playa 
Bávaro s jemným karibským pieskom 
a krištáľovo priezračným morom • 
pozvoľný vstup do mora • ležadlá, 
slnečníky a uteráky pri bazéne a na pláži 
zdarma • plážový bar 

komplex a bar s možnosťou občerstvenia 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri bazéne 
a na pláži v cene pobytu • aerobik • 
fitnes • kajak • šnorchlovanie • tenisový 
kurt (1 hodina na osobu a deň) • stolný 
tenis • volejbal • windsurfing • bohatý 
animačný program počas dňa • večer 
show • živá hudba • kurzy tanca • za 
poplatok služby potápačského centra • 
golf • procedúry a masáže vo wellness 
centre

UbytovANIe
vkusne zariadené izby Junior Suite 
• spálňa a obývacia časť • prístroj na 
varenie kávy • minibar (denne dopĺňaný) 
• klimatizácia • stropný ventilátor • trezor 
• SAT TV • rádio s CD prehrávačom • 
telefón • kúpeľňa so sprchou • toaleta 
• sušič vlasov • balkón alebo terasa • 
za doplatok možnosť rezervovať Junior 
Suite Superior alebo Family Junior 
Suite (2 junior suite izby s prepojovacími 
dverami a 2 kúpeľňami)

PoLohA
hotelový komplex patriaci do 
renomovanej hotelovej siete Iberostar 
• priamo na dlhej piesočnatej pláži 
strediska Playa Bávaro • v blízkosti 
hotela viacero možností zábavy 
a nákupov • transfer z medzinárodného 
letiska Punta Cana do hotela cca 40 min

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
hotelový komplex pozostáva z rezortov 
Iberostar Bávaro Suites, Iberostar 
Dominicana a Punta Cana • hlavná 
budova a ďalších 75 dvojposchodových 
budov (v každej sa nachádza 8 izieb) • 
lobby • hlavná bufetová reštaurácia  
Los Haitises • 5 à la carte reštaurácií 
(plážová reštaurácia Los Bohios, 
Jambalaya – kajanské špeciality,  
La Coupole – miestne a medzinárodné 
špeciality, Hashiru – japonská kuchyňa 
a reštaurácia La Dorada – gurmánska 
reštaurácia) • obchodná zóna 
v samostatne stojacej budove • lekáreň • 
diskotéka a viacero barov • Wi -Fi v lobby 
za poplatok • v záhrade bazénový 

IzbA JUNIoR SUIte
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IBEROSTAR DOMINICANA/PUNTA CANA RRRRR

1 248 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
Štandard a rodinné izby

AA / AAA / AAc / AAcc 
/ AAAc

2 detI do 12 R. zdARMA

PRIAMo NA PLáŽI

ULtRA ALL INCLUSIve

weLLNeSS

ANIMáCIe

GoLF

wI ‑FI

StRAvovANIe
ultra all inclusive
hlavné jedlá formou bufetu • večera 
je možná v à la carte reštauráciách – 
nutná rezervácia vopred • snack 
• medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje • nealkoholické 
nápoje a pivo v minibare na izbe

PRe detI
mini klub pre deti (4 - 12 rokov) • 
Teenage klub pre deti od 13 rokov • 
opatrovanie detí (za poplatok)

PLáŽ
biela piesočnatá 3 km dlhá pláž Playa 
Bávaro s jemným karibským pieskom  
a krištáľovo priezračným morom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma • plážový bar

Wi -Fi v lobby za poplatok • aerobik • 
lukostreľba • fitnes centrum • člnkovanie 
• tenis (osvetlenie za poplatok) • stolný 
tenis • vodné pólo • windsurfing (nutný 
certifikát) • sauna • parné kúpele • 
whirlpool • počas dňa bohatý animačný 
pogram • večer rôzne show a hudba •  
za poplatok služby potápačského 
centra • golfové ihrisko • kaderníctvo • 
procedúry a masáže vo wellness centre

UbytovANIe
štandardné izby • minibar • klimatizácia 
• stropný ventilátor • trezor (za 
poplatok) • SAT TV • telefón • kúpeľňa 
so sprchou • internet (za poplatok) • 
toaleta • sušič vlasov • balkón alebo 
terasa • za doplatok možnosť rezervovať 
rodinné izby (2 štandardné izby so 
spoločnou kúpeľňou) a junior suite •  
Wi -Fi v izbách za poplatok

PoLohA
hotely patria do renomovanej hotelovej 
siete Iberostar • priamo na dlhej 
piesočnatej pláži strediska Playa Bávaro 
• v blízkosti viacero možností zábavy 
a nákupov • transfer z medzinárodného 
letiska Punta Cana do hotelov
cca 40 min

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
hotelový komplex pozostáva z rezortov 
Iberostar Bávaro Suites, Iberostar 
Dominicana a Punta Cana • hotelové 
kapacity Dominicana a Punta Cana sa 
nachádzajú hneď vedľa seba a hoteloví 
hostia môžu využívať služby oboch 
sesterských hotelov • 4-poschodová 
budova hotela Iberostar Punta Cana 
so 427 izbami a hlavná 4-poschodová 
budova hotela Iberostar Dominicana 
s 506 izbami v tropickej záhrade • 
recepcia • lobby s barom • bufetová 
reštaurácia • 5 à la carte reštaurácií 
(medzinárodná, mexická, orientálna, 
gurmánska kuchyňa a steak house) • 
bazénový komplex v záhrade (ležadlá, 
slnečníky a uteráky pri bazéne a na pláži 
v cene pobytu) • obchod so suvenírmi • 
drogéria • lekárske centrum • diskotéka 
a kasíno v hoteli Iberostar Dominicana 
(možnosť vstupu majú aj hostia hotela 
Iberostar Punta Cana) • 

IzbA StANdARd
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NOW LARIMAR PUNTA CANA RRRRR

1 398 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
izba Deluxe Tropical View

AA / AAA / AAc / AAcc

PRIAMo NA PLáŽI

ALL INCLUSIve

hoNeyMooN

weLLNeSS

ANIMáCIe

bAby hoteL

GoLF

wI ‑FI

StRAvovANIe
all Inclusive
raňajky, obedy a večere formou bohatých 
bufetových stolov • možnosť večerať 
v à la carte reštauráciách (potrebná 
rezervácia vopred) • snacky, miestne 
a vybrané importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje počas celého dňa 
• nealko nápoje, voda a pivo v minibare

PRe detI
detský bazén • miniklub 
„Explorer’s Club“ (3 - 12 rokov) • ihrisko • 
herňa • videohry • babysitter servis  
(za poplatok) • teenclub „Core Zone“  
(13 - 17 rokov)

PLáŽ
biela piesočnatá 3 km dlhá pláž Playa 
Bávaro s jemným karibským pieskom  
a krištáľovo priezračným morom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma • plážový 
bar • romantickú atmosféru tejto pláži 
dodávajú karibské svadby priamo na pláži

za poplatok: motorizované vodné športy, 
2 tenisové dvorce, sauna, golf, wellness, 
spa, masáže, salón krásy • bohatý 
animačný program • tematické večery • 
lekcie tanca • kurzy španielčiny

UbytovANIe
ubytovanie v 540 izbách situovaných vo 
viacerých 4-poschodových budovách 
• moderne zariadené izby Deluxe 
Tropical View • kompletne vybavená 
kúpeľňa s jacuzzi, sprchou, WC, sušičom 
vlasov, kúpacím plášťom a papučami • 
klimatizácia • ventilátor • SAT TV • trezor 
• telefón • minibar • kávovar • DVD a CD 
prehrávač • pripojenie na Wi -Fi  
(za poplatok) • žehliaca doska a žehlička 
• balkón alebo terasa s výhľadom do 
tropickej záhrady • za doplatok deluxe 
izby s výhľadom na bazén alebo na more 
• izby typu prefered club s exkluzívnymi 
službami (privátny check in a check 
out, pripojenie na internet zdarma, 
samostatný bazén, kontinentálne raňajky, 
premium drinky).

PoLohA
zrekonštruovaný luxusný rezort priamo 
na 3 km dlhej krásnej pláži Playa Bávaro • 
transfer z medzinárodného letiska Punta 
Cana do hotela cca 25 minút • golfové 
ihrisko „Cocotal Golf & Country Club“ 
vzdialené cca 1,5 km od hotela

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• v blízkosti bankomat • 7 reštaurácií 
(bufetová reštaurácia, talianska, ázijská, 
francúzska, barbecue) • viacero barov 
(lobby bar, snack bar, bar pri bazéne) 
• kaviareň „Coco Café“ • námestie • 
obchodíky • diskotéka • kino • divadlo 
• kaderník • lekár • kasíno • v lobby 
pripojenie na Wi -Fi zdarma • uprostred 
záhrady veľký bazénový komplex 
s plaveckým bazénom • kľudový bazén 
• 2 vírivky • terasa na slnenie • tropická 
záhrada obklopená nádhernou zeleňou 
• ležadlá, slnečníky a osušky pri bazéne 
a na pláži zdarma • v cene: fitnes, aqua 
aerobik, plážový volejbal, basketbal, 
nemotorizované vodné športy •  

NOVINKa

IzbA deLUXe tRoPICAL vIew
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LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR RRRRR

1 498 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
izba Junior suite Deluxe

AA / AAA

PRIAMo NA PLáŽI

ALL INCLUSIve

hoNeyMooN

PRe doSPeLýCh

weLLNeSS

ANIMáCIe

GoLF

wI‑FI

PLáŽ
biela niekoľko kilometrov dlhá piesočnatá 
pláž Bávaro s jemným pieskom v srdci 
Karibiku • obklopená nádhernou tropickou 
zeleňou a tyrkysovo modrým morom 
• ležadlá a slnečníky na pláži zdarma • 
plážový bar

denné animácie, večerný program 
• za poplatok: rôzne motorizované 
a nemotorizované vodné športy, golf, 
masáže, wellness, salón krásy

UbytovANIe
528 luxusne a vkusne zariadených 
izieb Junior suite Deluxe • klimatizácia 
• stropný ventilátor • kúpeľňa so 
sprchovým kútom a hydromasážnou 
vaňou • sušič vlasov • telefón •  
SAT TV (plazma) • zariadenie na 
prípravu kávy a čaju • papuče • župan 
• minibar (dopĺňaný denne) • trezor • 
balkón alebo terasa • Wi -Fi zdarme

StRAvovANIe
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatého bufetu • možnosť večerať 
neobmedzene v à la carte reštauráciách 
(nutná rezervácia vopred) • miestne 
a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje • vstup a nápoje 
na diskotéku do 02:00 • alkoholické 
nápoje od 11:00 do 23:00 • nealkoholické 
nápoje 24 hodín denne • denné 
dopĺňanie minibaru pivom, vodou a inými 
nealkoholickým nápojmi

PoLohA
luxusný rezort renomovanej hotelovej 
siete Bahia Principe len pre dospelých 
vhodný pre páry a novomanželov 
sa rozprestiera na nádhernej bielej 
piesočnatej pláži Bávaro na východnom 
pobreží Dominikánskej republiky 
v oblasti Punta Cana s pozvoľným 
vstupom do mora • golfové ihrisko 
„Punta Blanca Golf Club“ vzdialené 
približne 4 minúty jazdy autom • 
medzinárodné letisko Punta Cana 
vzdialené približne 30 minút jazdy autom

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
luxusný hotelový rezort hotelového 
komplexu Grand Bahia Principe Bávaro • 
len pre dospelých • 528 izieb •  
24 hodinový izbový servis • služby 
pri bazéne a na pláži • Wi -Fi zdarma 
• 1 hlavný bazén s bazénovým barom 
• hlavná bufetová reštaurácia • 3 à la 
carte reštaurácie (brazílska, Gourmet, 
talianska) • plážová reštaurácia • 4 bary 
(bar pri bazéne, plážový bar, športový 
bar, snack bar) • spa • diskotéka • 
slnečníky a ležadlá a uteráky na pláži 
a pri bazéne zdarma • tropická záhrada • 
slnečná terasa • kasíno • v cene: aerobik, 
fitnes, lekcie tanca, kajak, katamarán, 
šnorchlovanie, basketbal, minigolf, 
tenis, volejbal, požičovňa bicyklov, 

NOVINKa

IzbA JUNIoR SUIte deLUXe
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GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA RRRRR

1 298 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
izba Junior suite Superior

AA / AAA / AAc / AAcc

2 detI do 12 R. zdARMA

PRI PLáŽI

ULtRA ALL INCLUSIve

weLLNeSS

ANIMáCIe

bAby hoteL

wI ‑FI

PRe detI
detský miniklub (pre deti od 4 do  
12 rokov) • detský vodný park • detský 
bazén • opatrovanie detí (za poplatok)

PLáŽ
biela niekoľko kilometrov dlhá piesočnatá 
pláž Bávaro s jemným pieskom v srdci 
Karibiku • obklopená nádhernou tropickou 
zeleňou a tyrkysovo modrým morom 
• ležadlá a slnečníky na pláži zdarma • 
plážový bar

športových aktivít počas dňa • animácie 
a zábavný program počas celého dňa • 
kaderník • lekár • práčovňa • parkovisko 
• v cene: aerobik, fitnes, lekcie tanca, 
kajak, katamarán, šnorchlovanie, 
basketbal, minigolf, tenis, volejbal, 
požičovňa bicyklov, denné animácie, 
večerný program • za poplatok: rôzne 
motorizované a nemotorizované vodné 
športy, golf, masáže, wellness, salón 
krásy

UbytovANIe
502 vkusne zariadených izieb Junior 
suite Superior • klimatizácia • kúpeľňa 
• sušič vlasov • telefón • TV • minibar 
(dopĺňaný denne) • zariadenie na 
prípravu čaju a kávy

StRAvovANIe
ultra all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatého bufetu • možnosť večerať  
3 x počas pobytu v à la carte reštaurácii 
• miestne a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje • vstup a nápoje 
na diskotéku • snack 24 hodín denne

PoLohA
hotelový rezort renomovanej siete Bahia 
Principe postavený v koloniálnom štýle 
vhodný najmä pre rodiny s deťmi sa 
nachádza na nádhernej bielej piesočnatej 
pláži Bávaro na východnom pobreží 
Dominikánskej republiky v oblasti 
Punta Cana • golfové ihrisko „Golf Club 
La Cana“ vzdialené približne 25 km • 
v blízkosti prístav s jachtami Cap Cana 
Marina • medzinárodné letisko Punta 
Cana vzdialené približne  
30 minút jazdy autom

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
502 izieb • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • Wi -Fi na recepcii zdarma •  
1 hlavný bazén • 3 reštaurácie • 5 barov • 
spa • slnečníky, ležadlá a uteráky na pláži 
a pri bazéne zdarma • tropická záhrada 
• slnečná terasa • kasíno • suvenírový 
obchod • lekcie tanca • šnorchlovanie, 
surfovanie, kajak, katamarán hodinu 
denne zdarma • vstup do nočného klubu 
Bachata s miestnymi alkoholickými 
a nealkoholickými nápojmi pre dospelých 
zdarma • lekcie potápania • množstvo 

NOVINKa

IzbA JUNIoR SUIte SUPeRIoR
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GRAND PALLADIUM PALACE RESORT  
SPA & CASINO RRRRR

1 398 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
Deluxe a Loft suite

AA / AAA / AAc

dIeťA do 12 R. zdARMA

PRIAMo NA PLáŽI

ALL INCLUSIve

weLLNeSS

ANIMáCIe

bAby hoteL

GoLF

wI ‑FI

rezervácia vopred • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje a vybrané 
medzinárodné alkoholické nápoje počas 
dňa • snack

PRe detI
mini klub (1 400 m2) • Fiesta Fort 
s animáciami pre deti (4 - 12 rokov) • 
Junior club • detský bazén • ihrisko 
• detské menu • kuchyňa určená na 
prípravu jedál pre bábätká • opatrovanie 
detí (za poplatok)

PLáŽ
biela piesočnatá 3 km dlhá pláž Playa 
Bávaro s jemným karibským pieskom  
a krištáľovo priezračným morom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma • plážový bar 
• množstvo motorizovaných  
a nemotoroizovaných vodných športov

• tenis • stolný tenis • basketbal • 
plážový volejbal • futbal • boccia • 
aerobik • vodné pólo • mini golf • šípky 
• windsurfing • katamaran • fitnes • 
bedminton • posilňovňa • biliard • 
denne animačný program • za poplatok: 
motorizované vodné športy • potápanie 
• výlety loďou • služby wellness centra • 
sauna • parný kúpeľ • jacuzzi • golfové 
ihrisko v blízkosti hotela

UbytovANIe
elegantne zariadené Deluxe Izby • 
kúpeľňa s hydromasážnou vaňou • WC 
• sušič vlasov • SAT TV • klimatizácia 
• minibar (denne dopĺňaný) • telefón 
• trezor • žehliaca doska so žehličkou 
• balkón alebo terasa s výhľadom 
do záhrady • za doplatok možnosť 
rezervovať izby typu Loft Suites 
(otvorená spálňa na prvom poschodí) • 
Wi -Fi za poplatok

StRAvovANIe
all inclusive
raňajky, obedy a večere sa formou 
bufetu v hlavnej reštaurácii • možnosť 
večerať v à la carte reštauráciách celého 
komplexu Grand Palladium – nutná 

PoLohA
obľúbený rezort španielskej hotelovej 
siete Fiesta • uprostred tropickej 
záhrady priamo na pláži Playa Bávaro 
• v bezprostrednej blízkosti populárna 
Plaza Bávaro, rybárska osada El 
Cortecito a zábavný park Manatí • 
transfer z medzinárodného letiska Punta 
Cana do hotela
cca 40 min

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
364 izieb v jednoposchodových 
bungalovoch • Wi -Fi v lobby zdarma •  
5 bufetových reštaurácií • 8 reštaurácií 
à la carte (mexická, brazílska, 
japonská, španielska, ázijská, talianska, 
stredomorská kuchyňa a reštaurácia 
podávajúca špeciality z mäsa) • bazény 
s jacuzzi • bazén s barom (ležadlá 
a uteráky pri bazéne a na pláži v cene 
pobytu) • 2x lobby bar • športový bar 
s biliardom • koktejl bar Hemingway 
• bar na pláži • diskotéka Sunset 
Boulevard • 2 amfiteátre • obchod so 
suvenírmi • nákupná arkáda • wellness 
centrum • kaderníctvo • salón krásy • 
hostia môžu využívať služby vedľajšieho 
hotela Grand Palladium Punta Cana 
Resort & Spa a Grand Palladium Palace 
Resort Spa & Casino v rámci all inclusive 
ponuky (okrem Royal Suites Turquesa) 

IzbA deLUXe
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BE LIVE COLLECTION PUNTA CANA RRRRR

998 eur

CENA od

oFICIáLNe 
hodNoteNIe ★★★★★

MoŽNoStI obSAdeNIA
Standard

AA/ AAA/ AAc / AAcc

Junior suite

AA/ AAA/ AAc / AAcc

PRIAMo NA PLáŽI

ULtRA ALL INCLUSIve

weLLNeSS 

bAby hoteL

GoLF

wI ‑FI

PRe detI
detský bazén • ihrisko • miniklub • teen 
club • opatrovanie detí (za poplatok)

PLáŽ
biela piesočnatá 3 km dlhá pláž Playa 
Bávaro s jemným karibským pieskom  
a krištáľovo priezračným morom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma • plážový bar 
• množstvo motorizovaných  
a nemotoroizovaných vodných športov

volejbal • futbal • aerobik • vodné pólo • 
kajak • šnorchlovanie • lekcie potápania • 
za poplatok: windsurfing, vodné bicykle, 
kanoe, banán, katamarán, padák, vodný 
skúter • animačné programy • lekcie 
tanca • fitnes centrum

UbytovANIe
izby Standard • kúpeľňa • sušič vlasov •
stropný ventilátor • klimatizácia • telefón 
• SAT TV • trezor • minibar • internet 
(za poplatok) • žehlička • balkón alebo 
terasa • Junior suite s hydromasážnou 
vaňou

StRAvovANIe
ultra all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• možnosť večerať 3x v à la carte 
reštauráciách – nutná rezervácia vopred 
• snack 24 hodín denne • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
24 hodín denne

PoLohA
luxusný hotel v tradičnom koloniálnom 
štýle sa nachádza priamo na pláži Playa 
Bávaro s chráneným koralovým útesom • 
neďaleko sa nachádza niekoľko golfových 
ihrísk • transfer z medzinárodného 
letiska Punta Cana do hotela cca 30 min

vybAveNIe, ĎALšIe SLUŽby
821 izieb v dvoch až troch podlažných 
vilkách • vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • zmenáreň • bankomat 
• hlavná reštaurácia • 6 à la carte 
reštaurácií (medzinárodná, mexická, 
ázijská, talianska, americká, brazílska) • 
9 barov (bar pri bazéne, snack bar, 
plážový bar) • kaviareň • suvenírové 
obchody • diskotéka • divadlo • spa •  
8 bazénov • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazéne a na pláži zdarma • wellness 
(za poplatok) • kasíno • práčovňa (za 
poplatok) • biliard (za poplatok) •  
Wi -Fi v spoločných priestoroch zdarma 
• tenis • stolný tenis • minigolf • plážový 

IzbA StANdARd
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Kuba

Jamajka

Holguín

Santiago de Cuba

Cayo Coco

Trinidad
Cayo Largo

Havana Varadero Cayo Guillermo
Cayo Santa 

María

Kuba, to sú horúce rytmy rumby a salsy, vzácne ručne šúľané 
cigary a originálne miešané nápoje z rumu a nádherné pláže, 
20 km dlhé Varadero s bielym a jemným pieskom. Najväčší 
karibský ostrov ponúka viac než stovku pláží, obkolesuje ho  
1 500 malých ostrovov a ostrovčekov, známych ako „cayos“.  
Mnohé z nich sú prírodnými rezerváciami Kuba, to sú 
rozsiahle pastviny, tabakové plantáže či plantáže s cukrovou 
trstinou, impozantné vápencové horské útvary, zelené 
Cordilleras. Let z Viedne trvá približne 13 hodín.

VARADERO
Úzky mys, ktorého brehy obmýva Atlantický oceán. Pláže, 
mierne sa zvažujúce do mora a chránené koralovými útesmi, 
robia z Varadera najžiadanejšie letovisko na Kube. Exkluzívne 
all inclusive hotely priamo na pláži, pestrá ponuka aktivít. 
Po západe slnka horúce rytmy salsy. Transfer z Havany trvá 
približne 2 hodiny.

CAyO SAntA MARíA
Malý ostrov (13 x 2 km) situovaný pri severnom pobreží 
Kuby a patriaci do súostrovia Jardines del Rey, biosférickej 
rezervácie UNESCO. Nachádza sa približne 30 km na západ 
od ostrovov Cayo Guillermo a Cayo Coco. S hlavnou pevninou 
je spojený 48 km dlhou diaľnicou. Pláže a hotely nájdete na 
severnom pobreží ostrova. Najväčším lákadlom je nádherná 
11 km dlhá pláž. Ideálna na dlhé romantické prechádzky 
a plávanie v tyrkysovo modrých vodách Atlantického oceánu. 
Hotelové pláže zaberajú cca 6,2 km, takže si na svoje prídu aj 
milovníci panenských pláží.

GuARDAlAVACA - HOlGuín
Holguín, to sú vysoké sierry, úrodné údolia, nádherné jemné 
piesočnaté pláže s ideálnymi podmienkami na potápanie 
a množstvo vodných športov. Guardalavaca je najväčším 
turistickým centrom na severovýchodnom pobreží Kuby, 
cca 55 km od Holguínu. V centre strediska Guardalavaca je 
malé nákupné centrum, množstvo obchodíkov a reštaurácií. 
Atrakciou oblasti je aj miesto prvého vylodenia Krištofa 
Kolumba v Amerike, označené starobylým krížom.

nEnECHAjtE Si ujSť nA kubE

HAVAnA City tOuR
Celodenný výlet do Havany s obedom v typickej kubánskej 
reštaurácii v Starom meste, prehliadka Starej a Novej Havany. 
Navštívite známe námestie Plaza de la Catedral a Plaza de 
las Armas, obľúbený Hemingwayov bar La Floridita, kde vám 
namiešajú to najlepšie daiquiri, pevnosť El Morro, múzeum 
rumu a továreň na výrobu cigár.

tOpES DE COllAntES
Celodenný výlet vrtuľníkom na juh Kuby s návštevou Trinidadu.

CRuCERO DEl SOl
Plavba na katamaráne s obedom (kúpanie).

junGlE tOuR
Dvojhodinový výlet na motorovom člne s návštevou mini zoo.

tROpiCAnA
Večer v kabarete Tropicana vo Varadere (len pre dospelých).

KUBA

náš tip
kubA – tO nAj All inCluSiVE
Návšteva strateného raja revolúcie! Počas komfortného 
okruhu spoznáte najznámejšie miesta ostrova, množstvo 
UNESCO chránených pamiatok, stavby z čias koloniálnej 
éry. Zrelaxujete na najznámejších plážach ostrova 
a osviežite sa v čistých vodách Atlantického oceánu 
a Karibského mora.
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kliMAtiCkÁ tAbuĽkA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII
VZDUCH 27 27 28 29 30 31 31 32 31 29 28 27
VODA 25 24 25 26 27 27 28 28 28 28 27 26

HAVAnA & CAyOS

pOznÁVAniE

DElEGÁt

SVADby

pRiAMy lEt  
DO HAVAny

ODLEtY z viEDnE a buDapEšti

Atlantický oceán 

Karibské  
more

94

KUBA



CENA od CENA od

1 598 eur1 398 eur

pOlOHA
obľúbený luxusný pokojný hotel 
renomovanej hotelovej siete Royalton 
Resorts • nachádza sa priamo na 
piesočnatej pláži s bielym pieskom 
• obklopený tropickou záhradou • 
centrum Varadera vzdialené cca 14km 
• transfer z letiska Varadero do hotela 
cca 45 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
luxusný hotel ideálny pre páry • 
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• bankomat • výťah • slnečná terasa 
• hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie – nutná rezervácia vopred 
(talianska, s morskými plodmi, 
karibská, grill) • 5 barov (piano bar, 
bar pri bazéne, športový bar, plážový 
bar) • obchod so suvenírmi • wellness 
(za poplatok) • 3 bazény • vírivka 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri 
bazéne a na pláži zdarma • wellness 
(za poplatok) • masáže (za poplatok) 
• lekár • diskotéka • amfiteáter • 
práčovňa (za poplatok) • Wi-Fi  
(za poplatok) • parkovisko • tenis 
• hodiny tenisu • plážový volejbal • 
fitnes • aerobik • aqua fitnes • squash 
• katamaran • windsurfing • kajak • 
šnorchlovanie • za poplatok: wellness, 
masáže • zábavné a športové 
animačné programy • živá hudba • 
lekcie tanca

ubytOVAniE
31 trojposchodových viliek •  
404 vkusne zariadených komfortných 
izieb v karibskom štýle • Junior suite 
• klimatizácia • stropný ventilátor • 
kúpeľňa • sušič vlasov • telefón •  
LCD TV • rýchlovarná kanvica • trezor 
• minibar • internet (za poplatok) • 
žehlička • balkón alebo terasa • Royal 
suite majú navyše oddelenú spálňu 

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • možnosť večerať v à la carte 
reštauráciách – nutná rezervácia 
• snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 hodín 
denne

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným 
pieskom a krištáľovo čírym morom 
s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri 
bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Junior suite a Royal suite

 Aa / AAA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

lEn pRE DOSpElýCH 

WEllnESS

Wi-fi

pOlOHA
priamo na dlhej bielej piesočnatej 
pláži • cca 15 km od centra Varadera • 
transfer z medzinárodného letiska  
vo Varadere cca 60 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
luxusný rezort skupiny Meliá Hotels 
International • obklopený prírodným 
parkom • hlavná bufetová reštaurácia 
• 5 à la carte reštaurácií • 2 gourmet 
reštaurácie • snack bar s nepretržitou 
prevádzkou • 7 barov • 2 bazény  
so slnečnou terasou a hojdacími sieťami 
• ležadlá, slnečníky a osušky zdarma • 
YHI Spa so saunou a jacuzzi • obchody 
• kaderníctvo • lekárska služba (za 
poplatok) • internet za poplatok • 
v cene: 3 tenisové kurty aj s umelým 
osvetlením • fitness • kanoe • kajaky 
• windsurfing • plachtenie • plážový 
volejbal • biliard • stolný tenis • kurzy 
potápania v bazéne • sauna • bohatý 
animačný program • za poplatok: 
golf na neďalekom golfovom ihrisku • 
masáže a procedúry v YHI Spa

ubytOVAniE
510 junior suít vo viacerých 
bungalovoch • komfortne zariadené 
izby Junior Suite • kúpeľňa • 
sušič vlasov • telefón • minibar • 
príslušenstvo na prípravu kávy • 
trezor • klimatizácia • žehlička so 
žehliacou doskou • SAT TV • opticky 
oddelená obývacia časť •  

24 hodinový servis • balkón alebo 
terasa • izby Family Junior Suite • 
naviac spálňa a kúpeľňa

StRAVOVAniE
ultra all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • možnosť večere 
à la carte (nutná rezervácia vopred) 
• stolové víno k obedu a večeri • 
občerstvenie počas celého dňa • 
národné aj medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje bez obmedzenia 
• 24 hodinový izbový servis

pRE DEti
baby klub (1 – 4 rokov) • mini klub  
(5 – 12 rokov) • detský bazén

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným pieskom 
a krištáľovo čírym morom s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky  
a uteráky pri bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE 
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Junior Suite Standard a Family junior 
suite

aa / aaa / aac / aacc

pRiAMO nA plÁŽi

ultRA All inCluSiVE

WEllnESS 

AniMÁCiE

Wi-fi

Royalton Hicacos RRRRR PaRaDisUs VaRaDERo RRRRR

izbA juniOR SuitE izbA juniOR SuitE
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4,0   
tripAdvisor
5256 hodnotiacich4,5   

tripAdvisor
4222 hodnotiacich
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CENA od CENA od

1 198 eur1 498 eur

ibERostaR Playa alamEDa RRRRibERostaR VaRaDERo RRRRR

pOlOHA
priamo na piesočnatej pláži  
vo Varadere cca 12 km od jeho centra 
• transfer z medzinárodného letiska  
vo Varadere cca 60 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
obľúbený rezort renomovanej siete 
Iberostar zasadený do tropickej 
záhrady • lobby s recepciou a barom • 
hlavná bufetová reštaurácia  
(show cooking) • 3 à la carte 
reštaurácie • 1 gril reštaurácia • 
obchod so suvenírmi • kaderníctvo 
• internet za poplatok • 4 bazény 
• Aqua bar • ležadlá • slnečníky 
a osušky pri bazéne aj na pláži zdarma 
• v cene: aerobik • biliard • lukostreľba 
• kajaky • tenis • stolný tenis • volejbal 
• windsurfing • diskotéka • pestrý 
animačný program počas dňa • 
večerná zábava aj so živou hudbou 
• za poplatok: bowling • golf na 
neďalekom 18-jamkovom golfovom 
ihrisku • vodné lyže

ubytOVAniE
386 izieb rozdelených vo viacerých 
3 podlažných budovách • vkusne 
zariadené izby Standard • klimatizácia 
• sušič vlasov • telefón • SAT TV • 
trezor • minibar • žehlička so žehliacou 
doskou • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • balkón alebo terasa • 
priestrannejšie izby Junior Suite

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov v hlavnej 
reštaurácii • na obed občerstvenie 
v gril reštaurácii • možnosť večerať 
à la carte (nutná rezervácia vopred) 
• občerstvenie počas celého dňa • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas celého dňa • výber 
z medzinárodných značiek nápojov 
od 09:00 - 02:00 h • večer sa 
vyžaduje spoločenské oblečenie

pRE DEti
mini klub (4 – 12 rokov) • detský 
bazén • opatrovateľská služba za 
poplatok

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným 
pieskom a krištáľovo čírym morom 
s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri 
bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE 
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard a Junior suite

aa / aaa / aac / aacc

2 DEti DO 12 ROkOV zDARMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

AniMÁCiE

GOlf

Wi-fi

pOlOHA
hotel priamo v tropickej záhrade na 
piesočnatej pláži • v blízkosti národný 
park • centrum cca 15 km • transfer  
z letiska Varadero do hotela  
cca 60 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
hotel pozostávajúci z 391 izieb 
renomovanej hotelovej siete Iberostar 
• vstupná hala s 24 hodinovou 
recepciou • slnečná terasa • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
(medzinárodná, talianska, kubánska) 
• 7 barov (snack bar, bar pri bazéne, 
plážový bar) • bazén • vírivka • 
minimarket so suvenírmi • diskotéka 
• divadlo • spa • ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne a na pláži 
zdarma • lekár • internet  
(za poplatok) • aerobik • basketbal 
• biliard • šípky • fitnes • kajak • 
katamaran • tenis • stolný tenis • 
volejbal • windsurfing • za poplatok: 
potápanie, v blízkosti možnosť 
jazdenia na koni a bowling • lekcie 
tanca • sauna • vírivka • masáže • 
animačné programy • tématické 
večery • bingo

ubytOVAniE
izby Standard • kúpeľňa • sušič 
vlasov • klimatizácia • telefón •  
SAT TV • trezor • minibar • internet 
(za poplatok) • zariadenie na 
prípravu kávy alebo čaju • balkón 
alebo terasa 

StRAVOVAniE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • možnosť večerať 3x v à la 
carte reštauráciách – nutná rezervácia 
vopred • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 08:00 do 
02:00 h

pRE DEti
detský bazén • miniklub

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným 
pieskom a krištáľovo čírym morom 
s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri 
bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard

AA/ AAA/ AAc / AAcc

DEti zDARMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

WEllnESS

bAby HOtEl

Wi-fi

izbA StAnDARD izbA StAnDARD
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tripAdvisor
3162 hodnotiacich   4,0

tripAdvisor
6625 hodnotiacich   4,5
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CENA od CENA od

998 eur1 298 eur

pOlOHA
priamo na dlhej piesočnatej pláži 
vo Varadere • centrum mesta cca 
20 min jazdy autom • transfer 
z medzinárodného letiska vo 
Varadere cca 60 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
elegantný rezort obľúbenej hotelovej 
siete Iberostar • otvorený v roku  
2009 • rozľahlá tropická záhrada • 
recepcia • lobby • 9 barov • hlavná 
bufetová reštaurácia (show cooking) • 
4 à la carte reštaurácie • reštaurácia na 
pláži • 4 bazény • 3 jacuzzi • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne aj na 
pláži zdarma • spa • salón krásy • 
kaderníctvo • internet za poplatok 
• lekárska služba • v cene: fitness 
• aerobik • biliard • lukostreľba • 
kajaky • hodiny tanca • tenis • stolný 
tenis • kurz potápania v bazéne • 
volejbal • šach • boccia • vodné pólo 
• windsurfing • animácie • večer živé 
vystúpenia • za poplatok: bowling • 
golf na 18-jamkovom golfovom ihrisku 
• potápanie • vodné lyže • wellness • 
masáže

ubytOVAniE
814 izieb • vkusne zariadené izby 
Standard • klimatizácia • telefón • 
hudobné reprodukčné zariadenie 
• SAT TV • pripojenie na internet • 
minibar • trezor (za poplatok) • sušič 
vlasov • príslušenstvo na prípravu 
kávy a čaju • balkón alebo terasa • 

priestrannejšie izby Junior Suite • 
rovnaké vybavenie ako izby Standard 
• izby Family • dve susediace izby

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • možnosť večerať 
à la carte (nutná rezervácia vopred) • 
občerstvenie a nápoje počas celého 
dňa • miestne aj medzinárodné 
alkoholické nápoje bez obmedzenia

pRE DEti
mini klub (4 – 12 rokov) • bazén •  
opatrovanie detí do 4 rokov za poplatok

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným pieskom 
a krištáľovo čírym morom s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky a 
uteráky pri bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE 
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard a Junior suite

aa / aaa / aac

Family

aa / aaa / aac / aacc

DiEťA DO 12 ROkOV zDRAMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

AniMÁCiE

GOlf

Wi-fi

pOlOHA
priamo na širokej piesočnatej pláži • 
cca 1 km od centra Varadera • transfer 
z letiska vo Varadere cca 30 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
obľúbený hotel s množstvom stálych 
klientov pod španielskym vedením 
• pre osoby staršie ako 16 rokov • 
vstupná hala s recepciou • lobby bar 
(24 h) • hlavná bufetová reštaurácia •  
3 à la carte reštaurácie - nutná 
rezervácia • bar na pláži • obchodíky 
• 3 bazény • vírivka • ležadlá 
a slnečníky zdarma aj na pláži • 
osušky (dostupné za vratnú zálohu) •
v cene: biliard • šípky • stolný tenis • 
požičovňa bicyklov • fitness • futbal • 
kajaky • katamarány (denne 1 hodina 
na osobu) • tenisový kurt aj s umelým 
osvetlením • stolný tenis • volejbal • 
windsurfing • vodné pólo • animačný 
program • večer tematické zábavné 
programy • za poplatok: parasailing • 
potápanie v blízkosti hotela

ubytOVAniE
296 izieb • izby Standard • kúpeľňa 
• sušič vlasov • klimatizácia • telefón 
• SAT TV • chladnička • trezor (za 
poplatok) • francúzsky balkón

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • 3x týždenne 
možnosť večere aj à la carte - nutná 
rezervácia vopred • občerstvenie 
počas dňa • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje počas celého dňa

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným pieskom 
a krištáľovo čírym morom s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky  
a uteráky pri bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE 
HODnOtEniE ★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard

aa / aaa

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

AniMÁCiE

lEn pRE DOSpElýCH

ibERostaR laGUna aZUl RRRR Roc baRloVEnto RRRR

izbA StAnDARD izbA StAnDARD
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3,5   
tripAdvisor
1898 hodnotiacich3,5   

tripAdvisor
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CENA od CENA od

1 448 eur1 248 eur

pOlOHA
hotel priamo na piesočnatej pláži 
s bielym pieskom • v blízkosti 
nákupné stredisko Plaza América 
• cca 5 min od hotela 18-jamkové 
golfové ihrisko • centrum cca 8 km • 
transfer z letiska Varadero do hotela 
cca 25 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
490 komfotných izieb • vstupná hala  
s recepciou • výťah • hlavná 
reštaurácia • 4 à la carte reštaurácie 
– nutná rezervácia (medzinárodná, 
s morskými plodmi, grill) • 5 barov 
• kaviareň • obchod so suvenírmi • 
bazén • vírivka • ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne a na pláži 
zdarma • wellness (za poplatok) 
• masáže (za poplatok) • lekár • 
diskotéka • Wi-Fi (za poplatok) • 
tenis • stolný tenis • plážový volejbal 
• fitnes • aerobik • windsurfing • 
kajak • za poplatok: biliard, wellness, 
masáže, salón krásy, golf • animačné 
programy • show 

ubytOVAniE
izby Standard • klimatizácia • 
kúpeľňa • sušič vlasov • telefón •  
LCD TV • rýchlovarná kanvica • trezor 
(za poplatok) • minibar • internet  
(za poplatok) • žehlička • balkón 
alebo terasa 

StRAVOVAniE
all inclusive 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • možnosť večerať v à la carte 
reštauráciách – nutná rezervácia • 
snack • miestne a medzinárodné 
alkoholické a nealkoholické nápoje  
24 hodín denne

pRE DEti
detský bazén • mini klub  
(4 – 12 rokov) • herňa

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným 
pieskom a krištáľovo čírym morom 
s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri 
bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard

AA / AAc

DiEťA DO 12 ROkOV zDRAMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

GOlf

Wi-fi

pOlOHA
priamo na širokej piesočnatej pláži • 
hneď vedľa 18-jamkového golfového 
ihriska • v blízkosti menšie obchodné 
centrum • centrum Varadera cca  
7 km • bezplatný pravidelný transfer 
vláčikom medzi hotelmi Sol Meliá

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
komfortný hotel renomovanej siete 
MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL • 
lobby s recepciou a barom • hlavná 
hotelová reštaurácia • 2 à la carte 
reštaurácie (japonská a talianska 
kuchyňa) • reštaurácia so špecialitami 
z grilu • gourmet reštaurácia • 
renomovaná reštaurácia Xanadu 
v Casa Dupont (za poplatok) • piano 
bar • kaderníctvo • viaceré obchodíky 
• biznis centrum • internet v lobby 
za poplatok • tropická záhrada 
s komplexom bazénov (ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma) • jacuzzi 
• pool bar • terasa • v cene: jachting 
• windsurfing • katamarány • kajaky 
• šnorchlovanie • stolný tenis • 
plážový volejbal • gymnastika • 
aerobik • fitness • sauna • bohatý 
animačný program • za poplatok: 
golf v susediacom golfovom klube 
s 18 jamkovým ihriskom • masáže • 
potápanie (na verejnej pláži, cca  
800 m od hotela) • rybolov na 
otvorenom mori • prenájom bicyklov 
a mopedov • tanečné kurzy

ubytOVAniE
izby Standard v hlavnej hotelovej 
budove • klimatizácia • SAT TV 
• trezor • telefón • minibar • 
príslušenstvo na prípravu kávy a čaju 
• balkón alebo terasa • za doplatok 
izby s výhľadom na more
izby Suite • naviac obývacia časť •  
2 kúpeľne • čiastočný výhľad na more

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • večere 
aj à la carte (nutná rezervácia 
vopred) • stolové víno k večeri • 
národné a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje • občerstvenie 
počas celého dňa

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným 
pieskom a krištáľovo čírym morom 
s pozvoľným vstupom do mora 
• ležadlá, slnečníky a uteráky pri 
bazéne a na pláži zdarma

OfiCiÁlnE
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard a Suite

AA / AAA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

lEn pRE DOSpElýCH

GOlf

Wi-fi

mEliá VaRaDERo RRRRR mEliá las amERicas RRRRR

izbA StAnDARD izbA StAnDARD
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tripAdvisor
5354 hodnotiacich   4,5

tripAdvisor
4982 hodnotiacich   4,0
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CENA od

1 198 eur

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
AA / AAA / AAC / AACC

2 DEti DO 12 R. zDARMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

WEllnESS

AniMÁCiE

GOlf

Wi-fi

ocEan Vista aZUl by H10 RRRRR

pOlOHA
nový zrekonštruovaný hotel priamo na 
dlhej bielej piesočnatej pláži s krištáľovo 
čistým tyrkysovým morom a plážovým 
barom spolu s plážovým klubom 
a možnosťami vodných športov • 
centrum Varadera vzdialené cca 5 km • 
medzinárodné letisko Varadero vzdialené 
cca 12 km • transfer z medzinárodného 
letiska Varadero cca 25 minút • golfové 
ihrisko „Varadero Golf Club“ vzdialené 
cca 5 km

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
moderný hotelový rezort renomovanej 
hotelej siete H10 • 470 vkusne 
zariadených izieb Deluxe • vstupná 
hala s recepciou • výťah • Wi-Fi vo 
verejných priestoroch (za poplatok) 
• hlavná bufetová reštaurácia • 4 à la 
carte reštaurácie (Gourmet, talianska 
reštaurácia „Limoncello“, karibský 
Steak House „Boca Marina“, reštaurácia 
s morskými plodmi) • viaceré bary 
(bar pri bazéne, lobby bar, plážový bar, 
snack bar, tématický bar) • suvenírové 
obchody • kaviareň • divadlo • kaderník • 

3 bazény (hlavný bazén, „Infinity“ bazén 
s výhľadom na more) • záhrada • slnečná 
terasa • zábavný a športový animačný 
program počas celého dňa a večerov 
• v cene: fitnes, kajak, katamarán, 
šnorchlovanie, windsurfing, tenis •  
za poplatok: wellness, Spa „Despacio“, 
masáže, salón krásy, golf

ubytOVAniE
470 komfortne a vkusne zariadených 
izieb Deluxe • 1 hlavná budova • 
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou, WC  
a príslušenstvom • sušič vlasov • 
telefón • TV • trezor (zdarma) • minibar 
(zdarma) • zariadenie na prípravu čaju 
a kávy • terasa alebo balkón 

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • možnosť večerať v à la carte 
reštaurácii (nutná rezervácia vopred) 
• miestne a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 hodín denne 
• snack od 11:00 do 18:30 a od 22:00 do 
07:00

pRE DEti
detský bazén • detský klub Daisy  
(od 4 rokov)

plÁŽ
nádherná niekoľko kilometrov dlhá 
karibská pláž s bielym jemným pieskom 
a krištáľovo čírym morom s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky 
a uteráky pri bazéne a na pláži zdarma

nOvinKa

izbA DEluXE
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4,0   
tripAdvisor
1457 hodnotiacich

KUBA  |  VARADERO



izbA StAnDARD

CENA od

1 048 eur

EDEn VillaGE mERcURE Playa DE oRo RRRR

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Izba Standard

AA / AAA / AAC

DiEťA DO 12 R. zDARMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

WEllnESS

AniMÁCiE

Wi-fi

pRE DEti
detský bazén • miniklub (od 4 do  
12 rokov) • herňa • ihrisko • postieľka  
(za poplatok)

plÁŽ
biela piesočnatá pláž Playa de Oro 
s priezračným tyrkysovým morom 
obklopená palmami a tropickou 
vegetáciou a typickým karibským 
nádychom • slnečníky, ležadlá a uteráky 
na pláži a pri bazéne zdarma • plážový 
bar • množstvo nemotorizovaných 
vodných športov

zdarma • v cene: aerobik • fitnes • lekcie 
tanca • kajak • kanoe • windsurfing • 
plážový volejbal • futbal • stolný tenis 
• lukostreľba • animácie počas dňa • 
večerný program • športové animácie • 
za poplatok: potápanie • šnorchlovanie • 
katamarán • rôzne motorizované vodné 
športy • golf • wellness • masáže

ubytOVAniE
385 izieb v dvoch 5-podlažných 
budovách • izby Standard • klimatizácia 
• kúpeľňa • sušič vlasov • minibar • SAT 
TV • telefón • balkón • trezor

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack od 11:00 do 18:00 • 
miestne a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje 24 hodín 
denne • vstup a nápoje na diskotéke • 
možnosť večerať 1x za týždeň v à la carte 
reštauráciách (nutná rezervácia vopred)

pOlOHA
rezort známej hotelovej siete Mercure 
rozprestierajúci sa na nádhernej pláži 
Playa de Oro obklopený veľkou tropickou 
záhradou, palmami a typickou karibskou 
vegetáciou • centrum Varadera 
s množstvom nákupných možností, 
reštauráciami a barmi vzdialené cca  
11 km • medzinárodné letisko Varadero 
vzdialené približne 35 km

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
hotel s typicky kubánskou atmosférou 
• vstupná hala s recepciou • výťah • 
zmenáreň • lekár • Wi-Fi vo verejných 
priestoroch zdarma • suvenírové 
obchody • tropická záhrada • slnečná 
terasa • 3 bazény • hlavná bufetová 
reštaurácia „El Dorado“ • 3 à la carte 
reštaurácie (medzinárodná, talianska, 
kubánska) • 4 bary (lobby bar, bar 
pri bazéne, snack bar, plážový bar) 
• amfiteáter • divadlo • diskotéka • 
práčovňa • parkovisko • slnečníky, 
ležadlá a uteráky na pláži a pri bazéne 

nOvinKa
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tripAdvisor
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CENA od

998 eur

pOlOHA
hotelový komplex nachádzajúci sa 
priamo na nádhernej karibskej pláži 
v centrálnej časti medzi moderným 
a tradičným Varaderom • v blízkosti 
18 jamkové golfové ihrisko • centrum 
mesta Varadero s nákupnými 
možnosťami vzdialené do 2 km • 
medzinárodné letisko Varadero 
vzdialené približne 25 km

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
hotelový rezort hotelovej siete Be 
Live postavený v kubánskom štýle 
• hlavná bufetová reštaurácia • 
3 à la carte reštaurácie (ázijská, 
medzinárodná, kubánska) • Wi-Fi 
(za poplatok) • bazén • diskotéka 
• divadlo • suvenírový obchod • 
minimarket • kaderník • plážový 
bar • lobby bar • bar pri bazéne • 
snack bar • slnečná terasa • tropická 
záhrada • v cene: aerobik • plážový 
volejbal • stolný tenis • biliard • fitnes 
• kajak • katamarán • šnorchlovanie 
• surfovanie • animácie a zábava 
počas celého dňa a večera • športové 
animácie • sauna • za poplatok: spa 
• wellness • masáže • 18 jamkové 
golfové ihrisko

ubytOVAniE
365 izieb • komfortne zariadené 
izby Standard • kúpeľňa so sprchou 
alebo vaňou • sušič vlasov • SAT TV 
• minibar • trezor • klimatizácia • 
telefón • balkón alebo terasa

StRAVOVAniE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • snack od 10:00 do 17:00 • 
miestne a medzinárodné alkoholické 
a nealkoholické nápoje od 07:00 do 
00:00 • možnosť večerať v à la carte 
reštaurácii (nutná rezervácia vopred)

pRE DEti
detský bazén • ihrisko • herňa • 
animačný program pre deti 

plÁŽ
nádherná karibská 20 km dlhá 
piesočnatá pláž s bielym pieskom 
a krištáľovo čistým tyrkysovým 
morom s pozvoľným vstupom 
do mora • obklopená prírodnou 
tropickou vegetáciou • slnečníky, 
ležadlá a uteráky pri bazéne 
a na pláži zdarma • plážový bar 
s množstvom denných animácií

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Izba Standard

AA / AAA / AAC

DiEťA DO 12 ROkOV zDARMA

pRiAMO nA plÁŽi

All inCluSiVE

WEllnESS

AniMÁCiE

GOlf

Wi-fi

bE liVE EXPERiEncE  
VaRaDERo RRRR

48*
eur

CENA od

mEmoRiEs miRamaR  
la Habana RRRR

pOlOHA
v diplomatickej časti Havany Miramar •  
do historického centra cca 10 km  
(3x denne shuttle bus) • cca 300 m od 
mora • letisko v Havane cca 15 km

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
recepcia • bufetová reštaurácia •  
à la carte reštaurácia • bar • kaviareň 
• obchodíky • internet za poplatok• 
záhrada • veľký bazén • snack bar • 
ležadlá a osušky zdarma • 6 tenisových 
kurtov • kurt na squash • fitnes

ubytOVAniE
427 priestranných izieb • sušič vlasov • 
telefón • SAT TV • minibar  
(za poplatok) • trezor • klimatizácia

StRAVOVAniE
raňajky formou bufetu • možnosť 
doplatku polpenzie

pOznÁMkA
*cena od je na osobu a noc

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard

AA / AAA / AAC

MEStSký HOtEl

70*
eur 

CENA od

GRan caRibE nacional  
DE cUba RRRR

pOlOHA
na kopci priamo nad slávnou 
pobrežnou promenádou Malecón 
• do starého centra Havany cca 5 
min cesty autom alebo 15 min peši • 
transfer z letiska v Havane cca 30 min

VybAVEniE, ĎAlŠiE SluŽby
tradičný hotel s osobitým šarmom 
• priestranná recepcia • 5 barov • 
cafeteria • bufetová a 2 à la carte 
reštaurácie • viaceré obchodíky • 
2 bazény • známy kabaret Parisien 
s výbornou show • v cene: sauna • 
fitnes • tenis • za poplatok: masáže

ubytOVAniE
426 izieb • izby Standard • sušič 
vlasov • klimatizácia • telefón •  
SAT TV • minibar • trezor  
(za poplatok)

StRAVOVAniE
raňajky • možnosť doplatku polpenzie 
formou bufetových stolov

pOznÁMkA
*cena od je na osobu a noc

OfiCiÁlnE  
HODnOtEniE ★★★★★

MOŽnOSti ObSADEniA
Standard

AA / AAA / AAC
 
MEStSký HOtEl

nOvinKa

izbA StAnDARD
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Jamajka

Karibské more

Kingston
Negril

Runaway Bay

Ocho Rios

Montego Bay

kolíska reggae

honeymoon

najkrajšie pláže

sVaDBy

7-mile Beach V negrile

Ostrov plný hudby s exotickou atmosférou Karibiku, priťahuje 
návštevníkov z celého sveta. Prekrásne dlhé pláže s jemným 
bielym pieskom v Montego Bay, Negrile alebo Ocho Rios, 
krása vrchov s bujnou tropickou vegetáciou, exotická 
príroda s množstvom vodopádov si získa srdce nejedného 
milovníka prírody. Jamajka ponúka kúpanie v minerálnych 
prameňoch, golf, rafting, jachting, potápanie, rybárčenie, 
výlety k plantážam i starobylú architektúru. V rytme reggae 
svetoznámeho hudobníka Boba Marleyho sa koná každoročný 
festival Reggae Sunfest. Obľúbeným suvenírom z Jamajky je 
fľaša kvalitného jamajského rumu. Let z Viedne do Montego 
Bay trvá 12-14 hodín.

nenechajte si ujsť na jamajke

kingston
celodenný výlet do hlavného mesta. Kingston je kultúrnym 
centrom a zároveň najväčším prístavom v Karibiku. Nájdete 
tu Národnú galériu umenia s výstavou moderného umenia, 
či botanickú záhradu s množstvom prekrásnych exotických 
rastlín, mimoriadne druhy orchideí. Na najvyššej časti 
polostrova leží mesto PORT ROYAL – múzeum starobylého 
mesta známeho počas vlády kapitána Morgana a jeho pirátov.

negril
7 Mile Beach a Margaritaville, Rick´s Café – Celodenný 
výlet do Negrilu s možnosťou kúpania na známej 7 míľ dlhej 
piesočnatej pláži, kde sa v miestnych baroch podávajú 
chutné miešané nápoje a typické jamajské pivo Red Stripe. 
Nezabudnuteľný je podnik Margaritaville s úchvatným 
výhľadom na oceán s vlastným originálnym autobusom 
s farebnými obrázkami na známej 7 Mile Beach bol stanicou 
Travel Channel vyhlásený za najlepší plážový bar. Ďalšou 
zastávkou je Rick´s Café v nádhernom prostredí skalných 
útesov.

montego Bay
River Tubing na rieke Great River. Celodenný výlet do 
druhého najväčšieho mesta Jamajky Montego Bay, ktoré 
Krištof Kolumbus pomenoval „prístavom dobrého počasia“. 
V uliciach mesta môžete okrem nákupov v miestnych 
obchodíkoch, kaviarňach a reštauráciách zažiť, ako prebieha 
každodenný život miestnej komunity. Prechádzka po 
Cloucester Avenue, Hipp Stripe, k miestnemu pamätníku 
pred starým väzením pre otrokov „The Cave“. Posedenie 
v bare s nefalšovanou atmosférou a jamajskou reggae 
hudbou. Asi 30 minút od Montego Bay je vzdialená malebná 
dedinka Lethé v údolí rieky Great River. Doporučujeme zažiť 
adrenalínové zlaňovanie tzv. „Canopy“ a splav na gumových 
kolesách „River Tubing“.

ys Falls
Celodenný výlet k jedným z najkrajších vodopádov Jamajky, 
25 km severne od Black River v oblasti mangovníkov. 
Cestou lemovanou alejou vysokých bambusov, známou ako 
Bamboo Avenue, smerom na Mandeville sa dostanete do Y.S. 
Falls, k vodopádom, ktorých názov pochádza z pôvodného 
poštového označenia miestnej plantáže. Majitelia známi 
chovom koní – plnokrvníkov a pestovaním cukrovej trstiny 
i papáje, sú ozajstnými potomkami rodu guvernéra Jamajky 
Markíza von Sligo.

ocho rios
Celodenný výlet do mesta s originálnou atmosférou.  
Na mieste bývalej osady otrokov vyrástlo známe letovisko 
s trhoviskom, obchodíkmi a botanickou záhradou s úžasným 
výhľadom. Vápencové skalné kaskády vytvorili prírodné 
bazény vhodné na relax a kúpanie. Výlet pokračuje 
prehliadkou parku s delfínmi Dolphin Cove.

nine mile
počas celodenného výletu navštívite dedinku vo vnútrozemí, 
ktorá je rodiskom známej hudobnej legendy Boba Marleyho 
a miesto jeho posledného odpočinku v mauzóleu Rhoden Hall.

JAMAJKA
ODLETY z VIEDNE

klimatická taBuĽka
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 30 30 30 31 31 31 32 32 32 31 31 31
VODA (°C) 27 27 27 27 28 28 29 29 28 29 28 28
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CENA od

1 698 eur

oFiciálne 
hoDnotenie 
ROSE HALL SUITES 
★★★★★

ROSE HALL BEACH 
★★★★+

možnosti oBsaDenia
Standard

aa / aaa / aac / aacc

Junior suite

aa / aaa / aac / aacc

2 Deti Do 12 r. zDarma

priamo na pláži

all inclusiVe

WellnessNIE
Wi-Fi

straVoVanie
all inclusive
raňajky, obedy, večere – formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • lahodné špeciality 
v reštauráciách à la carte (potrebná je 
rezervácia vopred a na večer vhodné 
oblečenie) • miestne alkoholické aj 
nealkoholické nápoje • mini bar • room 
service od 11:00-23:00 hod. • športové 
možnosti v rámci all inclusive: aerobik, 
gymnastika, jazda na katamarane, kajaku, 
šnorchlovanie, stolný tenis, volejbal, 
vodné pólo, windsurfing • zábavné 
večerné programy • živá hudba • show • 
diskotéka • hodiny tanca a jamajčiny

pre Deti
mini klub (4 - 12 rokov) • detský 
animačný program • detské ihrisko • 
detské menu

pláž
široká piesočnatá pláž Rose Hall so 
žlto -bielym pieskom • v príjemnom 
zálive s pozvoľným vstupom do mora 
• bazénový komplex s plážovými 
službami • ležadlá a osušky bez poplatku 
• obsiahla ponuka vodných športov 
(motorizované za poplatok) • plážový 
volejbal

uBytoVanie
iBerostar rose hall suite
319 komfortne zariadených izieb • 
s kúpeľňou a príslušenstvom • sušič
vlasov • klimatizácia • SAT TV s plochou 
obrazovkou • telefón • trezor • kanvica 
na kávu a čaj • balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady alebo okolia 
alebo bočným výhľadom na more • 
jedna až dve manželské postele

iBerostar rose hall Beach
366 izieb • príjemne zariadené izby 
Standard s kúpeľňou s príslušenstvom • 
klimatizácia • LCD TV • telefón • trezor 
• kanvica na kávu a čaj • žehlička so 
žehliacou doskou • balkón alebo terasa • 
izby Junior Suite situované bližšie k pláži 
• priestrannejšie a s výhľadom na more 
• hotel pre rodiny aj páry s bohatou 
ponukou možností na zábavu a športy 
• vstupná hala s recepciou • lobby 
s zaujímavým dizajnom • kaviareň • 
obchody • disco bar (vstup od 18 rokov) 
• práčovňa • herňa pre deti • divadlo • 
4 reštaurácie (hlavná a 3 à la carte) • 
v záhrade swimm -up bar pri bazénoch 
• dva spojené bazény s jacuzzi (ležadlá, 
uteráky a slnečníky pri bazénoch 
a na pláži zdarma)

poloha
exkluzívne riešený hotelový hotelový 
komplex známej značky • Montego Bay 
s nákupnými a zábavnými možnosťami 
vzdialené 20 km • transfer 
z letiska asi 20 min

VyBaVenie, Ďalšie služBy
moderný interiér v koloniálnom štýle 
so zmyslom pre detail • 4 reštaurácie 
(bufetová a à la carte: so špecialitami 
na mexickej, kahúnskej a japonskej 
kuchyne) • bary: cigarový bar, lobby 
bar, 2 pool bary, beach bar • komplex 
bazénov v hotelovej záhrade s jacuzzi 
• swim -up bar (ležadlá, uteráky 
a slnečníky pri bazénoch a na pláži 
zdarma) • spa centrum • salón krásy 
• sauna • rímske kúpele a masáže • 
obchod so suvenírmi • Wi -Fi zdarma 
v lobby v oboch hoteloch • aerobik • 
tenis • volejbal • vodné polo • stolný 
tenis • tanečné a jazykové kurzy • 
za poplatok paragliding a potápačské 
kurzy, motorizované vodné športy • 
golfové ihrisko cca 2 km • večer animácie 
a zábavné programy

IBEROSTAR ROSE HALL BEACH RRRR+
IBEROSTAR ROSE HALL SUITES RRRRR

izBa stanDarD (rose hall Beach)
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CENA od

1 618 eur

GRAND PALLADIUM LADY HAMILTON  
RESORT & SPA RRRRR

poloha 
moderný hotelový komplex na severnom 
pobreží Jamajky • neďaleko strediska 
Lucea • transfer z letiska Montego Bay 
cca 30 min

VyBaVenie, služBy 
jedno a dvojposchodové budovy 
rozmiestnené v rozsiahlej tropickej 
záhrade • impozantná vstupná hala •  
10 reštaurácií: s medzinárodnou 
kuchyňou „Mo´Bay“, à la carte: miestna 
kuchyňa „Negril“, „The Blue Lagoon“, 
indická „Bhogali“, špeciality na grile 
„Chez Bubba‘s“, talianska „Arte e 
Cuccina“, orientálna „Lotus House“, 
sezóne a vegetariánske jedlá  
a kreolské špeciality „Xaymaica Creole“, 
stredomorská s rybími špecialitami  
a darmi mora „Poseidon´s Sunset Cove“ 
a mexická kuchyňa „El Agave“ 
(pri bazénoch) • 13 barov: v lobby 
„Infinity“ a „Las Vegas“, lounge bar „Miss 
Lou“, „El Teatro“, „Las Brisas“, Swim up 
Bar „The Blue Lagoon“, „Sports Bar“ 
otvorený 24 hodín, „Bill Jammin Beer 
Hut“ a „Jerk Hut“, pub „Boogie Woogie 
Disco“ od 18 rokov • 5 bazénov 

 • ležadlá, slnečníky a uteráky 
pri bazénoch a na pláži zdarma • butiky 
• kaderníctvo • za poplatok kozmetické 
procedúry ako aj sauna a masáže 
v hotelovom wellness centre „Renova 
Spa“ (od 18 r.) • jacuzzi • Wi-Fi bez 
poplatku • za poplatok: motorizované 
vodné športy • kurzy potápania PADI • 
surfovanie • diskotéka a kasíno

uBytoVanie 
516 veľkoryso riešených izieb • Junior 
suite (cca 52 m2) • opticky oddelená 
obývacia časť • kúpeľňa s masážnou 
vaňou a s príslušenstvom • sprcha • 
fén • telefón • LCD TV • rádio • žehlička 
so žehliacou doskou • klimatizácia • 
stropný ventilátor • trezor • minibar 
denne dopĺňaný pivom a nealko nápojmi 
• varná kanvica na kávu a čaj • balkón 
alebo terasa s výhľadom do záhrady • 
za doplatok izby s výhľadom na more • 
Suity (69 m2) majú oddelenú obývaciu 
časť a miesto na dobíjanie iPod • Villa 
Suite (82 m2) v blízkosti pláže  
s vonkajšou sprchou a výhľadom  
na more • Wi-Fi bez poplatku

straVoVanie 
all inclusive 
raňajky, obedy, večere formou bohatého 
bufetu • v hlavných reštauráciách 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodín denne) • počas dňa 
ovocie, pečivo, snacky, popoludní káva, 
čaj • večere v à la carte reštauráciách 
(potrebná rezervácia) • 3 tenisové kurty 
• fitnes • loptové hry na pláži • stolný 
tenis • aerobik • minigolf • lukostreľba 
• katamaran • kajaky • windsurfing • 
šnorchlovanie • vodné bicykle • 
zábavné programy

pre Deti 
detský klub (4 -12 rokov) za poplatok • 
detský bazén • detské ihrisko

pláž
žlto-biela piesočnatá pláž lemovaná 
tropickou vegetáciou • pozvoľný vstup 
do mora na malebných menších plážach 
• ležadlá pri bazénoch aj na pláži bez 
poplatku • rôzne loptové hry • obsiahla 
ponuka vodných športov (motorizované 
za poplatok) • široká ponuka 
občerstvenia v plážových baroch

oFiciálne  
hoDnotenie ★★★★

možnosti oBsaDenia
Juniorsuite / Villa Suite

AA / AAA / AAC / AACC

2 Deti Do 12 r. zDarma 

priamo na pláži 

all inclusiVe 

Wellness 

honeymoon

Wi-Fi

junior suite
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CENA od

1 598 eur

oFiciálne  
hoDnotenie ★★★★

možnosti oBsaDenia
Standard / Junior suite

AA / AAA / AAc / AAcc

2 Deti Do 12 r. zDarma 

priamo na pláži 

all inclusiVe 

honeymoon

Wi-Fi

CLUB HOTEL RIU NEGRIL RRRR+

poloha
klubový hotel s pestrou ponukou zábavy 
a športov známej značky RIU v západnej  
časti Jamajky • priamo na pláži • 
nákupné možnosti vo West-End Negril 
cca 9 km • letisko Montego Bay je 
vzdialené 80 km • transfer z letiska trvá  
približne 80 min

VyBaVenie, Ďalšie služBy
moderne vybavené lobby • 4 bazény  
v záhrade • 5 reštaurácií • hlavná 
„Green Island“: so stravovaním formou 
bufetu 07:00 - 10:30 h a 18:30 - 22:00 
h • 4 à la carte reštaurácie: gurmánska 
„Kulinarium“ • talianska „Luigi“  
10:30 - 12:00 h Restaurant • „Seagull“ 
s medzinárodnou kuchyňou 12:00 - 16:00 
h • ázijská „Mandalay“ (potrebné vhodné 
oblečenie) • 6 barov: v lobby „Welcome“ 
10:00 - 22:00 h, v lounge „Rastaman“ 
18:00 - 23:55 h, pri bazéne „The Plaza“ 
10:00 - 23:55 h, „Sportsbar“ 24 hodín, 
na pláži „Bob“ 10:00 - 18:00 h, Swim up 
Bar 10:00 - 18:00 h • diskotéka • kasíno • 
kaderníctvo • fitnes centrum • 
za poplatok masáže a procedúry 
vo wellnes centre „Renova Spa“ 
• Wi-Fi bez poplatku • večerné zábavné 

programy • animácie pre deti aj 
dospelých • za poplatok: motorizované 
vodné športy na pláži • jazda na 
katamarane • potápanie • Golfové ihrisko 
„Negril Hills“ cca 20 min • tenisové kurty 
s večerným osvetlením (za poplatok)
 
uBytoVanie
420 štýlovo zariadených izieb 
rozmiestnených v dvojposchodových 
budovách • Double Standard 
(cca 26 m2) • centrálne riadená 
klimatizácia • kúpeľňa so sprchou 
a príslušenstvom • fén • telefón • 
SAT TV • stropný ventilátor • trezor • 
žehlička so žehliacou doskou • minibar 
(v cene) • jedna až dve manželské 
postele • balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady • Wi-Fi 
bez poplatku • za doplatok izby 
Double Sea Side (cca 26 m2) 
s výhľadom na more • Junior suite 
(cca 49 m2) s obývacou časťou 

straVoVanie
all inclusive 
raňajky, obedy, večere formou bohatého 
bufetu v hlavnej reštaurácii • 
„Show cooking“ • raňajky až do 11:00 h 

• vybrané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (vody, Cola, Fanta, Sprite) • 
počas dňa ovocie, pečivo, snacky • 
popoludní káva, čaj, koláče, pečivo 
• športy: využitie hotelového fitnes 
centra • stolný tenis • volejbalové ihrisko 
• tenisové kurty • jacuzzi • kajaky • 
windsurfing • šnorchlovanie • 1 lekcia 
potápania v bazéne • zábavné programy 
• diskotéka „Pacha“ (6x do týždňa) • 
v izbách zásobníky s alkolickými nápojmi

pre Deti
• mini klub (4 – 12 rokov) • detská 
stolička v reštaurácii • detský bazén • 
opatrovanie detí (za poplatok)

pláž
prírodná piesočnatá pláž lemovaná 
bujnou tropickou vegetáciou
s pozvoľným vstupom do mora „Bloody 
Bay“ • verejne prístupná s časťou 
vyčlenenou pre hotel • ležadlá 
a slnečníky na pláži aj pri bazénoch 
bez poplatku • ponuka vodných 
športov (motorizované za poplatok) 
• šnorchlovanie • široká ponuka 
občerstvenia v plážových baroch 
(v rámci služieb all inclusive)
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Cancún

Mexiko

Playa del 
Carmen

Puerto 
Aventuras

Cozumel

Playacar
Akumal

Playa Katenah
Tulum

mexiko
Mexiko, krajina starovekých indiánskych kultúr a slnkom 
zaliatych pláží, patrí medzi najobľúbenejšie dovolenkové 
destinácie. Prepychové hotely, ale aj tiché zákutia, vzácne 
pamätihodnosti v kolíske tajuplnej mayskej civilizácie. 
Nádherný výhľad spod tieňov stáročných stromov pohladí oči 
a dynamické rytmy mexických hudobníkov rozveselia dušu. 
Let z Viedne do Cancunu trvá približne 12 hodín.

Yucatán
obľúbený polostrov sa nachádza vo východnej časti 
Mexického zálivu. Nezabudnuteľnú panorámu s nekonečnými 
plážami, bielym pieskom a čistým tyrkysovým morom dotvára 
savana a dažďové pralesy s bujnou vegetáciou. Celoročné 
teploty nad 30 °C, zaujímavé archeologické objavy, miesta 
starej civilizácie Mayov ako Tulum, Coba, Chichén Itzá.

RIVIERa MaYa
sa rozprestiera severne od Cancúnu. Pobrežie posiate 
malebnými rybárskymi dedinkami a hotelovými komplexmi 
s vysokou úrovňou služieb. Najobľúbenejšie strediská sú Playa 
Paraiso, Conzumel, Playa del Carmen, Akumal a Cancún.

cancÚn
je najznámejším letoviskom s plážami širokými aj 500 m 
a veľkolepými hotelovými rezortmi a veľkorysou ponukou 
vodných športov. Lákadlom je plávanie s delfínmi, možnosť 
poznať tieto inteligentné a zábavné tvory z bezprostrednej 
blízkosti. Môžete si vybrať z ponuky rôznych programov od 
20 min. do 1 h, programy zahŕňajú plávanie s delfínmi, ukážky 
výcviku.

PLaYacaR/PLaYa DEL caRMEn
V poslednom období sa stala mondénnym letoviskom, 
synonymom karibskej dovolenky. V menšom prístavnom 
mestečku nechýbajú príjemné reštaurácie, bary, kaviarne 
a obchodíky. Nezabudnuteľný ostrov COZUMEL oproti 
Playacar je známym rajom pre potápačov a fotografov.

nEnEchajtE sI ujsť V MExIku

chIchén Itzá
Celodenný výlet s obedom. Očakáva vás veľkolepé mesto 
Chichén Itzá, centrum mayskej kultúry, archeológmi 
považované za jedno z najpokročilejších v Amerike. Toto 
tajuplné mesto bolo dôležitým obradným centrom. Uvidíte 
Kukulkánovu pyramídu, svätyňu bojovníkov, observatórium 
a palác, kde bolo starovekým bohom obetovaných mnoho 
ľudí.

tuLuM a xEL ‑ha
Ideálne spojenie histórie a zábavy v celodennom výlete. 
Navštívite prírodnú rezerváciu Xel ‑Ha, báječné miesto pre 
šnorchlovanie a oddych. Toto prírodné akvárium je známe 
stovkami žiarivo farebných rybiek v priezračnej vode. Môžete 
si zaplávať aj s delfínmi alebo skúsiť prechádzku po morskom 
dne. Výlet pokračuje do bývalého mayského prístavu – Tulum, 
kde uvidíte mayské chrámy freskami. Naskytne sa vám 
úchvatný pohľad na pobrežie tyrkysovo modrého karibského 
mora, ktoré patrí k najkrajším v Mexiku.

IsLa MujEREs
Celoddený výlet s obedom na „Ostrov žien“. Má bohatú 
históriu už od dôb pirátskych výprav. Ostrovček sa nachádza 
asi 45 min. od Cancúnu. 

xcaREt
Prírodný raj, ktorý bol viac ako 10 storočí jedným 
z najdôležitejších obradných centier a prístavov. Dnes sa tu 
nachádza eko ‑archeologický park, v ktorom si môžete počas 
celodenného výletu vychutnať historické aj prírodné  
krásy – podzemnú rieku, botanickú záhradu, farmu 
s tropickým vtáctvom, predstavenie s delfínmi, kone, pláž, 
šnorchlovanie v modrej lagúne a v jaskyniach. Každý večer 
prebieha predstavenie profesionálnych tanečníkov  
z celého Mexika.

Majské PaMIatkY

sLnEčné PLážE

PoznáVanIE

DELEgát

ODLETY z VIEDNE a buDapEšTI

kLIMatIcká taBuĽka
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 28 29 32 33 34 34 33 33 31 25 29 28
VODA (°C) 25 25 26 27 27 28 28 29 28 28 27 26
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PoLoha
priamo na pláži • medzinárodné 
letisko v Cancúne cca 25 min • 
blízko nákupného strediska Kukulkan 
Plaza • cca 5 min chôdze od nového 
nákupného centra La Isla

VYBaVEnIE, ĎaLŠIE sLužBY
hotelový komplex známej španielskej 
siete Barceló • 4 reštaurácie:  
El Mallorca, La Claraboya, México 
Lindo a Don Quijote • 5 barov • 
3 vonkajšie bazény • ležadlá a osušky 
zdarma • kaderníctvo • salón krásy 
• spa centrum • butiky • obchody 
• internetový kútik • lekárska 
služba • Wi ‑Fi za poplatok • cene: 
tenisový kurt • aerobik • vodná 
gymnastika • bedminton • basketbal 
• kurzy potápania v bazéne • šípky 
• šnorchlovanie • futbal • tenis • 
stolný tenis • volejbal • vodné pólo 
• v neďalekej Aquaworld Marine: 
windsurfing • kajaky • vodné bicykle 
(transfer nie je v cene) • celodenný 
animačný program

uBYtoVanIE
322 renovovaných izieb Superior 
(cca 35 m2) • zariadené v mexickom 
štýle s príslušenstvom • sušič vlasov 
• minibar • kávovar • klimatizácia 
• trezor (za poplatok) • LCD TV • 
pripojenie na internet (za poplatok) • 
žehlička so žehliacou doskou • balkón 
s výhľadom na more (za príplatok) 
• Superior Ocean View (cca 25 m2) 

majú balkón s výhľadom na more • 
jedna až dve manželské postele

stRaVoVanIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • možnosť 
večerať v à la carte reštaurácii 
(nutná rezervácia vopred) • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
ako ovocné šťavy, kokteily, pivo, 
stolové víno, káva, občerstvenie 
počas dňa od 09:00 ‑ 23:00 h • 
poobedňajšie občerstvenie: káva, čaj, 
drobné pečivo od 12:00 ‑ 17:00 h

PRE DEtI
detský klub (4 ‑ 12 rokov)

PLáž
široká biela piesočnatá pláž • 
medzi karibským morom a lagúnou 
Nichupte • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky bez poplatku • 
plážový volejbal a futbal • široká 
ponuka vodných športov za poplatok 
• plážový bar a reštaurácia

oFIcIáLnE
hoDnotEnIE ★★★★

MožnostI oBsaDEnIa
Superior

AA / AAA / AAc/ AAcc

2 DEtI Do 12 RokoV zDaRMa

PRIaMo na PLážI

aLL IncLusIVE

anIMácIE

WI‑FI

PoLoha
obľúbený luxusný hotel známej siete 
Iberostar priamo na pláži • možnosti 
zábavy a nákupov 10 min • letisko 
v Cancúne 15 min

VYBaVEnIE, ĎaLŠIE sLužBY
moderný areál • impozantný komplex 
bazénov (ležadlá a slnečníky bez  
poplatku) • hlavná bufetová 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie: 
mexická, gurmánska, japonská 
• Steakhouse • Golf Club Bar 
(v blízkosti golfového ihriska) • 
Lobby Bar • Beach Bar (pri pláži) • 
Sport Bar (koktejly) • Spa centrum • 
animačné programy • Wi ‑Fi v lobby 
zdarma • za poplatok masáže  
a procedúry v spa centre • golfové 
ihrisko

uBYtoVanIE
426 izieb • moderne vybavené izby 
Standard (36 m2) • majú kúpeľňu 
s príslušenstvom • sušič vlasov 
• žehličku so žehliacou doskou • 
klimatizáciu • telefón • káblovú TV 
• trezor • CD a MP3 prehrávač • 
kávovar • Wi ‑Fi za poplatok • výhľad 
na more • za doplatok izby Superior 
s balkónom • rovnaké vybavenie 
• izby Junior Suite • obývací kút • 
za doplatok: rodinné vilky (50 m2) 
s výhľadom do záhrady alebo 
na more • 2 manželské postele

stRaVoVanIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • denne 24 hodín miestne 
nealkoholické a alkoholické nápoje 
• koktejly • aerobic • požičivanie 
bicyklov • volejbal • biliard • futbal • 
gymnastika • stolný tenis • katamaran 
• kajaky • lukostreľba • windsurfing 
• šnorchlovanie • diskotéka • večer 
zábavné programy alebo živá hudba

PRE DEtI
detský klub • bazén • ihrisko • 
šmýkľavky • tobogán

PLáž
niekoľko kilometrov dlhá biela 
piesočnatá pláž • jemný piesok • 
priamo na pláži v tropickej záhrade 
s bazénmi a barom sú ležadlá, 
slnečníky a plážové osušky bez 
poplatku • loptové hry • ponuka 
vodných športov za poplatok • 
plážový bar a reštaurácie

oFIcIáLnE
hoDnotEnIE ★★★★★

MožnostI oBsaDEnIa
Standard, superior, junior Suite

AA / AAA / AAc/ AAcc

2 DEtI Do 12 RokoV zDaRMa

PRIaMo na PLážI

aLL IncLusIVE

WELnEss

anIMácIE

WI‑FI1 638 eur

CENA od

1 668 eur

CENA od

OCCIDENTAL  
TUCANCUN RRRR

IBEROSTAR  
CANCUN RRRRR

suPERIoR ocEan VIEW suPERIoR ocEan VIEW
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CENA od

1 888 eur

oFIcIáLnE 
hoDnotEnIE ★★★★+

MožnostI oBsaDEnIa
Deluxe 

AA / AAA / AAC 

Junior Suite / Family Suite

AA / AAA / AAC / AACC

PRIaMo na PLážI

uLtRa aLL IncLusIVE

PotáPanIE

anIMácIE

BaBY hotEL

WI‑FI

2+3

PoLoha
ocenený „boutique hotel“ s príjemnou 
atmosférou • moderne zariadený 
s prvkami miestneho dizajnu • 30 km 
od Playa del Carmen • medzinárodné 
letisko Cancún cca 25 min

VYBaVEnIE, ĎaLŠIE sLužBY
5 bazénov • ležadlá a slnečníky pri 
bazénoch bez poplatku • hlavná 
reštaurácia so stravovaním formou 
bufetu • 5 à la carte reštaurácií • 
medzinárodná „Blue“ 06:30 ‑ 23:00 h •  
„Chil“ (morské plody a jedlá na grile) 
12.00 ‑ 22:00 h • ázijské špeciality 
„Tainan“ 18.00 ‑ 22:00 h • talianska 
„Roma“ 17:30 ‑ 22:00 h • „Scoop“ 
poobedňajší čaj s koláčikmi 10:00 ‑ 
17:00 h • „Chil“ bar 12:00 ‑ 22:00 h • 
„Agavero Tequila Lounge“ od 18 rokov 
17:00 ‑ 01:00 h • pri bazéne „Aquanox Bar“ 
10:00 ‑ 23:00 h • Beach bar • Swim up 
Bar „Bubbles Swim Up Bar“ 10:00 ‑ 17:00 
h • kaderníctvo • butiky • za poplatok 
masáže a procedúry vo „Vassa Spa“, 
produkty Red Lane® • Wi ‑Fi bez poplatku 
• kurzy varenia • ochutnávky Tequily 
• hodiny tanca • loptové hry • fitnes 
centrum • butiky • kaderníctvo • golfové 
ihrisko (za poplatok) • vodné športy na 
pláži • za poplatok: potápanie PADI • 
rybolov na otvorenom mori • programy 

a hry pre deti aj dospelých počas dňa 
i vo večerných hodinách

uBYtoVanIE
148 izieb • izby Deluxe (cca 32 m2) • 
manželská posteľ • žehlička/žehliaca 
doska • klimatizácia • sušič vlasov • 
minibar (voda, pivo, softdrinky) • varná 
kanvica na kávu/čaj aj s príslušenstvom • 
SAT TV • telefón • trezor • DVD prehrávač 
• iPod® Docking • balkón alebo terasa • 
priestrannejšie Junior Suite Jacuzzi 
(cca 56 m2) s obývacím kútom a vírivkou • 
Junior Suite Jacuzzi Swim up 
so vstupom do bazénov • rodinné izby 
Family Suite (cca 79 m2) s oddelenou 
spálňou a dvomi manželskými posteľami 
• Swim up Family Suite majú priamy 
prístup k bazénom • Wi ‑Fi bez poplatku

stRaVoVanIE
ultra all inclusive
Gourmet inclusive® lahodné jedlá 
pripravované známymi kuchármi 
rezortov Karisma • raňajky, obedy, 
večere formou bohatého bufetu • á la 
carte v reštaurácii talianskej, mexicko‑
‑karibskej, ázijskej, medzinárodnej, 
latinsko ‑americkej • všetky nealkoholické 
aj alkoholické nápoje vrátane značkových 
• špeciálna strava ako diétne jedlá, 
celozrnné, bio, bezlepková strava 

(bez doplatku) • poobede káva, čaj, 
koláče, snacky, ovocie • gala večere 
a show cooking • ochutnávky vín • 
windsurfing • volejbal • joga • vodná 
gymnastika • stolný tenis • basketbal • 
loptové hry

PRE DEtI
detské ihrisko a bazén • programy 
a hry pre deti 4 ‑ 12 r. v detskom centre 
„Azulitos Play House“ • opatrovanie detí 
za poplatok • detská výživa • ohrievač 
na fľaše • Babyphone (na vyžiadanie) 
• prebaľovací pult • detská stolička 
v každej reštaurácii (na vyžiadanie) • 
detský kočík „buggy“ (podľa dispozície 
a na vyžiadanie vopred)

PLáž
priamo na bielej piesočnatej pláži Puerto 
Morelos • jedna z najkrajších pláží na 
polostrove Yucatán • jemný biely piesok 
• pozvoľný vstup do mora • ležadlá pri 
bazénoch aj na pláži bez poplatku • 
loptové hry • ponuka vodných športov 
(motorizované za poplatok) • plážové 
bary 

 

AzUL BEACh RESORT 
RIvIERA mAyA RRRRR

junIoR suItE jacuzzI
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junIoR suItE suPERIoR

GRAN BAhIA PRINCIPE TULUm RRRR+ 
LUXURy AKUmAL RRRRR

1 398 eur

CENA od

Haciende Dona Isabel • snacky • 
animačné programy • 1 x týždenne 
hodina windsurfingu • jazda na 
katamaráne • kajaky • požičanie bicykla 
• hodina tanca Merengue • výstroj na 
šnorchlovanie (1 hod.) • loptové hry • 
stolný tenis • biliard • aerobik • fitnes • 
Green Fee na golfovom ihrisku Riviera 
Maya Golf Club • rozšírená ponuka 
reštaurácií Don Pablo Collection pre 
hotelových hostí Luxury Akumal, ktorí 
môžu využívať aj všetky zariadenia 
sesterských hotelov

PRE DEtI
Miniklub Bahia ‑Scout pre deti od 4‑12 
rokov • denne programy • hry a párty 
• tematické večery • detské ihrisko • 
Bahia Scouts Waterpark • detský bazén 
• plávanie s delfínmi (za poplatok) • 
masáže pre deti • detský kútik a stoličky

PLáž
nádherná dlhá biela piesočnatá pláž 
v zálive lemovaná tropickou vegetáciou • 
koralové útesy vhodné na šnorchlovanie 
cca 50‑100 m • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky bez poplatku • loptové 
hry • ponuka vodných športov (niektoré 
za poplatok) • plážový bar a reštaurácia

uBYtoVanIE
Izby Junior Suite Superior max. 
pre 3 dosp. a 1 dieťa • balkón alebo 
terasa s výhľadom do záhrady• kúpeľňa 
so sprchovacím kútom • sušič vlasov 
• žehlička so žehliacou doskou • 
klimatizácia • SAT  TV • telefón • trezor • 
minibar • hydro masážnou vaňou • 
Wi ‑Fi na izbách bez poplatku • 
za doplatok: Junior Suite Ocean Front 
• modernejšie zariadené • manželská 
posteľ • v časti Akumal izby Junior Suite 
Deluxe s novším zariadením a dvomi 
manželskými posteľami • Junior Suite 
Deluxe Ocean Front pre 3 osoby • 
novšie zariadené a najbližšie k moru • 
za doplatok rodinné izby Family 2+2 
• minibar s nápojmi pre deti (šťavy, 
mliečne koktaily) • detská kozmetika 
v kúpeľni • dverami spojené superior izby 
s dvomi spálňami Master Suite 
(za doplatok)

stRaVoVanIE
ultra all inclusive
raňajky, obedy aj večere formou 
bufetových stolov • večere á la carte 
3x týždenne (nutná rezervácia vopred) • 
24 hodín neobmedzený výber z ponuky 
nápojov v baroch • na diskotéke 
a v zábavnom centre 

PoLoha
komplex hotelov s výbornými službami 
all inclusive • obklopený pamiatkami 
z ríše Mayov v oblasti Riviera Maya • 
medzi hotelmi premáva shuttle ‑bus • 
stredisko Tulum cca 20 minút autom 
• medzinárodné letisko Cancún asi 60 
minút

VYBaVEnIE, ĎaLŠIE sLužBY
komplex hotelov v bujnej tropickej 
záhrade priamo na bielej piesočnej pláži 
• detské bazény • plavecké bazény • 
ležadlá a osušky pri bazénoch zdarma • 
11 barov: snack bary, 4 pool bary, Piano 
Bar • 4 hlavné reštaurácie (stravovanie 
formou bufetu) • 5 á la carte reštaurácií: 
medzinárodná, ryby a dary mora, 
talianska „Dolce Vita“, so špecialitami 
„Gourmet Arlequin“, argentínska 
„Rodizio“ (potrebná rezervácia vopred) • 
za poplatok masáže a procedúry 
v spa centre • golfový klub (za poplatok) 
• zábavné centrum podľa vzoru mexickej 
dediny • sieť obchodíkov • diskotéka • 
divadlo • tematické večery • Wi ‑Fi  
bezplatne v loby (za poplatok na izbách) 
• 5 tenisových kurtov • ihrisko pre 
loptové hry • fitnes • aerobik • kajaky 
• hodiny tanca • biliard • stolný tenis • 
hudobné vystúpenia

oFIcIáLnE 
hoDnotEnIE ★★★★★

MožnostI oBsaDEnIa
Junior Suite superior
AA / AAA / AAc/ aaac / AAcc

Junior Suite ocean front

AA / AAA / AAc

Junior Suite deluxe
AA / AAA / AAc/ aaac / AAcc

Junior Suite deluxe 
ocean front
AA / AAA / AAc

2 DEtI Do 12 R. zDaRMa 

PRIaMo na PLážI

uLtRa aLL IncLusIVE 

PotáPanIE

goLF

WI‑FI
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Panama CityPANAMA

NOVINKA

slNečNé pláže

pOzNáVANIe

TROpICKÝ RAJ

ODLETY Z viEDnE a buDapEšTi

KOSTARIKA
Kostarika patrí medzi fascinujúce stredoamerické krajiny, 
ktoré zapôsobia pestrou prírodou, dažďovým pralesom, 
vysokými vodopádmi, ale i hlbokými krátermi. Môžete sa prejsť 
malebnými koloniálnymi mestečkami alebo dlhými plážami. 
V národných parkoch nájdete jaštery, tropické žaby a v lesoch 
množstvo vtákov i druhov opíc. V mori možno uvidíte veľryby 
alebo vo večernom lese zazriete pumu či jaguára. Let 
do San Jose (s prestupom) trvá približne 15 hodín.

San JOSÉ
Hlavné mesto Kostariky sa rozprestiera v úrodnom údolí 
a ukrýva viacero architektonických pokladov hlavne v starom 
meste. Múzeá a kultúrne podujatia sú zdrojom zaujímavých 
informácií z histórie aj miestneho folklóru. Oplatí sa navštíviť 
niektorý z neďalekých vulkánov s nádherným výhľadom alebo 
prežiť príjemné chvíle na miestnej plantáži, kde ochutnáte 
voňavú šálku výbornej kávy.

bRauLiO CaRiLLO
Na severnom pobreží, v jednom z najkrajších prírodných 
parkov organizujú prehliadky banánovej plantáže so 
zaujímavým výkladom a plavby loďou po dômyselných 
systémoch kanálov. Na výletoch, ktoré podniknete z hlavného 
mesta, môžete obdivovať krásy dažďového pralesa.

MOnTEvERDE
Je domovom rôznorodých kolibríkov a nádherných motýľov. 
V karibskej oblasti krajiny sú najvyhľadávanejšími malebné 
miestne dedinky. Nezabudnuteľným výletom do vnútra 
tropického pralesa býva návšteva dediny indiánov žijúcich 
tradičným spôsobom. Ak sa zaujímate o obyvateľov 
mangrovníkových močiarov, v oblasti budete môcť pozorovať 
korytnačky a rôzne druhy vtákov alebo ostrovy plné opíc. 
Večer sa vynoria i kajmany.

nEnEChaJTE Si uJSť na kOSTaRikE

Napríklad návšteva aktívneho vulkánu poas a irazu ani výlety 
do národného parku La amistad, na pohraničí Kostariky 
a Panamy. Park je oblasťou, ktorú vytvarovali ľadovce 
a dodnes ho pokrýva hustý tropický prales. Jeho poloha 
umožňuje prekrytie severoamerickej a juhoamerickej fauny 
a flóry. Územie obývajú štyri pôvodné indiánske kmene.

K ďalším atrakciám patrí kokosový ostrov vulkanického 
pôvodu. Národný park vznikol kvôli unikátnej faune a flóre, 
je porastený tropickým dažďovým pralesom. Pre svoju 
geografickú odlišnosť sa tu vyvinulo vyše 70 endemitov, 
je domovom mnohých rýb, veľrýb a koralov. V roku 1997 
bol zapísaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO. 
Korytnačie múzeum v Tortuguero Vám poskytne príležitosť 
dozvedieť sa viac o rôznych druhoch morských korytnačiek, 
hniezdiacich na plážach Tortuguera. Lepšie pochopíte 
ich život, dozviete sa o veľkom úsilí, ktoré vynakladajú 
ochranári na udržanie ich živočíšneho druhu. playa del Coco 
je živou plážou, kde sa môžete stretnúť s domácimi, ale aj 
dovolenkármi z celého sveta, byť hosťom na večierku na pláži, 
užiť si zábavu v kasíne, diskotéke či miestnom bare. playa 
Zancudo je nádherná pláž, ktorá je rajom pre milovníkov 
kúpania a relaxu s rôznorodou ponukou reštaurácií, kde sa 
podávajú miestne pokrmy.

KlIMATICKá TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 28 29 30 30 28 28 28 28 28 27 27 28
VODA (°C) 23 23 24 24 25 25 24 24 24 24 24 24

náš Tip
Národný park barra honda je unikátny zaujímavými 
geologickými útvarmi. Leží v ústí rieky Tempisque vo 
vápencovej oblasti. Dažde a erózie tu vytvorili jaskynné 
komplexy, ktoré siahajú až do hĺbky 200 m. Predpokladá sa, 
že zo 42 jaskýň je len 19 preskúmaných. Pozoruhodným je 
polostrov nicoya, kde sú situované naše hotely. Pláže a výlety 
do pralesa sú také rôznorodé a zaujímavé, ako ich obyvatelia.
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IzBA DelUXe

CENA od CENA od

1 338 eur1 598 eur

pOlOHA
priamo na pláži polostrova Nicoya 
• uprostred úžasnej záhrady • 
zábavné a nákupné možnosti 
v neďalekom meste Liberia • transfer 
z medzinárodného letiska San José 
cca 5 hodín

VYBAVeNIe, ĎAlŠIe slUžBY
luxusný hotelový rezort pre dospelých 
• stravovanie formou bufetu v hlavnej 
reštaurácii „The Buffet“ • reštaurácie 
„The Italian“, „D’Oriental“, „Mexican“ 
(všetky à la carte, rezervácia vopred 
nutná) • 4 bary • Spa centrum 
(za poplatok) • komplex bazénov • 
turistické vychádzky • požičovňa áut 
• diskotéka • animačné programy 
• Wi ‑Fi • za poplatok: potápanie • 
procedúry v spa centre • rybolov 
na otvorenom mori • motorizované 
vodné športy • jazdenie na koňoch • 
výlety do okolia

UBYTOVANIe
163 izieb rozmiestnených 
v terasovitom areáli plnom tropických 
rastlín • izba Deluxe s rozlohou 
cca 45 m2 • klimatizácia • kúpeľňa 
s príslušenstvom • telefón • trezor • 
káblová TV • sušič vlasov • minibar • 
varná kanvica • balkón alebo terasa • 
žehlička so žehliacou doskou •
za doplatok Deluxe Ocean view 
s výhľadom na more • izby Royal Club 
Standard s prístupom do Royal klubu

sTRAVOVANIe
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetu aj à la carte (vopred potrebná 
rezervácia) • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • denne 
dopĺňaný minibar • športy: beach 
volejbal • tenis (osvetlenie) • aerobik 
• kajaky • futbal • stolný tenis • fitnes 
centrum • minigolf
Royal Club za doplatok - 
prednostný check in/out • večere 
v exkluzívnej reštaurácii • zábavu na 
„Manager’s Cocktail Party“ • oddelená 
časť bazénu

pláž
piesočnatá pláž Playa Buena 
s prírodným pieskom • pozvoľný 
vstup do mora • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky pri bazénoch aj na 
pláži bez poplatku • pestrá ponuka 
vodných športov (motorizované za 
poplatok) • potápanie PADI

OfICIálNe 
HODNOTeNIe ★★★★+

MOžNOsTI OBsADeNIA
Deluxe, deluxe ocean view, 
royal club standard

a / aa / aaa

pRIAMO NA plážI

All INClUsIVe

HONeYMOON

leN pRe DOspelÝCH

pOTápANIe

WI ‑fI

pOlOHA
v južnej časti polostrova Nicoya 
v zátoke Ballena • uprostred tropickej 
vegetácie na nádhernej 6 km dlhej 
pláži • hlavné mesto San José 165 km 
• transfer z medzinárodného letiska 
cca 5,5 hod.

VYBAVeNIe, ĎAlŠIe slUžBY
vstupná hala s loby • 3 reštaurácie • 
„El Tucan“ so stravovaním formou 
bufetu • japonská à la carte „Miyako“ • 
Steakhouse „El Rancho“ 
za poplatok • 3 bary • Spa centrum 
(za poplatok) • komplex bazénov • 
farma s papagájmi • pavilón motýľov • 
prírodný park • turistické vychádzky • 
požičovňa áut • diskotéka • animačné 
programy • Wi ‑Fi (za poplatok) •  
za poplatok: tenis (večerné osvetlenie 
na tenisových kurtoch) • potápanie 
• masáže a procedúry v spa centre 
• rybolov na otvorenom mori • 
motorizované vodné športy • jazdenie 
na koňoch • 9‑jamkové golfové ihrisko 
„Villa de Los Delfines“

UBYTOVANIe
402 izieb rozmiestnených 
v 2‑poschodových budovách 
• Superior izba s rozlohou cca 
38 m2 • klimatizácia • kúpeľňa 
s príslušenstvom • telefón • trezor • 
káblová TV • sušič vlasov • minibar 
• Wi ‑Fi (za poplatok) • jedna až dve 
manželské postele • balkón alebo 

terasa • izba s výhladom na more 
s rovnakým vybavením za doplatok

sTRAVOVANIe
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetu aj à la carte (vopred potrebná 
rezervácia) • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje • športy: 
volejbal • tenis (bez osvetlenia) • 
aerobik • kajaky • futbal • biliard 
• stolný tenis • fitnes centrum • 
basketbal • minigolf

pRe DeTI
detský bazén a detské ihrisko

pláž
dlhá piesočnatá pláž s jemným 
prírodným pieskom v zálive Bahia 
Balena • pozvoľný vstup do mora • 
ležadlá, slnečníky a plážové osušky 
pri bazénoch aj na pláži bez poplatku 
• rozsiahla ponuka vodných športov 
(motorizované za poplatok) • jazda 
na koni po pláži a okolí (za poplatok)

OfICIálNe 
HODNOTeNIe ★★★★

MOžNOsTI OBsADeNIA
Superior

aaa / aaaa / aacc / aaccc

DIeťA DO 12 ROKOV zDARMA

pRIAMO NA plážI

All INClUsIVe

pOTápANIe

GOlf

WI ‑fI

Occidental PaPagayO RRRRR BarcelÓ tamBOr Beach RRRR+
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TripAdvisor
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TICHÝ OCEÁN

KARIBSKÉ MORE

PANAMA

KOLUMBIA

Panama City

Playa Blanca

KlIMATICKá TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 28 29 32 28 29 30 30 30 28 28 29 28
VODA (°C) 25 25 26 26 26 27 25 25 26 28 27 26

PANAMA
panama je pútavá stredoamerická krajina známa osemdesiat 
kilometrov dlhým panamským prieplavom, ktorý je svetovou 
raritou a dôležitou obchodnou cestou. Ročne ním prejde až 
14 000 lodí. Organizujú sa tu výletné plavby s prehliadkou 
plavebných komôr Miraflores a odborným výkladom 
o histórii Panamského prieplavu, múzeum Panamského 
prieplavu vás poučí o tom, prečo je impozantným vodným 
dielom spájajúcim celý svet. Kolorit starého mesta Panama 
zase dýcha históriou a od roku 2003 je súčasťou svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Let do Panama City 
(s prestupom) trvá približne 15 hodín.

panaMa CiTY
moderná metropola rozdelená do troch častí: obľúbená 
nákupná zóna s množstvom obchodov, ďalej časť Casco 
Antiguo  ‑mesto koloniálnych čias, patriaca k svetovému 
dedičstvu UNESCO a napokon časť známa historickými 
uličkami Panama La Vieja. Počas plavby motorovou loďou 
po vodných cestách v okolí prieplavu budete svedkami 
neuveriteľnej symbiózy, v ktorej žijú tunajšie voľne žijúce 
živočíchy obývajúce okolitú prírodu. Loďou pri jazere Gatun 
sa dá presunúť k rieke Chagres a na ostrov opíc „Monkey 
Island“, ktorý je domovom „Kapucínov“, ktoré môžete 
pozorovať v ich prirodzenom prostredí. A ak budete mať 
šťastie, prídu vás pozdraviť aj osobne. Neskôr sa oplatí 
návšteva národného parku Soberania s prechádzkou lesnými 
chodníkmi a lahodným piknikom. Môžete si tu kúpiť suveníry 
pre priateľov v tradičnej remeselnej dielni a obchode.

bOCaS DEL TORO
ostrovný raj, oáza pokoja a domov farebných podmorských 
živočíchov s bielymi piesočnatými plážami. Na pobreží 
karibského mora leží mestečko portobello, známe nielen 
vďaka moreplavcom ako Krištof Kolumbus, ale aj vďaka 
roztopašným pirátom Henryho Morgana.
playa blanca
po poznávaní krajiny a pestrých výletoch dobre padne 
oddych v renomovaných hoteloch s výbornými službami, 
napríklad na úžasnej piesočnatej pláži, kde sa nachádzajú 
naše hotely.

nEnEChaJTE Si uJSť v panaME

Ak chcete zažiť tradície, kultúru a vidieť prírodné krásy, 
vyberte si výlet do parku El valle de antón. Môžete 
pozorovať zvieratá v bujnej prírode, ale i nakupovať na 
miestnom trhu. Budete nadšení ekosystémom a jednou 
z najúplnejších zoologických záhrad v krajine 
ZOO El nispero, kde žije viac než 250 druhov živočíchov. 
Krásna býva prechádzka k impozantným vodopádom 
El Chorro Macho. Tu si môžete dopriať relaxačný kúpeľ 
a využiť terapeutické účinky bahna. Ako suvenír si môžete 
odniesť malý kúsok tejto krásnej krajiny v podobe tropického 
ovocia, ručne spracovaných výrobkov alebo domáceho rumu. 
Z tradičných jedál skúste ochutnať napríklad 
„Sancocho Panameño“. A nezabudnite fotografovať, pretože 
nielen zážitky, ale aj úžasné fotografie vám neskôr budú 
pripomínať túto pestrú krajinu.

náš Tip
Vzrušujúce dobrodružstvo s možnosťou preskúmať hlbiny 
panamskej džungle vás bude čakať v oblasti „El Darien“. Na 
palube tradičnej indiánskej lode „Pirogua“ sa oboznámite so 
starobylým kmeňovým spoločenstvom. Do srdca dažďového 
pralesa povedie skupinu skúsený domorodý sprievodca. 
Okúpete sa v prírodnom bazéne, ktorý vytvoril veľkolepý 
vodopád a uvítajú Vás srdeční obyvatelia domorodej 
komunity „Ember“. Prezradia niečo zo svojej histórie, 
tradícií a zvykov, možno aj niektoré tajomstvá. Uvidíte, ako 
sa dá komunikovať aj prostredníctvom folklórnych tancov 
a ochutnáte špeciality ich tradičnej kuchyne, práve ulovené 
ryby so zeleninou, ktorú sami vypestovali.

NáDHeRNá pRíRODA

slNečNé pláže

pOzNáVANIe

TROpICKÝ RAJ

DeleGáT

ODLETY Z viEDnE a buDapEšTi
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DelUXe OCeAN VIeW

NOVINKA

CENA od

1 488 eur

SheratOn BiJaO Beach reSOrt RRRRR

OfICIálNe 
HODNOTeNIe ★★★★★

MOžNOsTI OBsADeNIA
Deluxe Garden View / 
Deluxe Ocean View / 
Beach Front Junior Suite

aa / aaa / aac / aacc

DIeťA DO 12 R. zDARMA

pRIAMO NA plážI

All INClUsIVe

GOlf

WI‑fI

športy v cene: loptové hry na pláži • 
tenis • aerobik • nemotorizované vodné 
športy • stolný tenis

pRE DETi
detský klub (5‑11 rokov) s herňou, detské 
ihrisko, opatrovanie detí (za poplatok) • 
detský tobogan

pláž
niekoľko kilometrov dlhá piesočnatá pláž 
so svetlým pieskom • uprostred tropickej 
prírody • verejná pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • ležadlá, slnečníky 
pri bazénoch bez poplatku • ponuka 
vodných športov (za poplatok) • loptové 
hry • potápanie • jachting • golfové 
ihrisko

jachting • windsurfing • rybolov na 
otvorenom mori • karaoke • animácie • 
večer zábavné programy

ubYTOvaniE
293 moderne vybavených izieb • Deluxe 
Garden view Room (cca 18 m2) • 
klimatizácia • kúpeľňa • telefón • trezor 
(za poplatok) • TV s plochou obrazovkou 
• sušič vlasov • minibar (za poplatok) 
• varná kanvica • manželská posteľ 
a rozkladacia pohovka • francúzsky 
balkón • žehlička so žehliacou doskou • 
za doplatok izby s výhľadom na more 
Deluxe Ocean view (cca 24 m2) • 
najbližšie k pláži beach Front Junior 
Suite (cca 55 m2) s oddelenou 
obývačkou a spálňou • terasa s výhľadom 
na more • izby s bezbariérovým 
prístupom (na vyžiadanie vopred) • 
Wi ‑Fi bez poplatku

STRavOvaniE
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou bufetu 
alebo à la carte (potrebná rezervácia 
vopred a formálne oblečenie) • vybrané 
alkoholické a nealkoholické nápoje 
v baroch • rozlievané nealkoholické 
nápoje k jedlám v reštauráciách • 
popoludní káva, čaj, pečivo, snacky • 

pOLOha
hotel známej siete uprostred záhrady 
plnej tropickej vegetácie • vzdialený cca 
135 km od Panama City so zábavnými 
a nákupnými možnosťami • transfer 
z medzinárodného letiska cca 90 min

vYbavEniE, ĎaLšiE SLuŽbY
moderne vybavený hotel s výbornými 
službami • komplex s tromi bazénmi 
• ležadlá a slnečníky v záhrade bez 
poplatku • oddelený detský bazén • 
2 vírivky • 3 reštaurácie: hlavná so 
stravovaním formou bufetu 07:30 ‑ 22:00 
h • à la carte japonská „Sakura“ 18.30 - 
22.00 h, stredomorská kuchyňa „Olivos“ 
18:30 ‑ 22:00 h • 4 bary: „Taboga“ 19:30 - 
22:00 h, „Portobello“ 11:00 ‑ 07:00 h, 
„De Lesseps Lobby Piano Bar“ 09:00 ‑ 
02:00 h, Coco Solo Beach Bar and Grill 
10:00 - 22:00 h • „Canopy Lounge“ 
22:00 - 02:00 h • „Coffe Breake“ - 
využitie konferenčných miestností 
(za poplatok) • „Sheraton Fitness“ • 
„Sheraton Club Lounge“ • za poplatok 
masáže a kozmetické procedúry vo 
wellness centre „Shine Spa for Sheraton“ 
• butiky • Wi -Fi bez poplatku • 
za poplatok: potápanie • stolný tenis • 
surfovanie • motorizované vodné športy 
• golfové ihrisko (vzdialené cca 15 min) • 
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DelUXe OCeAN VIeW IzBA sTANDARD

CENA od CENA od

1 498 eur1 398 eur

pOlOHA
priamo na pláži • nákupné možnosti 
v Rio Hato cca 6 km • transfer 
z medzinárodného letiska cca 90 min

VYBAVeNIe, ĎAlŠIe slUžBY
moderne vybavená vstupná hala 
s lobby • 2 hlavné reštaurácie 
(stravovanie formou bufetu) 
„Pacifiko“ a „Atlantis“ • 8 à la carte 
reštaurácií (morské špeciality, thajská, 
stredomorská, ázijská, japonská, 
talianska) • Steakhouse • za poplatok 
reštaurácia „The Daily Catch“ • 
11 barov • obchodíky • Spa centrum 
(za poplatok) • 3 vírivky • komplex 
8 bazénov • za poplatok: tenis • 
potápanie • masáže a procedúry v spa 
centre • rybolov na otvorenom mori • 
jazdenie na koňoch • golf • hodiny 
tanca • diskotéka • kasíno • večer 
zábavný program

UBYTOVANIe
852 izieb rozmiestnených v 35 vilách  
• izba Standard (cca 22 m2) • 
klimatizácia • kúpeľňa s príslušenstvom 
• telefón • trezor • káblová TV • sušič 
vlasov • menšia chladnička • manželská 
posteľ a rozkladacia pohovka • balkón 
alebo terasa • izby Garden view výhľad 
do záhrady • Ocean view s výhľadom 
na more (za doplatok) • Superior 
Ocean view (36 m2) s oddelenou 
obývacou časťou (za doplatok) • Wi-Fi 
(za poplatok) • izby Deluxe vo vilkách  
s dvomi manželskými posteľami

sTRAVOVANIe
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii alebo à la carte 
(rezervácia vopred potrebná) • miestne 
alkoholické a nealkoholické nápoje  
24 hodín aj na diskotéke • v cene: 
volejbal • aerobik • kajaky • vodný 
bicykel • biliard • stolný tenis • 
šnorchlovanie

pRe DeTI
detský bazén

pláž
široká piesočnatá pláž so svetlým 
pieskom lemovaná tropickou prírodou 
Playa Blanca • pozvoľný vstup do mora 
• ležadlá, slnečníky bez poplatku •  
bar • vodné športy a potápanie 

OfICIálNe 
HODNOTeNIe ★★★★

MOžNOsTI OBsADeNIA
Standard, Garden View, Ocean View, 
Superior Ocean View

aa / aaa / aac / aacc

DIeťA DO 12 ROKOV zDARMA

pRIAMO NA plážI

All INClUsIVe

pOTápANIe

GOlf

WI ‑fI

pOlOHA
obľúbený hotel obklopený tropickou 
záhradou priamo na pláži • známy 
výbornými službami all inclusive 
• zábavné a nákupné možnosti 
v Rio Hato cca 4 km • transfer 
z medzinárodného letiska 
cca 120 minút

VYBAVeNIe, ĎAlŠIe slUžBY
komplex 4 bazénov s detským 
bazénom • hlavná reštaurácia 
„Balboa“ (stravovanie formou 
bufetu) • 3 à la carte reštaurácie: 
ázijská, talianska, špeciality na grile 
(potrebná rezervácia a primerané 
oblečenie) • 5 barov (lobby, pool, 
saloon bar, spots, swimm up) • 
obchodíky • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch bez poplatku (v izbách  
za poplatok) • za poplatok: potápanie 
• rybolov na otvorenom mori • 
surfovanie • motorizované vodné 
športy • diskotéka • animované 
programy a show

UBYTOVANIe
573 moderne vybavených izieb • izba 
Double Room Courtyard a Double 
Standard (cca 35 m2) • manželská 
posteľ (200 x 200 cm) a menšia 
posteľ (125 x 200 cm) • klimatizácia 
• kúpeľňa s príslu-šenstvom • telefón 
• trezor (za poplatok) • káblová TV 
• sušič vlasov • stropný ventilátor • 
balkón • žehlička so žehliacou doskou 

• výhľad na more (za doplatok) 
• za doplatok rodinné izby Family 
Room s dvomi spálňami (manželská 
posteľ a dve samostatné postele 
90 x 180 cm) 

sTRAVOVANIe
ultra all inclusive 
raňajky, obedy, večere formou bufetu 
• 24 hod. alkoholické a nealkoholické 
nápoje • popoludní káva, čaj, pečivo 
• športy v cene: plážový volejbal • 
vodná gymnastika • kajaky • aerobik 
• fitnes

pRe DeTI
detský klub 4 ‑ 12 r., detské ihrisko

pláž
niekoľko kilometrov dlhá a široká 
piesočnatá pláž so svetlým pieskom 
a palmami • ležadlá, slnečníky 
a plážové osušky bez poplatku • bary 
• ponuka vodných športov (vybrané 
za poplatok)

OfICIálNe  
HODNOTeNIe ★★★★+

MOžNOsTI OBsADeNIA
Double Room Courtyard

aa / aaa / aac / aacc

2 DeTI DO 12 ROKOV zDARMA

pRIAMO NA plážI

UlTRA All INClUsIVe

pOTápANIe

WI‑fI

rOyal decamerOn  
gOlf Beach RRRR

riu Playa Blanca RRRR+
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DelUXe OCeAN VIeW

NOVINKA

CENA od

1 798 eur

the WeStin Playa BOnita RRRRR

OfICIálNe 
HODNOTeNIe ★★★★★

MOžNOsTI OBsADeNIA
Deluxe Green View / 
Deluxe Ocean View

aa / aacc / aac / aaa

pRIAMO NA plážI

All INClUsIVe

GOlf

WI‑fI

2 + 2

v cene: fitnes centrum • plážový volejbal 
• nemotorizované vodné športy

pRE DETi
detský klub s herňou (3 ‑ 12 rokov), 
detské ihrisko, opatrovanie detí (za 
poplatok) • detské programy a animácie 
• špeciálne programy pre deti zamerané 
na zdravý spánok a výživu „The SPG® 
Kids Pass“ (za poplatok)

pláž
piesočnatá pláž so svetlým pieskom 
Playa Bonita • vhodná na dlhé 
prechádzky • komplex bazénov priamo 
pri pláži • bar a reštaurácie • ležadlá 
pri bazénoch aj v záhrade pri pláži bez 
poplatku

vodné športy • neďaleko 18 jamkové 
golfové ihrisko • windsurfing • kajaky • 
lekcie španielčiny • stolný tenis • kartové 
hry • lekcie tanca „Merengue“ a „Salsa“ • 
výlety do Panama City (cca 8km)

ubYTOvaniE
611 moderných izieb • izba Deluxe 
Green view (cca 37 m2) • klimatizácia • 
kúpeľňa • telefón • chladnička • trezor 
(za poplatok) • LCD TV • sušič vlasov • 
minibar • varná kanvica na kávu a čaj • 
žehlička so žehliacou doskou • balkón 
so sedením • iPod -Docking • za doplatok 
izba Deluxe Ocean view s výhľadom na 
more (minibar v cene) • posteľná súprava 
pre zdravý spánok „The Heavenly® 
Bed“ (za poplatok) • za poplatok: 
nápoje a jedlá v rámci izbovej služby 
• za poplatok izby s bezbariérovým 
prístupom (na vyžiadanie vopred), Wi ‑Fi 
za poplatok

STRavOvaniE
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii • obedy aj večere 
v à la carte reštauráciách (potrebná 
rezervácia vopred) • vybrané alkoholické 
nápoje, šťavy, nealkoholické nápoje • 
popoludní káva, čaj, pečivo, snacky • 

pOLOha
obľúbený hotel priamo na pláži • 
obkolesený prírodou v malebnom 
zálive • výborná poloha v blízkosti 
pamätihodností a nákupných možnosti 
cca 8 km od hlavného mesta Panama 
City • letisko Tocumen - Panama City 
cca 35 km • transfer z medzinárodného 
letiska cca 20 min

vYbavEniE, ĎaLšiE SLuŽbY
záhrada s komplexom troch bazénov • 
4 bary • 6 reštaurácií: 2 hlavné (stravovanie 
formou bufetu) „Pacifika“ 18:00 ‑ 22:30 h, 
s terasou pri bazéne a na pláži „Oceanica“ 
13:00 ‑ 17:00 h • à la carte: argentínska 
kuchyňa „Tierra y Fuego“ 18:00 ‑ 22:30 h 
• európske jedlá „Soleo“ 18:00 - 01:00 h • 
jedlá z darov mora, hamburgery, špagety, 
pizza „Starfish Grill“ pondelok ‑ piatok 
06:00 ‑ 11:00 / 12:00 ‑ 22:30 h a sobota – 
nedeľa od 11:30 h, „Asiana“ 18:00 ‑ 22:30 
h • bary: „Oasis Bar and Lounge“ 11:00 
‑ 13:00 h, pri bazénoch „Bamboo Bar“ 
10:00 ‑ 18:00 h, „Tidal Bar“ 10:00 ‑ 18:00 
h • procedúry a masáže v spa centre za 
poplatok • butiky • diskotéka • Wi -Fi 
za poplatok • za poplatok: potápanie • 
moderne vybavené „WestinWORKOUT® 
Fitness Studio“ otvorené 24 hodín • 
rybolov na otvorenom mori • motorizované 
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Káhira

Jeruzalem

Petra
Taba

Hurghada
Sharm el Sheikh

El Quseir
Luxor Marsa Alam

Asuán

priamy let 
z BratiSlaVy

potápanie

delegát

ODlet z BRAtISlAVY 

KlimatiCKá taBUĽKa
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 16 17 19 27 30 35 37 38 30 27 21 17
VODA (°C) 22 21 21 24 26 28 28 29 26 24 25 23

EGYPT
Egypt svojím 5 000 ročným dedičstvom, jedinečnou až 
tajomnou históriou a veľkolepou kultúrou púta pozornosť 
celého sveta. Za posledné desaťročie sa stal obľúbenou 
a vyhľadávanou top destináciou, ktorá sa pýši jedinečnými 
monumentálnymi pamiatkami – pyramídami a chrámami 
v káhire, luxore či karnaku, bohatým podmorským svetom 
a unikátnymi koralovými útesmi.

Viac než 90 percent krajiny, ktorá je kolískou civilizácie, 
pokrýva púšť, obmýva ju Stredozemné i Červené more, leží 
na africkom kontinente i na časti Sinajského polostrova. 
Červenomorské zátoky a lagúny s bohatým podmorským 
svetom a koralovými útesmi sú rajom, ktorý vyhľadávajú 
najmä potápači. Na návštevu, vrátane detí, je potrebné 
vízum, ktoré vám na počkanie vystavia na letisku po pristátí 
a predložení platného cestovného pasu.

HUrgHada
Pôvodne malá rybárska dedinka, ponúka širokú škálu 
ubytovacích kapacít, od lacnejších turistických hotelov 
sústredených v okolí Daharu na severnom konci mesta až 
po desiatky luxusných hotelových komplexov svetových 
hotelových reťazcov v okolí Makadi Bay a Soma Bay na juhu. 
V centre Hurghady – Dahare odporúčame navštíviť typické 
arabské trhovisko, bazáre, mešitu a v novšej časti – Sakalle si 
vychutnať miestne arabské špeciality ako fúl, faláfel, košari, 
kebab a pitu v jednej z množstva reštaurácií, prípadne si 
posedieť v originálnej čajovni pri vodnej fajke a čiernom čaji 
s mätou či karkadé. Let z Bratislavy a Košíc do Hurghady trvá 
4 hodiny. Transfer z letiska trvá od 5 do 40 min.

maKadi Bay
Toto letovisko leží v zálive asi 30 km južne od centra 
Hurghady. Je známe najmä vďaka svojim nádherným plážam, 
krásnym koralom a príjemnej klíme. Nachádzajú sa tu 
prevažne luxusné hotely s kvalitnými službami. Oblasť Makadi 
Bay je vďaka svojej polohe a predovšetkým aj pre svoje 
okolité prírodné prostredie ideálnym miestom pre potápanie 
a šnorchlovanie.

SaHl HaSHeeSH
Sahl Hasheesh je najrýchlejšie rastúcim letoviskom na brehoch 
Červeného mora, iba cca 15 minút cesty od Medzinárodného 
letiska v Hurghade. Je situovaný v nádhernom zálive s 12,5 km  
panenskou piesočnatou plážou a lemovaný nedotknutou 
púšťou v pozadí s majestátnym pohorím. Letovisko je ladené 
do luxusného marockého dizajnu a ponúka výber unikátnych 
hotelov a rezidencií. Staré mesto je obchodným centrom 
s množstvom medzinárodných ale aj lokálnych obchodov, 
kaviarní a reštaurácii, s krásnou pulzujúcou prímorskou 
promenádou.

neneCHajte Si UjSť na poByte V HUrgHade

KáhIRA – náročný celodenný výlet do hlavného mesta 
Egypta a najľudnatejšej metropoly v Afrike, ležiacej na 
začiatku úrodnej delty Nílu. Návšteva tajomných pyramíd 
a mysterióznych sfíng v Gize, aj najbohatšej historickej 
pokladnice na svete – Egyptské múzeum, ktorá skrýva jeden 
z najväčších historických vzácností – Tutanchamónov poklad, 
ako aj jeden zo siedmich divov sveta, veľkolepé pyramídy 
v Gize a mysterióznu Sfingu.

luxOR A KARnAK – celodenný výlet do najstaršieho 
egyptského mesta, ktorý je spojený s návštevou najväčších 
chrámov v Luxore a Karnaku, do Théb, Údolia kráľov 
a kráľovien, zádušného chrámu kráľovny Hatšepsut.

Výlet nA OStROV GIftun – výlet loďou na rajský ostrov 
obklopený tyrkysovým morom s panenskými piesočnatými 
plážami s možnosťami slnenia, potápania a šnorchlovania.

SAfARI – výlet džípom alebo na štvorkolkách do púšte 
a beduínskej dedinky, s možnosťou zoznámenia sa 
s každodenným spôsobom života a zvykov beduínov.
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CENA od

648 eur

ofiCiálne  
Hodnotenie ★★★★

možnoSti oBSadenia
A / AA / AAA / AAC / 
AACC

2 deti do 12 r. zdarma

priamo na pláži 

all inClUSiVe

wellneSS

potápanie

animáCie

wi-fi

poloHa
hotel je situovaný v oblasti Makadi 
Bay • pozostáva z 2 budov a viliek • 
priamo na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • vhodný aj pre 
rodiny s deťmi • cca 30 km od centra 
Hurghady • najbližšie nákupné možnosti 
sa nachádzajú priamo v komplexe • 
medzinárodné letisko v Hurghade je 
vzdialené cca 25 km 

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou a lobby • 
hlavná reštaurácia • à la carte reštaurácie 
• bary • obchody • Wi-Fi iba v lobby (za 
poplatok) • bazény • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zdarma • shuttle 
bus do Hurghady (za poplatok) • Spa 
centrum • potápanie • obchodná pasáž • 
čistiareň • salón krásy • fitnes centrum • 
tenisový kurt • biliard • plážový volejbal 
a futbal • petanque • jazda na koni 
a ťave • stolný tenis • ponuka vodných 
športov (za poplatok) • potápanie • 
šnorchlovanie

UBytoVanie
komfortne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou jednej prístelky • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • individuálna 
klimatizácia • telefón • trezor zdarma 
• minibar • set na čaj a kávu • izby 
s balkónom alebo terasou • k dispozícii 
sú aj rodinné izby s možnosťou  
2 prísteliek (38 - 44 m2), umiestnených 
na prízemí

StraVoVanie
all inclusive* 
raňajky, neskoré raňajky, obedy a večere 
formou bufetových stolov * počas dňa 
rôzne snacky (sendviče, zmrzlina, káva, 
čaj, koláče) * miestne alkoholické  
a nealkoholické nápoje počas dňa 
(09:00-00:00 h.)

pre deti
detský bazén • mini klub • detské ihrisko 
• animačné programy • detská stolička • 
k dispozícii je aj detská postieľka

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora a s malým korálovým útesom • 
vhodná aj pre rodiny s deťmi • 

FORT ARABESQUE RRRR+
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4,0   
tripadvisor
2097 hodnotiacich
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CENA od CENA od

988 eur808 eur

poloHa
hotel je súčasťou hotelového 
komplexu Madinat Makadi • priamo na 
piesočnatej pláži s pozvoľným vstupom 
do mora • vhodný pre rodiny s deťmi 
ale aj pre náročných klientov •  
cca 39 km od centra Hurghady • 
najbližšie nákupné možnosti priamo  
v komplexe • letisko v Hurghade cca 
33 km • transfer cca 30 min

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou a lobby 
• hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácie • bary • obchody • 
internetové pripojenie (300 MB 
zdarma) • bazény • ležadlá a slnečníky 
pri bazéne a na pláži zdarma •  
k dispozícii je aquapark v stredisku 
Makadi Madinat • shuttle bus do 
Hurghady (za poplatok) • za poplatok: 
procedúry v Spa centre • čistiareň 
• potápanie • šnorchlovanie • fitnes 
• biliard • volejbal • tenisový kurt • 
vonkajšie jacuzzi • stolný tenis a futbal 
• široká ponuka motorizovaných  
a nemotorizovaných vodných športov 
(za poplatok) • golfové ihrisko  
v blízkosti hotela

UBytoVanie
komfortne zariadené dvojlôžkové izby 
Superior (38 m2) s možnosťou jednej 
prístelky • kúpeľňa • sušič vlasov •  
SAT TV • individuálna klimatizácia 
• telefón • trezor zdarma • minibar 

(denne dopĺňaný fľašou vody) • set 
na čaj a kávu • izby s balkónom alebo 
terasou • k dispozícii sú aj rodinné izby  
(47 m2, možnosť 2 prísteliek) 

StraVoVanie
all inclusive
raňajky, neskoré raňajky, obedy  
a večere formou bufetových stolov • 
počas dňa rôzne snacky a občerstvenie 
(sendviče, zmrzlina, káva, čaj, koláče) 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas celého dňa (00:00 – 
24:00 h)

pre deti
detský bazén • Kid´s Club pre deti 
vo veky 4-12 rokov • detské ihrisko 
• aquapark • animačné programy • 
špeciálne menu v reštaurácii

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora a malým korálovým útesom • 
vhodná pre rodiny s deťmi
 
ofiCiálne
Hodnotenie ★★★★★

možnoSti oBSadenia 
A / AC / AA / AAA / AAC / AACC

2 deti zdarma

priamo na pláži

all inClUSiVe

BaBy Hotel

aqUaparK

golf

wi-fi

poloHa
vily sú situované v areáli hotela  
Fort Arabesque, ktorý sa nachádza 
priamo pri piesočnatej pláži • sú 
určené iba pre dospelých klientov • 
vzdialenosť od centra Hurghady  
cca 30 km • medzinárodné letisko  
v Hurghade je vzdialené cca 25 km. 

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
27 víl so zdieľaným alebo privátnym 
bazénom • personalizovaný check in 
na recepcii víl • The Pavilion (lounge 
bar) • servírované raňajky • servírované 
večere v The Pavillion • v hotelovom 
komplexe Fort Arabesque: hlavná 
reštaurácia (bufetové stoly) • à la 
carte reštaurácie • bary • obchodná 
arkáda • ležadlá a slnečníky pri pláži 
• shuttle bus do Hurghady • spa 
centrum • potápanie • čistiareň • 
fitnes centrum • tenisový kurt • biliard 
• plážový volejbal • futbal • stolný 
tenis • ponuka vodných športov (za 
poplatok) • potápanie (za poplatok) • 
šnorchlovanie (malý korálový útes)

UBytoVanie
obývacia miestnosť • 1 alebo  
2 oddelené spálne s posteľnou 
bielizňou s kvalitnej bavlny • privátna 
terasa so slnečníky a lehátkami  
a vstupom do bazéna • bazén • Wi-Fi 
• LCD SAT TV • minibar (v cene) • 
kúpeľňa so sprchou • DVD prehrávač • 
set na prípravu kávy a čaju 

StraVoVanie
all inclusive 
raňajky (7:00 - 10:00) • neskoré 
raňajky na pláži (10:30 - 12:00) • obed 
(13:00 - 14:30) • poobedny snack 
(15:30 - 17:00) • večere (19:00 - 22:00) 
• nealkoholické nápoje (ovocné 
šťavy, pepsi, 7 up, tonic, minerálna 
voda a stolová vody servírované vo 
fľaškách alebo plechovkách) • horúce 
nápoje (čaj, káva, kapučíno) • miestne 
alkoholické nápoje (víno, rum, brandy, 
whisky, vodka, gin a ouzo) servírované 
v pohároch • mini bar (nealkoholické 
nápoje, voda) • športové aktivity 
(kanoe, winsurfing, tennis, bicykle, 
mini club, plážové volejbal, fotbal, 
stolný tenis) • nápoje sa servírujú od 
09:00-00)

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora a malým korálovým útesom • 
vhodná pre rodiny s deťmi

ofiCiálne  
Hodnotenie ★★★★★

možnoSti oBSadenia
A / AA / AAA / AAAA

priVátny tranSfer V Cene 

all inClUSiVe

pri pláži

JAZ MAKADINA RRRRR FORT ARABESQUE vIllAS 
– ADUlTS ONly RRRRR
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CENA od CENA od

648 eur599 eur

poloHa
luxusný rezort vhodný aj pre 
náročných klientov • vhodný aj 
pre rodiny s deťmi • cca 22 km od 
centra Hurghady • nákupné možnosti 
v blízkosti hotela • letisko v Hurghade 
cca 17 km

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou a lobby • 
meet & assist servis (za poplatok) 
• hlavná reštaurácia • 4 à la carte 
reštaurácie (medzinárodná, 
mediteránska, ázijská tepaniaki 
a sushi, talianska, orientálna) •  
6 barov • bankomat • Wi-Fi pripojenie 
(zdarma) • 18 bazénov (čiastočne 
vyhrievané počas zimnej sezóny) 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • procedúry v Spa centre (za 
poplatok) • prenájom áut • shuttle bus 
• salón krásy • čistiareň • aquaparky 
• potápanie • windsurfing • jazda 
na ťave • fitnes centrum • tenisové 
kurty • plážový volejbal • vodné pólo 
• šípky • jacuzzi • široká ponuka 
motorizovaných a nemotorizovaných 
vodných športov (za poplatok) • 
animačné a večerné programy

UBytoVanie
dvojlôžkové izby • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • individuálna 
klimatizácia • telefón • trezor 
(zdarma) • minibar • servis na 

prípravu kávy a čaju • izby s balkónom 
alebo terasou • typy izieb: Standard, 
Superior s možnosťou 1 prístelky, 
rodinná izba s možnosťou 2 prísteliek 
• možnosť výhľadu na more

StraVoVanie
all inclusive
raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere (v hlavnej reštaurácii) 
formou bufetových stolov • možnosť 
rezervácie à la carte reštaurácií • 
snack bary na pláži a pri bazéne • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje počas dňa

pre deti
4 detské bazény • Kid´s Club •  
2 aquaparky priamo na pláži • detské 
ihrisko • animačné programy • 
opatrovateľská služba (za poplatok)

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným plytkým 
vstupom do mora • nutná obuv do 
vody

ofiCiálne
Hodnotenie ★★★★★

možnoSti oBSadenia 
A / AC / AA / AAA / AAC / AACC

1 dieťa do 13 roKoV zdarma

priamo na pláži

all inClUSiVe

aqUaparK

potápanie

BaBy Hotel

wi-fi

poloHa
6 km od letiska • 5 km od centra 
• za golfovým ihriskom hotela 
Steigenberger Al Dau Beach • 
piesočnatá pláž s pozvoľným 
vstupom do mora • cez záhradu 
hotela Steigenberger Al Dau Beach 
nákupné možnosti pri hoteli

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
niekoľko budov • reštaurácie (hlavná, 
detská, na pláži, 2 à la carte) • bary 
(snack, lobby, 2 pri bazénoch, strešný, 
plážový) • bazény • aquapark • 
obchody • bezplatný shuttle bus 
do centra • Wi-Fi v lobby zdarma • 
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • 
wellness centrum • posilňovňa • stolný 
tenis • stolný futbal • šípky • biliard • 
vodné športy za poplatok, niektoré 
nemotorizované zdarma • mólo • 
šnorchlovanie • potápačské centrum 
• 9-jamkové golfové ihrisko

UBytoVanie
705 izieb • v superior a deluxe 
izbách možnosť 1 prístelky • kúpeľňa/
WC • sušič vlasov • SAT TV • minibar 
• trezor • individuálna klimatizácia 
• telefón • balkón alebo terasa 
(v štandardných izbách francúzske 
okno) • rodinné izby s 2 prístelkami

StraVoVanie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bohatých bufetových stolov • ľahké 
občerstvenie • vybrané miestne 
alko a nealko nápoje v baroch 
a reštauráciách podľa otváracích 
hodín (v lobby bare 24 h) • úvodné 
kurzy potápania a windsurfingu • 
úvodná lekcia golfu • golf v čase od 
07:30 do 18:00 h • posilňovňa

pre deti
detský bazén • aquapark so  
6 toboganmi • pirátska loď 
s toboganmi pre menšie deti • vodné 
atrakcie • detské kluby • mini klub 
• teenage klub • destké ihrisko • 
minidisco • animačné programy • 
lenivá rieka • športové aktivity: stolný 
tenis • stolný futbal • šípky • detská 
postieľka na vyžiadanie

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • vhodná pre rodiny s deťmi

ofiCiálne 
Hodnotenie ★★★★★

možnoSti oBSadenia
A / AC / AA / AAA / AAC / AACC

2 deti do 14 roKoV zdarma

all inClUSiVe

aqUaparK

potápanie

animáCie

golf

wi-fi

JAZ AQUAMARINA RRRRR STEIGENBERGER  
AQUA MAGIC RRRRR
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tripadvisor
3294 hodnotiacich4,5   
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5914 hodnotiacich
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CENA od

948 eur

poloHa
priamo na dlhej piesočnatej pláži • 
pozvoľný vstup do mora • 5 km od 
rušného centra Hurghady • 6 km od 
letiska • vlastné 9-jamkové golfové 
ihrisko Al Dau Golf Course • najbližšie 
nákupné možnosti priamo pri hoteli

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou • zmenáreň • 
Wi-Fi zdarma • hlavná reštaurácia •  
à la carte reštaurácie • bary pri bazéne 
a na pláži • obchodíky • konferenčné 
miestnosti • bazénový komplex • 
vnútorný bazén • bazén s morskou 
vodou vrátane jacuzzi • slnečníky, ležadlá 
a osušky • animačné programy • stolný 
tenis • fitnes • plážový volejbal • kurzy 
potápania v bazéne • kurzy windsurfingu 
• úvodný kurz golfu • vodné bicykle 
a kanoe • potápanie • vodné športy 
• vybrané nemotorové vodné športy 
zdarma • wellness • masáže • sauna

UBytoVanie
luxusne zariadené dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1 prístelky (pevné resp. 
rozkladacie lôžko) • väčšie rodinné 
izby s možnosťou 2 prísteliek (pevné 
resp. rozkladacie lôžka) • individuálna 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov 
• telefón • SAT TV • minibar • trezor 
(zdarma) • balkón alebo terasa

StraVoVanie
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetových stolov • miestne alkoholické  
a nealkoholické nápoje v baroch podľa 
zvyklostí hotela • káva • zmrzlina • 
ľahké občerstvenie počas dňa • vybrané 
športové aktivity • nápoje a snacky  
vo vybranom bare (24 hodín)

pre deti
miniklub • detský bazén • detská 
stolička • detská postieľka • detské 
menu • detské ihrisko • tobogany 
a vodné atrakcie v susednom hoteli 
Steigenberger Aqua Magic zdarma

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do 
mora • vhodná pre rodiny s deťmi

ofiCiálne 
Hodnotenie ★★★★★

možnoSti oBSadenia
A / AC / AA / AAC / AAA 
/ AACC

2 deti do 13 r. zdarma

priamo na pláži

all inClUSiVe

potápanie

wellneSS

BaBy Hotel

golf

wi-fi

STEIGENBERGER Al DAU BEACH RRRRR
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CENA od CENA od

518 eur538 eur

poloHa
letisko vzdialené 18 km • priamo 
na piesočnatej pláži s pozvoľným 
vstupom do mora • vhodný pre 
rodiny s deťmi • 10 km od centra 
Hurghady • nákupné možnosti 
priamo v hoteli

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou a lobby 
• hlavná reštaurácia • à la carte 
reštaurácia • bary • Wi-Fi (za 
poplatok) • bazény • tobogany 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne 
a na pláži zdarma • shuttle bus 
do Hurghady (za poplatok) • SPA 
centrum • obchodná pasáž • salón 
krásy • vodné športy • potápanie 
• šnorchlovanie • fitnes centrum 
• tenisový kurt • biliard • plážový 
volejbal • šípky • stolný tenis  
a futbal

UBytoVanie
komfortne zariadené dvojlôžkové 
izby s možnosťou 2 prísteliek • 
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
individuálna klimatizácia • telefón 
• trezor zdarma • minibar • väčšina 
izieb s balkónom alebo terasou 

StraVoVanie
all inclusive
raňajky, neskoré raňajky, obedy  
a večere formou bufetových  
stolov • počas dňa rôzne snacky  
a občerstvenie (sendviče, zmrzlina, 
káva, čaj, koláče) • miestne 
alkoholické a nealkoholické  
nápoje počas celého dňa  
(10:00 – 00:00 hod.)

pre deti
detský bazén • mini klub (5-12 rokov) 
• detské ihrisko • animačné programy 
• mini diskotéka • detská stolička •
k dispozícii je aj detská postieľka

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • vhodná pre rodiny s deťmi

ofiCiálne
Hodnotenie ★★★★

2 deti zdarma

priamo pri pláži

all inClUSiVe

animáCie

wi-fi

poloHa
medzi Sakkalou (3 km) a Daharom 
• 8 km od letiska • priamo na pláži 
• piesočnatá s lagúnou a vlastným 
koralovým útesom (odporúčame 
obuv do vody) • slnečníky, ležadlá 
a osušky zdarma

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• Wi-Fi v lobby (za poplatok) • 
internetová kaviareň • bary • hlavná 
reštaurácia • à la carte reštaurácia 
(za poplatok) • olympijský bazén • 
slnečníky, ležadlá a osušky zdarma • 
dializačné stredisko • v cene: tenisové 
kurty (osvetlenie za poplatok) •  
4 squashové kurty • fitness • stolný 
tenis • plážový volejbal • boccia • 
šípky • biliard • animácie • disco 
• za poplatok: šlapadlá • kanoe • 
potápanie • potreby na šnorchlovanie 
• windsurfing • masáže • sauna • 
parný kúpeľ • jacuzzi

UBytoVanie
dvojlôžkové izby s možnosťou  
2 prísteliek (pevné resp. rozkladacie 
lôžko) • telefón • SAT TV • minibar 
(denne dopĺňaný vodou a nealko 
nápojmi) • individuálna klimatizácia 
• trezor zdarma • kúpeľňa • sušič 
vlasov • balkón alebo terasa

StraVoVanie
all inclusive
raňajky, neskoré raňajky, obedy 
a večere formou bufetových stolov 
• ľahké občerstvenie popoludní • 
miestne alkoholické a nealkoholické 
nápoje v hotelom určenom čase

pre deti
detský bazén • miniklub • detská 
stolička • detská postieľka • detské 
menu • animačné programy

pláž
piesočnatá s lagúnou a vlastným 
koralovým útesom (odporúčame 
obuv do vody)

ofiCiálne 
Hodnotenie ★★★★

možnoSti oBSadenia
A / AC / AA / AAA / AAC / AACC

2 deti zdarma

priamo na pláži

all inClUSiVe

potápanie

animáCie

wi-fi

wellneSS

ARABIA AZUR BEACH  
RESORT RRRR+

PAlM BEACH RRRR
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CENA od CENA od

748 eur499 eur

poloHa
rodinný rezort pri piesočnatej pláži 
• centrum cca 10 km (shuttle bus 
za poplatok) • letisko cca 15 km • 
najbližšie nákupné možnosti priamo 
v hoteli 

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
303 izieb • 9 budov • vstupná hala 
s recepciou • Wi-Fi (za poplatok) 
• 2 bazény • detský bazén • vodné 
šmykľavky • slnečníky, ležadlá 
a plážové osušky zdarma • plážový 
volejbal • šípky • posilňovňa • mini 
golf • stolný tenis • za poplatok: 
biliard a herňa • spa cetnrum • 
vodné športy (kitesurfing, banana, 
parasailing, potápanie, windsurfing) 
• športové animácie • večerný 
animačný program

UBytoVanie
2-lôžkové izby s možnosťou  
1 prístelky • 33 m2 • terasa alebo 
balkón • sušič vlasov • telefón • 
trezor • chladnička • SAT TV • 
rodinné izby: 55m2 • oddelená spálňa

StraVoVanie
all inclusive
raňajky (07:00 - 10:00) • neskoré 
raňajky (10:00 - 12:00) • obedy 
(12:30 - 14:30) • káva a koláče (16:00 
– 17:00) • snaky (15:00 – 16:00 ) • 
večere (18:30 - 21:00)

pre deti
detské animácie • mini club  
(4 - 12 r) • detské ihrisko • detské 
disko • detský bufet

pláž
piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom 
do mora • vhodná pre rodiny s deťmi

ofiCiálne  
Hodnotenie ★★★★

možnoSti oBSadenia
A / AA / AAA / AAC / AACC / AAACC

2 deti do 14 roKoV zdarma 

all inClUSiVe

pri pláži

poloHa
centrum Hurghady 25 km • letisko  
20 km • priamo na 1,6 km dlhej 
piesočnatej pláži s dvomi prírodnými 
lagúnami • koralové podlažie 
(odporúčame obuv do vody) • šírka 
areálu cca 2 km • nákupné možnosti  
8 km (Senzo Mall Shopping Center)

VyBaVenie, ĎalŠie SlUžBy
vstupná hala s recepciou • zmenáreň  
• obchodíky so suvenírmi • Wi-Fi  
v priestoroch lobby zdarma • 2 bary 
pri bazéne • 3 bary na pláži • hlavná 
reštaurácia • 3 à la carte reštaurácie 
(v cene) • vodná fajka • kaviareň •  
3 bazény • 6 vonkajších jacuzzi • 
detský bazén • slnečníky, ležadlá 
a osušky zdarma • animačné 
programy • vodné pólo • plážový 
volejbal • futbal • stolný tenis •  
2 tenisové kurty • biliard • herňa • 
kanoe • vodný bicykel • fitnes • šípky 
• wellness centrum • turecké kúpele • 
sauna • masáže • kaderníctvo • kurzy 
tenisu • motorizované vodné športy • 
potápačské centrum

UBytoVanie
elegantné dvojlôžkové izby 
s možnosťou 1-2 prísteliek (pevné  
resp.rozkladacie lôžko) •  
individuálna klimatizácia • telefón • 
SAT TV • minibar (denne dopĺňaný 
vodou a nealko nápojmi) • 
rýchlovarná kanvica • trezor (zdarma) 
• kúpeľňa • sušič vlasov • župan • 

balkón alebo terasa • priestrannejšie 
deluxe izby za príplatok s možnosťou 
2 prísteliek

StraVoVanie
ultra all inclusive
raňajky a večere formou bufetových 
stolov v hlavnej reštaurácii • obedy 
v reštaurácii v prístave • počas dňa 
ľahké občerstvenie • polnočný snack 
• káva • čaj • zmrzlina • vodná fajka • 
vybrané miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje v baroch 
podľa zvyklostí hotela • nápoje 
v lobby bare 24 hodín

pre deti
detský bazén • miniklub • detská 
stolička • detská postieľka • detské 
ihrisko • animačné programy

pláž
piesočnatá pláž s dvomi prírodnými 
lagúnami • koralové podlažie 
(odporúčame obuv do vody)

ofiCiálne 
Hodnotenie ★★★★★

možnoSti oBSadenia 
A / AC / AA / AAA / AAC / AACC

2 deti do 14 roKoV zdarma

priamo na pláži

Ultra all inClUSiVe

potápanie

wellneSS

BaBy Hotel

wi-fi

THREE CORNERS SUNNy BEACH RRRR CITADEl AZUR RESORT RRRR
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Hurghada

KarnakLuxor

Edfu
Kom Ombo

Asuan

PlAvBA PO NÍlE

7. - 8. deŇ
Check-out z lode, presun z Luxoru do letoviska 
Hurghada. Podľa letových časov transfer v nočných 
alebo ranných hodinách na letisko, odlet do 
Bratislavy.

Cena zaHŔŇa
Leteckú dopravu z Bratislavy. Miestne  
transfery. 4x ubytovanie na lodi s plnou penziou,  
3x ubytovanie v plážovom rezorte v Hurghade 
s all inclusive programom. Sprievodcu CK SATUR.

Cena nezaHŔŇa
Stravu a nápoje mimo program. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu/kajutu 350 EUR. Cestovné 
poistenie.

poVinnÉ doplatKy
Servisné poplatky 200 EUR. Vstupy do pamiatok 
290 USD (platia sa na mieste). Povinné prepitné 
na lodi 40 USD.

poznámKa
Trasa plavby a dni odchodov sa môžu meniť. 
Lodným itinerárom sa prispôsobuje následne  
aj program.

maXimálna VeĽKoSť SKUpiny
16 osôb.

5. deŇ
Po raňajkách sa vydáme objavovať západný breh. 
Navštívime „ríšu mŕtvych“ Údolie kráľov, kde sa 
nachádzajú hrobky kráľov z 18., 19. a 20. dynastie. 
Svoje miesto tu má i hrobka azda najznámejšieho 
faraóna Tutanchamóna. V Údolí kráľovien si pozrieme 
hrobky kráľovien a ich detí a najvýznamnejšiu 
pamiatku tejto oblasti Chrám kráľovnej Hatšepsut, 
čiastočne vytesaný do skaly a čiastočne dostavaný 
do svojej pôvodnej podoby. Nevynecháme ani sochy 
faraóna Amenthotepa III. – Memnonove kolosy. 
Popoludní navštívime dva nádherné chrámy na 
východnom brehu Nílu – Luxor a Karnak. Chrám 
v Karnaku, kultové stredisko boha Amona. Bol 
postupne stavaný a rozširovaný až 1500 rokov. Na jeho 
výstavbe sa zúčastnila väčšina významných faraónov. 
Luxor je jedným z najstarších a najvýznamnejších 
miest v Egypte. Mesto i chrám sú postavené v súlade 
s pravidlami egyptského náboženstva – východ je 
symbolom zrodenia, západ symbolom smrti.

6. deŇ
Dokončenie prehliadok, voľno na nákupy a prechádzky 
mestom.

1. deŇ
Odlet z Bratislavy do Egypta. Po prílete do Hurghady 
sa stretneme so sprievodcom a presunieme sa do 
hotela.

2. deŇ
Voľný deň v Hurghade, all inclusive služby, pláž, kúpanie.

3. deŇ
V skorých ranných hodinách presun do Asuánu. 
Asuán je akousi pomyselnou „bránou do čiernej 
Afriky“, a zároveň je mestom bez jediného mosta. 
Veľká asuánska priehrada vystihuje kontrast starej 
a novej doby. Ráno navštívime High Dam a Old Dam. 
Nalodíme sa na loď a poplavíme sa do Kom Ombo, 
kde navštívime chrám boha Sobeka. Plavba do Edfu.

4. deŇ
V meste Edfu navštívime chrám sokolieho boha Hora, 
ktorý je nielen najzachovalejším chrámom v celej 
krajine, ale i jedným z najkrajších chrámov. Boh Hor 
je vždy znázorňovaný ako sokol a jeho krídla boli 
symbolom rozlohy vesmíru a slnko a mesiac boli 
považované za jeho oči. Plavba do mesta Esna. 
Návšteva chrámu Chnum. Luxor.

teRMÍnY A CenY - 7I9eGh01 POČet DnÍ OSOBA
29.12.2017 - 05.01.2018 (Silvester) 8 558 EUR
16.02. - 23.02. (Jarné prázdniny) 8 498 EUR
02.03. - 09.03. (Jarné prázdniny) 8 498 EUR
30.03. - 06.04. (Veľká noc) 8 498 EUR
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Rabat

Meknez

Fez

Maroko

Španielsko

Casablanca Oujda

Beni MelalMarrakech

Agadir

Portugalsko

Západná Sahara

Essaouira

kráľovské mestá

priamy let

poznávanie

city break

náš tip
maroko – križovatka farieb a vôní
Rozprávka tisíc a jednej noci. Hnedé kasby, 
zelené oázy, červený Marakéš a modrý oceán. 
Krajina plná farieb a vôní. Križovatka arabskej, 
berberskej, rímskej, portugalskej a francúzskej 
kultúry. Spletité uličky zabudnutých miest, 
dramatické kaňony a vysoké minarety. 
Voňavý mätový čaj, lahodný kuskus, vodná 
fajka, tradičné farbiarne, volanie muezína 
a nekonečné zjednávanie.

pozri stranu 147

maroko
Krajinu, známu rôznorodou zmesou Orientu s nádhernou 
drsnou prírodou, skrášľuje neodmysliteľná panoráma 
majestátnych hôr pohoria Atlas s končiarmi pokrytými 
snehom. Nájdete tu kontrast piesočných dún Sahary, 
kamenných uličiek plných rôznych odtieňov farieb i vôní, 
malebných prístavov a luxusných prímorských letovísk. 
Patríte k milovníkom relaxu alebo kultúry siahajúcej až do 
dôb Féničanov, radi sa necháte opantať vôňou korenín 
na typickom arabskom trhovisku, ste obdivovateľom 
majestátnych červených hôr a historicky známych kráľovských 
miest? Pozývame Vás s nami do Maroka, úžasnej krajiny, ktorá 
možno bola dejiskom rozprávok 1000 a 1 noci.

aGaDir
Letovisko s celoročne príjemnou klímou na pobreží 
Atlantického oceánu cca 500 km južne od hlavného mesta. 
Medzinárodné letisko Al ‑Masíra je vzdialené 20 km od centra 
mesta.

marakéš
Živé a farebné mesto s dominantným trhoviskom, hýriace 
množstvom farieb a orientálnych vôní, je známe historickou 
minulosťou, na ktorej sa podpísali arabské národy i berberské 
kmene. V jeho strede nájdete Jemaa el Fna, námestie, ktoré 
bývalo dejiskom verejných udalostí a vystúpení umelcov. 
K zaujímavostiam mesta patria časti bývalého paláca 
El Badi, jemné rezbárske práce v Saadských hrobkách 
a predovšetkým Koutoubia Minaret, najdokonalejšia islamská 
pamiatka v severnej Afrike. Pre milovníkov golfu sú tu viaceré 
golfové ihriská.

A prečo Marakéš nazývajú aj „Červeným mestom“? Predsa 
vďaka dominantným múrom s okrovým farbivom ‑ avšak  
nie je tu nedostatok iných farieb. Samotné staré mesto  
Medina, založil sultán Youssef Ben Tachfine v stredoveku 
a koloniálne Ville Nouvelle postavili Francúzi v polovici  
20. storočia. Medina zanechá dojmy úžasnými dávnymi 
palácmi, labyrintom trhovísk a hlboko tradičným spôsobom 
života a Ville Nouvelle zase vďaka mondénnym kaviarničkám, 
módnym butikom, záhradám a bulvárom. Celkovo sa mesto 
skrášľuje aj vďaka cudzincom, ktorí sa tu rozhodli usadiť.

nenechajte si ujsť v maroku

maroko - kráľovské mestá 
rabat – meknes - fez
Ak ste trochu akčnejší typ, dovolenku pri mori môžete zľahka 
skombinovať s prehliadkou známych marockých kráľovských 
miest. Po prehliadke hlavného mesta casablanca s mešitou 
Hassana II. si môžete pozrieť rabat, jedno zo 4 kráľovských 
miest s pôsobivou pevnosťou Kasbah des Oudaias 
a nedokončenou mešitou Tour Hassan, kde sa nachádza 
Královský palác ‑ mauzóleum Mohameda V. Nasleduje mesto 
meknes, patriace k zoznamu pamiatok UNESCO, získalo 
výnimočné postavenie za vlády sultána Moulay Ismalia 
a v tom čase malo vyše 45 km hradieb a viac než  
50 palácov. K pamätihodnostiam hodným návštevy patrí 
bývalé rímske mesto Volubilis s pôdorysmi ulíc, domov, 
manufaktúr na výrobu olivového oleja, zachovali sa tu 
i farebné mozaiky s morskými motívmi a pravdaže brána 
Bab al Mansour ‑ hovorí sa, že je najkrajšia v Maroku. Ďalšie 
z najstarších a najkrajších moslimských miest je fez, má tri 
časti: medinu tzv. „Staré mesto“ s hradbami, „Nový Fez“ 
a „Ville Nouvelle“. Uprostred mediny umiestnili najdôležitejšiu 
stavbu mešitu Karaouiyne, ktorá má 270 stĺpov a 14 brán, 
knižnicu a v blízkosti sa nachádza Madrasa Attarine ‑ 
náboženská škola vyššieho typu s pamätným miestom 
zakladateľa mesta Moulay Idrissa ‑ Bou Inania Madrasa, 
označovaný za zázrak islamskej architektúry s úžasnými 
vyrezávanými stĺpmi. Nezabudnime spomenúť v Medine Souk 
s nezameniteľnou orientálnou atmosférou, najväčšie predajne 
kobercov „Palais de Fes“ a „Palais Ibn Khaldoun“, v novej 
časti mesta „Ville Nouvelle“ prekrásne farebné záhrady 
„Boujeloud“.

klimatická tabuľka
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 20 22 24 27 28 31 37 37 33 27 22 22
VODA (°C) 21 20 20 23 24 25 29 29 26 23 22 22

ODLEtY Z ViEDnE
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izba  
ambience

CENA od CENA od

418*
 eur358 

*
eur

pOLOHA
v srdci mediny v nádhernom meste 
Marakéš • obklopený najznámejšími 
marakéšskymi palácmi, múzeami 
a tradičnými trhmi • 
2 min od najznámejšieho námestia 
Jemaa el Fna • od letiska v Marakéši 
cca 15 min jazdy autom • od letiska 
v Agadire cca 3 hod
 
vybavenie, Ďalšie služby
tradičný butikový hotel •  
situovaný v budove starého paláca 
z 18. storočia • s nezameniteľnou 
marockou atmosférou a vybavením 
• nádherná terasa s panoramatickým 
výhľadom na mesto, zdobená bielymi 
ružami, pomarančovníkmi a palmami 
• niekoľko pátií s banánovníkmi 
a pomarančovníkmi • hotel sa vďaka 
svojej atmosfére stal súčasťou 
mnohých filmov • vyhrievaný bazén 
• parné miestnosti • masáže za poplatok 
• solárium • reštaurácia • snack 
bar s bohatým výberom sendvičov 
a dezertov • Wi-Fi v spoločných 
priestoroch zdarma

ubytovanie
tradične a príjemne zariadené 
izby typu Standard v klasických 
marockých farbách • kúpeľňa • trezor 
• minibar za poplatok • sušič vlasov

stravovanie
tradičné marocké raňajky 
pozostávajúce z palaciniek, medu, 
jogurtu, ovocia, vajíčok, džemov, 
teplých nápojov a čerstvých džúsov 
• polpenzia

poznámka
*cena od je na osobu a 3 noci

oficiálne
hoDnotenie ★★★★

možnosti obsaDenia
A / AA

Golf

Wi-fi

poloha
v srdci mediny • v nádhernom meste 
Marakéš • obklopený najznámejšími 
marakéšskymi palácmi, múzeami 
a tradičnými trhmi • 6 min od 
najznámejšieho námestia Jemaa el 
Fna • od letiska v Marakéši 
cca 15 min jazdy autom • od letiska 
v Agadire cca 3 hod

vybavenie, Ďalšie služby
tradičný butikový hotel • v klasickom 
marockom štýle • s nezameniteľnou 
atmosférou starých čias • nádherná 
terasa s panoramatickým výhľadom 
na červené mesto a na pohorie Atlas 
• hammám • malé wellness s rôznymi 
druhmi masáží za poplatok • malá 
recepcia • bazén • hydromasážny 
systém • Wi-Fi zdarma v celom hoteli 
• typická marocká reštaurácia • 
bar spojený so salónikom 
s príjemným posedením • jeden 
z mála Riad hotelov, ktorý má licenciu 
na podávanie alkoholu • hotel 
organizuje výlety a treky do pohoria 
Atlas • rôzne workshopy – dekorácie 
• mozaiky • ručné práce • 
v cene: bazén • za poplatok: masáže

ubytovanie
17 veľmi príjemne zariadených izieb 
typu Ambiance a suít • s autentickou 
atmosférou • kúpeľňa • klimatizácia • 
sušič vlasov

stravovanie
tradičné marocké raňajky 
pozostávajúce z palaciniek, medu, 
jogurtu, ovocia, vajíčok, džemov, 
teplých nápojov a čerstvých džúsov

poznámka
*cena od je na osobu a 3 noci

oficiálne
hoDnotenie ★★★★

možnosti obsaDenia
a / AA

Golf 

Wi-fi

RIAD ALADDIN RRRR+ RIAD SLITINE RRRR
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izba stanDarD izba stanDarD

CENA od CENA od

378 
*

eur378 
*

eur

poloha
v pokojnej lokalite Palmeraie, kde 
sa nachádza väčšina hotelových 
komplexov • 10 min od starej časti 
mesta (Medina) a samotného centra 
• 16 km od medzinárodného letiska 
v Marakéši • neďaleko 9-jamkového 
golfového ihriska

vybavenie, Ďalšie služby
zrekonštruovaný hotelový rezort 
v r. 2017 • obklopený 11 hektárovou 
záhradou s tropickou vegetáciou 
vrátane 100.000 palmových 
stromov • priestranná vstupná 
hala s recepciou • zmenáreň • 
hlavná reštaurácia Oasis • marocká 
reštaurácia Jawhara s tradičnou 
kuchyňou • Food truck • 3 bary 
vrátane baru pri bazéne • nákupná 
arkáda • Sensations Spa – sauna, 
tradičný marocký hammám • salón 
krásy • práčovňa a čistiareň • 
kongresové miestnosti • bazénový 
komplex tvorený 3 bazénmi, 
vrátane bazénu pre deti • ležadlá, 
slnečníky a osušky zdarma • Wi -Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
shuttle bus do centra mesta • denne 
animačné programy • v cene: fitnes • 
basketbal • lietajúca trapéza • stolný 
tenis • tenisové kurty • badminton 
• golfové cvičisko • vodný aerobik 
• hodiny zumby a salsy • pétanque 
• pilates • za poplatok: procedúry 
v Spa • zapožičanie športových 
potrieb • prenájom horských bicyklov

ubytovanie
318 moderne zariadených 
priestranných izieb typu Standard 
• zariadenie ladené do prírodných 
farieb a farby piesku • s výhľadom 
na bazén, pohorie Atlas alebo do 
záhardy • individuálne regulovaná 
klimatizácia • kúpeľňa • sušič vlasov • 
minibar za poplatok • trezor • telefón 
• SAT TV • balkón alebo terasa •  
Wi -Fi zdarma

stravovanie
all inclusive
raňajky, obedy, večere • neskoršie 
raňajky vo forme snackov • 
neobmedzená konzumácia 
alkoholických a nealkoholických 
nápojov

pre Deti
bazén • vodné ihrisko pre deti do 
12 rokov • miniklub pre deti 4 - 12 
rokov • Teen’s club pre juniorov 13 - 17 
rokov • v reštaurácii stoličky a menu 
• postieľky na vyžiadanie zdarma • 
opatrovateľská služba za poplatok

poznámka
*cena od je na osobu a 3 noci

oficiálne 
hoDnotenie ★★★★

možnosti obsaDenia
A / AC / AA / AAA / AAC

Dieťa Do 12 rokov zDarma

all inclusive

Golf

Wi-fi

poloha
v pokojnej lokalite Palmeraie • 3 km 
od centra mesta • 4 km od starého 
centra mesta a od známeho námestia 
Jemaa el Fna a dominanty mesta 
mešity a minaretu Koutoubia •  
20 min od letiska v Marakéši

vybavenie, Ďalšie služby
rozľahlý rezort situovaný do nádhernej 
záhrady • inšpirovaný marockým 
štýlom • vhodný najmä pre rodiny 
s deťmi • vstupná hala s recepciou • 
zmenáreň • vnútorný bazén (otvorený 
len v zimných mesiacoch, vstup za 
poplatok) • wellness centrum (masáže 
• hammám • parné a oddychové 
miestnosti • hydromasážne vane 
• hydroterapia • salón krásy • 
kaderníctvo • manikúra • pedikúra) 
• Wi -Fi v lobby zdarma • niekoľko 
reštaurácií a barov ‑ hlavná reštaurácia 
• Marocká reštaurácia • snack bar 
pri bazéne • lobby bar • Lounge 
bar • butik • obchod so suvenírmi 
• bazénový komplex zo slnečnými 
terasami • ležadlá, slnečníky a osušky 
pri bazéne zdarma • zeleň a stromy 
okolo bazéna vytvárajú príjemný tieň 
• shuttle bus do centra Marakéša 
a do nákupných centier zdarma • 
animačné programy počas dňa aj 
večer • tematické večery • Riu aktivity 
program • v cene: fitnes centrum 
(15:00 – 19:00 h zdarma) • volejbal • 
stolný tenis • badminton • minifutbal 
• minigolf • za poplatok: procedúry 

v Spa • zapožičanie športových 
potrieb • biliard • 4 tenisové kurty • 
požičovňa bicyklov

ubytovanie
v príjemne zariadených izbách typu 
Standard • balkón alebo terasa • 
kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV • 
telefón • minibar za poplatok • trezor 
• Wi -Fi zdarma • možnosť prístelky

stravovanie
all inclusive
raňajky, obedy, večere • neskoršie 
raňajky vo forme snackov • 
neobmedzená konzumácia 
alkoholických a nealkoholických 
nápojov v baroch do 00:00 h 
• večera v Marockej à la carte 
reštaurácii ‑ rezervácia nutná vopred 
• počas večerí sa vyžaduje formálne 
oblečenie

pre Deti
bazén • klub pre deti 4 - 12 rokov • 
opatrovateľská služba za poplatok • 
stoličky • postieľky • ihrisko

poznámka
*cena od je na osobu a 3 noci

oficiálne 
hoDnotenie ★★★★

možnosti obsaDenia
A / AC / AA / AAA / AAC

Dieťa Do 12 rokov zDarma

all inclusive

Wellness

Wi -fi

nOVinKA

IBEROSTAR CLUB PALMERAIE  
MARRAKECH RRRR+ RIU TIKIDA GARDEN RRRR

126 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

tripadvisor
2780 hodnotiacich   4,0

tripadvisor
216 hodnotiacich   5,0

maroko  |  marakéŠ



IZBA STANDARD IZBA STANDARD

CENA od CENA od

868 eur908 eur

POLOHA
komfortný hotel situovaný v palmovej 
záhrade • možnosti nákupov a zábavy 
cca 100 m • medzinárodné letisko 
Agadir 25 km
 
VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
obľúbený komplex známej hotelovej 
siete RIU • na ploche cca 1 ha • 
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• lobby bar • salón bar • hlavná 
reštaurácia Krystal • marocká 
reštaurácia s tradičnou kuchyňou • 
kaviareň a Coffee shop • krytý bazén 
• kaderníctvo • butik a obchod so 
suvenírmi • Spa a wellness centrum 
• konferenčné miestnosti a business 
centrum • nápadito prepojený komplex 
bazénov s jacuzzi (v zime vyhrievané) 
vrátane bazéna pre dospelých • terasa 
na slnenie • pool bar a reštaurácia pri 
bazéne • slnečníky, ležadlá a uteráky pri 
bazéne zdarma • Wi ‑Fi v spoločných 
priestoroch zdarma • večerné 
programy • animácie • v cene: fitnes 
centrum • 2 tenisové kurty • loptové 
hry • petanque • minigolf • šípky • za 
poplatok: procedúry v Spa

UBYTOVANIE
444 komfortných izieb • izby typu 
Standard s obývacou časťou a so 
sedačkou • kúpeľňa • sušič vlasov • 
ventilátor • telefón • klimatizácia • 
minibar • trezor • SAT TV • rýchlovarná 
kanvica • balkón alebo terasa • 
za doplatok rovnako vybavené izby 

Superior s výhľadom na more alebo 
bazény • Wi ‑Fi zdarma

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou bufetu 
• večere à la carte (rezervácia nutná) • 
neskoré raňajky v reštaurácii pri pláži 
10:30 ‑ 12:00 h • popoludní káva • čaj 
• koláče medzi 16:00 ‑ 17:00 h • počas 
dňa miestne nealkoholické a alkoholické 
nápoje 24 h • denne dopĺňaný minibar 
s nealkoholickými nápojmi • týždenne 
večera v špecializovanej reštaurácii

PRE DETI
ihrisko • bazén • miniklub pre deti 
4 ‑ 12 rokov

PLÁŽ
niekoľko kilometrov dlhá, široká 
piesočnatá pláž • otvorené more 
• pláž a hotel delí prímorská 
promenáda • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • plážový volejbal 
a futbal • vodné športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
Standard, Superior

a / AA / AAA / ac / AAC / AACC

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WELLNESS

ANIMÁCIE

WI ‑FI

POLOHA
v známom modernom letovisku 
Agadir • 1 km od centra mesta • 
500 m od nákupných možností 
a supermarketu • medzinárodné 
letisko v Agadire vzdialené cca 25 km

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
zrekonštruovaný hotel v roku 2016 
• s nádhernou 250 árovou záhradou 
s bujnou tropickou vegetáciou • 
vstupná hala s recepciou • zmenáreň 
• niekoľko reštaurácii a barov – 
hlavná reštaurácia Le Caroubier, 
marocká reštaurácia Le Mogador, 
Le Chiringuito, reštaurácia L’Olivo 
pri bazéne, lobby bar Yellow, bar 
Casablanca, bar Le chiringuito, bar 
pri bazéne • Le Zanzibar Lounge bar 
• Tikida Thalasso Spa – hammám, 
masáže, vnútorný bazén so slanou 
vodou, salón krásy a kaderníctvo 
• Papagayo disco club • obchod • 
konferenčné miestnosti •  
2 bazény (1 vyhrievaný počas zimy) 
• slnečná terasa • ležadlá, slnečníky 
a osušky pri bazéne zdarma • Wi ‑Fi 
v spoločných priestoroch zdarma • 
animačné programy • v cene: fitnes 
centrum • 2 tenisové kurty • hodiny 
tenisu • aqua aerobic • 
za poplatok: procedúry v Spa • 
požičovňa bicyklov a jazda na koni 
• vstup a konzumácia v disko klube 
• golf (golfový klub Golf du Soleil – 
shuttle bus zdarma, zľava na green fee)

UBYTOVANIE
254 moderne zariadených 
priestranných izieb • s výhľadom na 
mesto, bazén alebo more • izby typu 
Standard: kúpeľňa • sušič vlasov • 
SAT TV • rádio • telefón • trezor • 
minibar za poplatok • Wi ‑Fi zdarma

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere v hlavnej 
reštaurácii • neskoré kontinentálne 
raňajky (snacky) • 3x do týždňa 
možnost rezervácie v à la carte 
reštauráciách (marocká a sea food) • 
nealkoholické a vybrané alkoholické 
nápoje podávané vo vybraných 
reštauráciách a baroch do polnoci 
• na večeru sa vyžaduje formálne 
oblečenie

PLÁŽ
niekoľko kilometrov dlhá, široká 
piesočnatá pláž • otvorené more 
• pláž a hotel delí prímorská 
promenáda • ležadlá a slnečníky za 
poplatok • osušky dostupné v hoteli • 
vodné športy

OFICIÁLNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
A / AA / AAA

LEN PRE DOSPELýCH

PRI PLÁŽI

ALL INCLUSIVE

WI ‑FI

RIU PALACE TIKIDA RRRRR RIU TIKIDA BEACH RRRR

NOVINKA

127VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

4,0   
TripAdvisor
1767 hodnotiacich4,5   

TripAdvisor
3715 hodnotiacich

MAROKO  |  AGADIR



IZBA STANDARD

CENA od CENA od

488 eur758 eur

POLOHA
v tichšej časti nádherného 
prímorského, modro ‑bieleho mesta 
Essaouira • na hlavnej prímorskej 
promenáde • neďaleko starobylého 
centra mesta a prístavu (pešia 
dostupnosť cca 10 minút) • 
175 km od letiska v Marakéši • 
170 km od letiska v Agadire

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
veľmi príjemný hotelový rezort 
známej hotelovej siete Atlas • 
s nezabudnuteľných výhľadom 
na „staré mesto“ Medinu a starú 
pevnosť • vstupná lobby s recepciou 
v marockom štýle • zmenáreň •  
4 reštaurácie (hlavná Le Alizés •  
Le Safran à la carte marocká 
reštaurácia • Le Deck – pri bazéne 
• Le 7 rybia reštaurácia na pláži) 
• bar • obľúbené Daniel Jouvance 
Spa s rôznymi procedúrami • jacuzzi 
• masážne miestnosti • orientálny 
hammám • oddychové miestnosti • 
kaderníctvo • konferenčné miestnosti 
• butik • bazén uprostred udržiavanej 
záhrady s tropickou vegetáciou • 
slnečníky a ležadlá pri bazéne zdarma 
• Wi ‑Fi pripojenie v spoločných 
priestoroch zdarma • v cene: fitnes • 
za poplatok: procedúry v Spa

UBYTOVANIE
v priestranných, klimatizovaných, 
veľmi príjemne zariadených izbách 
v prírodnom dekóre s tradičnými 
marockými prvkami • kúpeľňa • 
sušič vlasov • izby typu Standard 
• niektoré izby majú výhľad na more 
• SAT TV • minibar • trezor • Wi ‑Fi 
zdarma

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia alebo plná 
penzia

PRE DETI
opatrovateľská služba za poplatok • 
stoličky • postieľky

PLÁŽ
niekoľko kilometrov dlhá, široká 
piesočnatá pláž • otvorené more 
• pozvoľný vstup do mora • pláž 
a hotel delí komunikácia • ležadlá  
a slnečníky za poplatok • vodné 
športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
Standard

A / AC / AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

WELLNESS

WI ‑FI

POLOHA
v samotnom srdci moderného 
letoviska Agadir • neďaleko množstva 
obchodíkov, reštaurácii a kaviarní 
na promenáde s rušným večerným 
životom v sezóne • centrum mesta 
cca 500 m • cca 25 km od letiska 
v Agadire

VYBAVENIE, ĎALŠIE SLUŽBY
moderný hotelový komplex 
s tradičnými marockými 
architektonickými prvkami 
a príjemnou pokojnou atmosférou 
• vstupná lobby s recepciou • 
zmenáreň • vyhrievaný vnútorný 
bazén za poplatok • wellness centrum 
a Spa s rôznymi procedúrami •  
4 reštaurácie a 4 bary • kaviareň 
• nákupná arkáda • konferenčné 
priestory • Wi ‑Fi v lobby zdarma 
• veľmi pekný bazénový komplex 
pre dospelých i pre deti vsadený 
do tropickej záhrady • ležadlá, 
slnečníky a osušky pri bazéne zdarma 
• animačné programy počas dňa 
a večerné show • nočný klub • v cene: 
stolný tenis • šípky • za poplatok: 
procedúry v Spa • zapožičanie 
športových potrieb • biliard • sauna 
• jacuzzi

UBYTOVANIE
v moderne zariadených, 
priestranných klimatizovaných izbách 
typu Standard • balkón alebo terasa 

• kúpeľňa • sušič vlasov • SAT TV 
• telefón • trezor zdarma • minibar 
za poplatok • pre rodiny možnosť 
rodinných izieb na vyžiadanie • 
Wi ‑Fi za poplatok

STRAVOVANIE
raňajky alebo polpenzia alebo  
all inclusive (raňajky, obedy, večere, 
neskoršie kontinentálne raňajky, 
popoludňajší snack, neobmedzená 
konzumácia alkoholických 
a nealkoholických nápojov v baroch 
do 23:00 hod) • počas večerí sa 
vyžaduje formálne oblečenie

PRE DETI
bazén • klub • opatrovateľská služba 
za poplatok • stoličky • postieľky • 
ihrisko

PLÁŽ
široká piesočnatá pláž • otvorené 
more • pláž a hotel delí prímorská 
promenáda • ležadlá, slnečníky 
a osušky zdarma • plážový volejbal 
a futbal • vodné športy

OFICIÁLNE
HODNOTENIE ★★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
A / AC / AA / AAA / AAC

DIEŤA DO 12 ROKOV ZDARMA

ALL INCLUSIVE

ANIMÁCIE

WI ‑FI

ROYAL ATLAS HOTEL & SPA RRRRR ATLAS ESSAOUIRA & SPA RRRR+

128 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
1076 hodnotiacich   4,0

TripAdvisor
926 hodnotiacich   4,0

MAROKO  |  AGADIR, ESSAOuIRA





Kanárske ostrovy

Playa del Inglés

Las Palmas

Gran CanariaPlaya La Arena

Costa Adeje

Fuerteventura

Tenerife

Reina So�a

Puerto Rosario

Corralejo 

Playa de Jandia

Playa Taurito

MADEIRA

Funchal

Pico do Ariero
Calheta

Caniço

KANÁRSKE OSTROVY
Vďaka polohe v subtropickom pásme a teplotám, ktoré sa 
pohybujú medzi 20 – 30 °C, sú Kanárske ostrovy vyhľadávanou 
turistickou destináciou a dovolenkovým hitom po celý rok. 
Krásam krajiny, nekonečným plážam s farebným pieskom, 
vrchom so snehovými čapicami, smaragdovým údoliam, 
malebným dedinkám s ovocnými plantážami, konkurujú 
komfortné hotelové rezorty, mestá a letoviská s bohatým 
nočným životom. A k tomu ponuka aktivít: raj pre golfistov, 
milovníkov vodných športov (od potápania cez windsurfing, 
vodné lyžovanie, plachtenie). Pre rodiny s deťmi jedny 
z najlepších zábavných, vodných a zoo parkov s atrakciami, 
vynikajúce reštaurácie, nočné kluby, diskotéky a skvelé  
možností nákupov. Priamy let z Viedne na všetky tri ostrovy  
trvá cca 4,5 - 5 hod.

TENERIFE
Ostrov večnej jari s najvyšším vrcholom Pico del Teide 
s typickou snehovou pokrývkou. Sever je chladnejší a nádherne 
zelený, na juhu prevláda teplejšie a mierne suché počasie. Pláže 
majú čierny piesok, raritou je Playa de las Teresitas, na ktorú 
doviezli žltý piesok špeciálne zo Sahary.

GRAN CANARIA
Miniatúrny kontinent, ktorý horský masív delí na tri klimatické 
pásma – na juhu piesočné duny a pláže, vo vnútrozemí zelené 
údolia a malebné dedinky, na severe skalné útesy.

FUERTEVENTURA
Rajský ostrov s množstvom dlhých pláží so svetlým saharským 
pieskom a priezračnou vodou, grandióznymi pohoriami, 
zelenými palmovými hájmi a malebnými dedinkami. Ideálne pre 
surferov, cyklistiku, potápanie, golf. 

MADEIRA
Ostrov Madeira, nazývaná aj „Ostrov kvetov“, má jedinečnú 
geografickú polohu v Atlantickom oceáne. Patrí Portugalsku 
a už len pre svoj exotický názov sa stala v posledných rokoch 
obľúbenou celoročnou dovolenkovou destináciou. Vplyvom 
Golfského prúdu má vynikajúce klimatické podmienky, stále 
počasie a bohatú subtropickú vegetáciu. Ponúka prekrásnu 
prírodu, nezničenú a bujnú vegetáciu, stále kvitnúcu flóru, 
majestátne horské masívy, chutnú kuchyňu a všadeprítomnú 
pohostinnosť miestnych obyvateľov. Sprievodcu na každom 
kroku robia očarujúce exotické kvety a ovocie. Madeira je 
ideálnym miestom pre milovníkov prírody. Pobrežie ostrova 
je členité, striedajú sa tu skalné útesy s idylickými dedinkami, 
zátoky, malé rybárske mestá a okruhliakové pláže s priezračnou 
čistou vodou.

Nachádza sa tu niekoľko piesočnatých pláží – Prainha a Praia 
Formoza, dve umelo vybudované pláže Calheta (so zlatým 
pieskom) a Paul de Mar. Na ostrove je možné sa kúpať väčšinou 
vo vybudovaných vodných komplexoch priamo pri oceáne, nad 
ktorými sa týčia na útesoch moderné hotely.

Ideálne miesto pre milovníkov outdoorových a vodných športov. 
Turistika na najvyššie vrchy ostrova Pico Ruivo a Pico do 
Ariero, paragliding, lezenie po skalách, horské bicykle, jazda na 
koňoch, tenis, vodné skútre, vodné lyže, windsurfing, parasailing, 
plachetnice, to všetko spestrí návštevníkom ich pobyt. Na 
svoje si tu prídu i vášniví rybári, nezabudnuteľný je najmä lov 
tuniakov. Na juhu ostrova sú výborné podmienky na potápanie 
a surfovanie. Golfový nadšenci tu nájdu dve svetoznáme 
18-jamkové ihriská, Palheiro Golf a náročné ihrisko Santo da 
Serra.

AKTíVNA 
DOVOlENKA

pRIAMY lET

DElEGÁT

GOlF

KlIMATICKÁ TABUĽKA
PRIEM. TEPLOTY I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
VZDUCH (°C) 25 25 25 25 26 27 28 28 28 28 27 25
VODA (°C) 21 20 20 21 22 23 24 24 24 24 23 22

FUERTEVENTURA

ODLETY z viEDnE
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KanársKe ostrovy, madeira

KANáRSKE 
OSTROVY  
& MADEIRA



CENA od CENA od

948 eur998 eur

pOlOHA
na južnej strane ostrova v stredisku 
San Augustin • pokojná lokalita • 
priamo na pláži • nákupné možnosti 
do vzdialenosti 400 m • cca 30 km od 
letiska

VYBAVENIE, ĎAlŠIE SlUŽBY
adults only od 15 rokov • recepcia • 
zmenáreň • výťah • záhrada • strešná 
terasa • slnečná terasa • bar pri 
bazéne • 3 bazény • relaxačný bazén 
s termálnou vodou • uteráky zdarma 
• ležadlá a slnečníky pri bazéne 
zdarma • nočný klub • wellness • 
sauna • fitnes • Wi-Fi vo verejných 
priestoroch zdarma • v cene: aerobik, 
vodný aerobik, lukostreľba, plážový 
volejbal, stolný tenis, fitnes, wellness, 
sauna, parný kúpeľ, ľadová jaskyňa 
• za poplatok: biliard, tenis, masáže 
• animácie • živá hudba • tanečné 
večery

UBYTOVANIE
komfortné klimatizované renovované 
izby Standard • kúpeľňa • sušič 
vlasov • SAT TV • telefón • minibar 
(za poplatok) • terasa alebo balkón • 
výhľad na more (za poplatok) • trezor 
(za poplatok) 

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive • raňajky, 
obedy, večere formou bufetu • snack 
• miestne alkoholické a nealkoholické 
10:30 do 00:00 h

plÁŽ
priamo na piesočnatej pláži  
San Augustin s jemným pieskom, 
oddelená od hotela len promenádou 
• pozvoľný vstup do mora • ležadlá 
a slnečníky poskytované na pláži za 
poplatok 

OFICIÁlNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
Standard

AA / AAA

pRIAMO NA plÁŽI

All INClUSIVE

lEN pRE DOSpElýCH

WEllNESS

WI-FI

pOlOHA
na juhozápadnej strane ostrova 
v stredisku Taurito • oblasť pre rodiny 
s deťmi • 4 km od mestečka Puerto 
Mogan • cca 50 minút od letiska

VYBAVENIE, ĎAlŠIE SlUŽBY
recepcia • zmenáreň • výťah • 
reštaurácia • záhrada • slnečná 
terasa • aquapark • bar pri bazéne 
• 3 bazény • detský bazén • ležadlá 
a slnečníky pri bazéne zdarma • 
suvenírový obchod • lekár • nočný 
klub • wellness • sauna • masáže 
• salón krásy • Wi -Fi vo verejných 
priestoroch zdarma • v cene: šípky, 
stolný tenis, fitnes • za poplatok: 
pilates, joga, aerobic, wellness, 
windsurfing, šnorchlovanie, volejbal, 
minigolf, bowling, squash, masáže • 
animácie • šou • detský klub • ihrisko 
• minidiskotéka

UBYTOVANIE
komfortné izby Standard • kúpeľňa 
• sušič vlasov • SAT TV • telefón 
• minibar (za poplatok) • balkón • 
trezor (za poplatok) • Wi -Fi zdarma • 
rodinné izby

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy, večere formou 
bufetu • snack • miestne alkoholické 
a nealkoholické 10:30 do 23:00 

• hlavná bufetová reštaurácia 
s medzinárodnou, stredomorskou 
a španielskou kuchyňou • bezlepkové 
a bezlaktózové jedlá (na vyžiadanie) 
• bar pri bazéne od 10:30 do 18:00 • 
nočný bar od 18:00 do 23:00

pRE DETI
herňa • ihrisko • detské animácie • 
mini klub (4 – 12 rokov) • teen klub • 
mini disko • detský bufet • stolička 
v reštaurácii • vstup do aquaparku v 
cene pobytu

plÁŽ
70 m od tmavej pláže Taurito 
s jemným tmavým pieskom • 
pozvoľný vstup do mora • ležadlá 
a slnečníky poskytované na pláži 
za poplatok

OFICIÁlNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
Standard

AA / AAA/ AAc 
Rodinná izba

AAcc

pRIAMO NA plÁŽI

All INClUSIVE

AqUApARK

ANIMÁCIE

WI -FI

2 + 3

Bull Costa Canaria RRRR Paradise Valle taurito RRRR

IZBA STANDARD IZBA STANDARD
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4,0   
TripAdvisor
1059 hodnotiacich4,5   

TripAdvisor
525 hodnotiacich

KanársKe ostrovy  |  Gran Canaria



CENA od CENA od

998 eur998 eur

pOlOHA
výborná poloha • na južnom pobreží 
• v pokojnej časti strediska Costa 
Adeje • len 3 km od vynikajúcich 
golfových ihrísk • v bezprostrednej 
blízkosti hotela pár obchodíkov • 
väčšie nákupné centrum asi 1 km od 
hotela • z hotela do strediska Playa 
de las Americas autobusová doprava 
zdarma • letisko 27 km 

VYBAVENIE, ĎAlŠIE SlUŽBY
vstupná hala s Wi-Fi pripojením 
zdarma • hlavná reštaurácia • 
barbecue reštaurácia • viacero  
barov • diskotéka • terasa na slnenie •  
3 bazény pre dospelých  
(jeden z nich v zime vyhrievaný)  
s nádherným výhľadom na more • 
ležadlá a slnečníky pri bazénoch 
zdarma • jacuzzi • konferenčné 
miestnosti • internetový kútik (za 
poplatok) • tenisové kurty • stolný 
tenis • fitnes • za poplatok: wellness 
centrum so saunou • krytý bazén • 
vírivka • turecké kúpele • kaderníctvo 
• kozmetika

UBYTOVANIE
moderne zariadené klimatizované 
dvojlôžkové izby Standard  
s možnosťou prístelky • kúpeľňa • 
sušič vlasov • SAT TV • internetové 
pripojenie • minibar • trezor (za 
poplatok) • balkón • za doplatok izby 
s výhľadom na more alebo bazén • 
juniorsuity • rodinné izby 

STRAVOVANIE
polpenzia alebo all inclusive • 
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • snacky od 11:00 – 17:00 h 
v reštaurácii „La Choza“ • vybrané 
nealko a alkoholické nápoje • večer sa 
vyžaduje primerané oblečenie

pRE DETI
miniklub „Daisy“ • bazén • ihrisko • 
detská postieľka • detská stolička

plÁŽ
piesočnatá pláž La Enramada  
s kamienkovým vstupom a pobrežnou 
promenádou asi 100 m • ďalšia pekná 
piesočnatá pláž del Duque asi 15 min 
pešou chôdzou • ležadlá a slnečníky 
poskytované na pláži za poplatok 

OFICIÁlNE 
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSŤ OBSADENIA
AA / AAA / AAc/ AAcc

pRI plÁŽI

All INClUSIVE

WEllNESS

ANIMÁCIE

GOlF

WI-FI

pOlOHA
na nádhernom pobreží Puerto 
Santiago • úžasný výhľad na ostrov 
La Gomera • v pozadí pobrežia 
známe útesy Los Gigantes, ktoré 
chránia oblasť pred vetrami 
a vytvárajú príjemnú klímu • obchod 
a reštaurácia vedľa hotela • živšie 
centrum zábavy s možnosťami 
nákupov 10 min prechádzkou • letisko 
na juhu 40 km • najbližšie golfové 
ihrisko cca 22 km

VYBAVENIE, ĎAlŠIE SlUŽBY
moderný hotel • recepcia s Wi -Fi 
pripojením zdarma • wellness 
centrum (masáže a terapie za 
poplatok) • fitnes a posilňovňa  
(za poplatok) • 2 bazény so sladkou 
vodou (z toho jeden vyhrievaný) 
s ležadlami zdarma • kaderníctvo 
• zdravotné centrum • služba rent 
a car • tenis • minigolf • biliard • aqua 
gymnastika • lukostreľba • stolný 
tenis • za poplatok: vodné športy na 
pláži • denne rôzne športové aktivity 
s animátormi • večer živá hudba • 
večerné animácie alebo zábavné 
programy pre dospelých

UBYTOVANIE
klimatizované dvojlôžkové izby 
Standard • kúpeľňa • sušič vlasov 
• minibar • trezor (za poplatok) 
• SAT TV • balkón alebo terasa 

s výhľadom na bazény • za doplatok 
izby s výhľadom na more • rodinné 
izby s 2 prístelkami

STRAVOVANIE
all inclusive
raňajky, obedy a večere formou 
bufetu • miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10:00 – 
24:00 h) • ľahké občerstvenie v bare 
pri bazéne • v Palapa reštaurácií 
tapas, sendviče, zmrzlina (10:00 – 
18:00 h) • večer sa vyžaduje 
primerané oblečenie

pRE DETI
miniklub • bazén s toboganom • 
detské ihrisko • postieľka • stolička

plÁŽ
len 50 m od peknej sopečnej 
pláže • pláž je ocenená ako jedna 
z najkrajších a najčistejších pláží 
vlajkou Európskej únie • ležadlá 
a slnečníky poskytované na pláži 
za poplatok

OFICIÁlNE
HODNOTENIE ★★★★

MOŽNOSTI OBSADENIA
AA / AAA / AAc / AAcc

2 DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

pRIAMO NA plÁŽI

All INClUSIVE

WEllNESS

GOlF

WI -FI

H10 Costa  
adeJe PalaCe RRRR+

Be liVe exPerienCe  
Playa de la arena RRRR

IZBA STANDARD IZBA STANDARD

132 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

TripAdvisor
4409 hodnotiacich   4,0

TripAdvisor
3032 hodnotiacich   4,0

KanársKe ostrovy  |  teneriFe



8-dňové pobyty s odletom z viedne

CAniCO DE 
BAiXO

RIU pAlACE  
MADEIRA
RRRRR

All inclusive
Wellness
Golf
Wi-Fi

FUnCHAL

FUNCHAl
pESTANA 

GRAND
RRRR

Raňajky
Wellness

Golf
Wi-Fi

CENA OD

698
EUR

CENA OD

698
EUR

FUnCHAL

GOlDEN  
RESIDENCE
RRRR

All inclusive
Wellness
Wi-Fi

FUnCHAL

pESTANA  
BAY OCEAN  

ApARTHOTEl
RRRR

All inclusive
Potápanie

Wellness
Golf

CENA OD

698
EUR

CENA OD

648
EUR

FUnCHAL

CASTANHEIRO 
BOUTIqUE
RRRR

Raňajky
Mestský hotel
Wellness
Wi-Fi

FUnCHAL

MÉlIA  
MADEIRA 

MARE  
RRRRR

Plná penzia 
Wellness

Golf
Wi-Fi

CENA OD

798
EUR

CENA OD

698
EUR

MADEIRA
madeira
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Výber exotických poznávacích zájazdov a plavieb do celého sveta.
Viac zážitkov a termínov nájdete v katalógu Poznávame Svet 2018 a na www.satur.sk.

EXOTIKU
POZNÁVAME

PlAVby
OKrUžNé

&



Zanzibar
Changu Island

Uroa Bay

Zanzibar Town
Jozani Forest
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Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Bratislavy. Ubytovanie 
v 4* plážovom rezorte s polpenziou. 2x obed počas 
výletov. Vstupy uvedené v programe. Celodenný 
výlet do rezervácie Jozani a na koreninové plantáže. 
Celodenný výlet do Stone Townu a na Prison Island. 
Všetky miestne transfery. Miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 420 EUR /9 dní,  
600 EUR/12 dní. Vstupné víza Tanzánia 50 USD (platí 
sa pri vstupe). Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 360 EUR.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

21 deň–
Podvečerný odlet z Bratislavy a ranný prílet na 
čarovný zanzibar. Ubytovanie v plážovom rezorte. 
Čaká nás prvá prechádzka po nádhernej pláži, 
vynikajúce domáce jedlo, či skutočne dych berúci 
západ slnka.

3 deň
Dnes sa presunieme do kamenného mesta (UNESCO). 
Na mieste, kde sa mimochodom 5. septembra 
1946 narodil svetoznámy Freddie Mercury, určite 
navštívime aj krásnu katedrálu sv. Jozefa, ktorú 
postavili francúzski misionári a miestni stavitelia 
v románskom slohu. Nevynecháme ani starú pevnosť 
na pobreží, ktorá tu stojí už viac než 300 rokov. 
Neskôr sa preplavíme na Prison island. Pochmúrna 
história ostrova, ktorý bol najprv domovom pre 
otrokov a neskôr pre chorých obyvateľov je už dávno 
preč a teraz predstavuje domov pre nádherné veľké 
korytnačky. Návrat do rezortu.

4 deň
Dnešný deň nás čaká opäť skvelý celodenný 
poznávací program. Vydáme sa preskúmať nádhernú 
prírodnú rezerváciu Jozani. Hneď pri vstupe nás očarí 
krásny mahagónový les. Počas prehliadky, budeme 
môcť pozorovať rôzne druhy vtáctva, ale hlavne 
vzácny endemit, Guerézu červenú zanzibarskú. 
Čaká nás tradičný svahilský obed a zastávka na 
koreninových a ovocných plantážach. Návrat do 
rezortu.

95 /– 12 deň
Tieto dni si doprajeme jedinečný relax, prechádzky 
a oddych na krásnych piesočnatých plážach, 
vynikajúce jedlo, exotické ovocie, či osviežujúce 
miešané drinky v skvelom plážovom rezorte. Nočný 
spiatočný let do Bratislavy.

9 resp. 12-dňový letecký zájazd

ZANZIbAr

Najkrajší západ slnka  
a polpenzia v cene

afrika | zanzibar

Poznávanie  
afrického raja

terMÍny a Ceny - 7i9zaz01

26.12.2017 - 06.01.2018 (Silvester) 12 dní 1 998 eur / osoba

02.03. - 10.03. (Jarné prázdniny) 9 dní 1 298 eur / osoba

30.03. - 07.04. (Veľká noc) 9 dní 1 398 eur / osoba

vedeli ste, že
Názov dali ostrovu Zanzibar Peržania a Arabovia, 
ktorí ho prví popísali a priniesli islam fungujúci 
dodnes. Nazvali ho zandž a barr, čo znamená 
pobrežie černochov. Zanzibar dal názov Tanzánii. 
Tanzánia vznikla spojením republiky Tanganika 
na africkej pevnine, Pemby a Ľudovej ostrovnej 
republiky Zanzibar. Z názvov Tanganika a Zanzibar 
si zobrali prvé tri písmená a vznikla TAN + ZAN + 
na koniec IA, čím vznikla TANZÁNIA. Zanzibar bol 
prekladiskom a trhovým miestom, kde nakupovali 
a odkiaľ odvážali do Ázie a arabských krajín tisíce 
otrokov. Bežne majú ľudia ako otrokárov zaužívaných 
Američanov. V skutočnosti oveľa zásadnejší 
historický a zásadnejšie čísla spojené s otrokárstvom 
pochádzajú z východnej strany. Otrokárstvo Arabov 
ďaleko prekonáva to americké a Zanzibar bol práve 
prekladiskom pochytaných ľudí v širokom okolí na 
východnej strane Afriky. Napriek tomu, že Zanzibar  
je súčasťou Tanzánie, má vlastného prezidenta a snem 
s 50 poslancami. Má 5 krajov. Tri z nich sa nachádzajú 
na Zanzibare, dva na Pembe.



Curieuse
St. Pierre Island

La Digue
PraslinCousin Island

Mahé
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afrika | seyChely

10-dňový letecký zájazd

skutočný  
raj na zemiSEyCHEly

1 –  2 deň

Odlet z Viedne a prílet na Mahé. Presun rýchlo loďou 
na druhý najväčší ostrov, Praslin. Ubytovanie  
v plážovom hoteli, kde si oddýchneme po ceste. 

3 deň

Spoznávanie tohto tropického raja začneme po 
raňajkách výletom do národného parku vallée de 
Mai, ktorý je zapísaný do zoznamu UNESCO. Okrem 
množstva endemickej flóry a fauny tu nájdeme aj 
typický znak týchto ostrovov, jedinečný kokosový 
orech Coco de Méer.  Je taký vzácny, že bez certifikátu 
a povolenia je zakázané ho vyvážať zo štátu. Poobede 
sa pozrieme na proces „výroby“ čiernych sladkovod-
ných perál a nevynecháme ani možnosť nákupov. 
Návrat na ubytovanie, večera.  

4 deň

Dnes sa po raňajkách vyberieme na 3 malebné 
ostrovčeky v blízkosti Praslinu – Cousin, Curieuse 
a st. Pierre. Prvý z nich, Cousin, je známy ako ostrov 
vtákov. Na Curieuse navštívime múzeum a mangrov-
níky, no nevynecháme ani piknik na pláži. Pri St. Pierre 
bude možnosť na šnorchlovanie v priezračnej vode, 
ktorá nás príjemne osvieží. Návrat na ubytovanie, 
večera. 

5 deň

Dnes nás čaká najkrajšia pláž na svete! Vyberieme 
sa na celodenný výlet na ostrov la digue. Začneme 
družstvom l´union, kde uvidíme proces výroby 
kokosového oleja, vanilkové plantáže a obrovské 
suchozemské korytnačky slonie, ktoré sú najbližšími 
príbuznými korytnačiek z Galapágov. Môžu vážiť až 
100 kg a dožívajú sa až 100 rokov, keďže tu nemajú 
nepriateľov. Po ich kŕmení sa vyberieme na najkrajšiu 
pláž sveta, anse source d´argent. Čaká nás biely 
piesok, koralové útesy, žulové skaly a teplá voda 
Indického oceánu. K tomu si navyše môžeme dopriať 
kokosovú vodu z čerstvého kokosu, ktorý otvoria a 
dozdobia priamo pred nami. Naozaj sa budeme cítiť 
ako v raji. Návrat na ubytovanie, večera. 

6 deň

Po raňajkách sa presunieme späť na hlavný ostrov, 
Mahé. Ubytujeme sa pri jednej z najkrajších pláží na 
tomto ostrove, beau vallon, kde je možnosť využiť 
aj vodné športy. Po voľnom poobedí nás čaká večera 
a oddych. 

7 deň

Dnes po raňajkách sa vyberieme na celodenný výlet 
po Mahé. Zavítame do victorie, hlavného mesta, 
ktoré nesie známky britskej a francúzskej kolonizácie. 
Fakultatívne možnosť navštíviť aj botanickú záhradu.  
Presunieme sa na miesto,  kde sa vyrába najznámejší 
a najchutnejší seychelský rum, takamaka – po ochut-
návke možnosť nákupov. Návrat na hotel, večera. 

8 deň

Dnes si doprajeme zaslúžený oddych na pláži, prípad-
ne fakultatívne možnosť ďalších výletov. 

9 –  10 deň

Celodenný relax na pláži. Transfer na letisko, odlet 
späť do Viedne, transfer do Bratislavy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu. Transfery Bratislava – letisko 
– Bratislava. Miestne transfery. Presuny medzi 
ostrovami rýchloloďou. Ubytovanie v 3*/4* plážových 
hoteloch s polpenziou. Výlety podľa programu. Služby 
miestneho sprievodcu a sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Stravu a nápoje nad rámec uvedený v programe. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 690 EUR. Cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 590 EUR.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

terMÍny a Ceny - 7i9sCl01

09.02. - 18.02. (Valentín) 10 dní 2 398 eur / osoba

01.11. - 10.11. 10 dní 2 498 eur / osoba

Budeme sa slniť na najkrajšej pláži 
sveta podľa National Geographic

Komfortný let s Emirates



Kolombo

Male Atol

Srí Lanka

Maldivy
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Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA. 
Miestne transfery. 4x/5x ubytovanie v 3* hoteloch
s polpenziou na Srí Lanke, vstupy do pamiatok podľa 
programu. Miestny prelet na Maldivy, prelet do 
rezortu. 4x ubytovanie s polpenziou v 4* hoteli na 
Maldivách. Slovensky/česky hovoriaci sprievodca  
CK SATUR počas okruhu a asistencia česky 
hovoriaceho zástupcu po prílete a pri odlete z Male.

Cena nezahŕňa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne aktivity. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 1040 EUR (Silvester), 790 EUR 
(ostatné termíny). Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupné víza (ETA kód) 
40 EUR.

ostatné PrÍPlatky
Príplatok za plnú penziu na Maldivách: 120 EUR.
Príplatok za all inclusive na Maldivách: 280 EUR.

PoznáMka
Pri 12-dňovom zájazde je odlet na Maldivy 
realizovaný 7. deň.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Viedne, prílet na Srí Lanku, do hlavného 
mesta Colombo. Po prílete sa zoznámime s touto 
čarokrásnou a tajomnou krajinou. Oddych  
a ubytovanie po ceste. 

3 deň

Cestou sa zastavíme v sloňom sirotinci v Pinnawala, 
kde momentálne žije približne 70, vrátane tých naj-
hravejších a najrozkošnejších sloních mláďat, zachrá-
nených po rôznych zraneniach z džungle. Ich kŕmenie 
a kúpanie je obrovským zážitkom. dambulla. Zlaté 
jaskynné chrámy v Dambulle považujú mnohí za 
najspirituálnejšie miesto na Srí Lanke. Mystickú atmo-
sféru miesta vytvára až 150 sôch Budhu a množstvo 
farebných fresiek na stenách. Vstup do jednotlivých 
jaskýň je zo 100 m vysokého skalného masívu, ktorý 
otvára pohľad na nádhernú panorámu krajiny. 

4 deň

Pozrieme si stredoveké kráľovstvo Polonnaruwa. 
Mesto zostalo takmer v pôvodnej podobe napriek 
tomu, že je staré viac než 800 rokov. Jeho slávu 
pozdvihol kráľ Parakramabahu I. v 12. storočí. Mestom 
prechádzalo množstvo zavlažovacích kanálov, bolo 
tam postavených množstvo chrámov a sôch Budhu. 
Do dnešného dňa sa zachovali pomníky slávnych, 
ktoré slúžia ako modliace miesta. Popoludní možnosť 
fakultatívneho výletu jeep safari a jazda na slonoch 
v jednom z Národných parkov.

5 deň

sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Kasyapa alebo 
„Pevnosť v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 m 
nad okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie zaujíma-
vosti a od roku 1982 je zapísaná v zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. Na tejto pevnosti sa 
odohral príbeh zrady a boja o moc, ktorý môžeme 
čítať zo zvyškov kráľovského paláca a fresiek diev-
čenských postáv. Po „levích schodoch“ vystúpime až 
na vrchol tohto mimoriadneho monumentu. Cestou 
do Kandy navštívime dedinu Matale, ktorá je plná 
ajurvédických záhrad s korením a miestnym ovocím. 
Príchod do kandy, hlavného mesta sinhálskeho 
kráľovstva až do roku 1815, keď nadvládu prevzali 
Briti. Uprostred mesta sa rozkladá umelo vytvorené 

jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí najposvätnej-
šia budhistická pamiatka Dalada Maligawa – Chrám 
budhovho zubu. Návšteva typického predstavenia 
kandyjskej tanečnej skupiny.

6 deň

Prehliadka mesta a návšteva chrámu. Navštívime 
kráľovské botanické záhrady Peradenyia, kde naj-
lepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť miestnej 
flóry. Transfer na letisko v Colombe. Prelet na Maldivy 
a miestny prelet na ostrov.

7 –  11 / 12 deň

Čaká nás pobyt na nádhernách plážach tropického 
raja na Maldivách. Palmy, tyrkysové more a pláže 
s jemným pieskom. Predposledný deň odlet do 
hlavného mesta Male a následný odlet do Európy.

11 resp. 12-dňový letecký zájazd

 ázia | srÍ lanka, Maldivy

SrÍ lANKA & MAlDIVy Poznávanie  
a oDDYch

Intenzívne poznávanie  
a relax na Maldivách

terMÍny a Ceny - 7i9lka07

26.12.2017 - 06.01.2018 (Silvester) 12 dní 2 698 eur / osoba

26.02. - 08.03. (Jarné prázdniny) 11 dní 1 998 eur / osoba

23.03. - 02.04. (Veľká noc) 11 dní 1 998 eur / osoba



Srí Lanka

Kandy

Kitulgala
Nuwara Eliya

Dambulla

Polonnaruwa
Sigiriya

Pinnawala

Colombo

Negombo

Waduwa / Kalutara
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 ázia | srÍ lanka

pozostatkov prehistorických živočíchov a skeletov 
neznámych civilizácii. Veľkým lákadlom je rafting 
(možné zakúpiť na mieste u sprievodcu). A pred nami 
je už cesta do plážového rezortu.

7 –  9 , 11 / 12 deň

Pobyt na pláži, možnosť ďalšieho individuálneho 
poznávania. Odlet do Európy. 

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Bratislavy s prestupom v Dubaji 
alebo z Viedne. Transfer BA – letisko – BA (pri odlete 
z Viedne). Všetky miestne transfery.  
4x ubytovanie počas okruhu v 3* hoteloch s polpen-
ziou, vstupy do pamiatok, vystúpenie kandyjskej 
tanečnej skupiny. 3x/4x/6x ubytovanie počas pobytu 
v 4* hoteli s polpenziou. Sprievodca CK SATUR počas 
okruhu. Silvestrovský večer.

Cena nezahŕňa
Obedy. Prepitné. Fakultatívne aktivity. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 460 EUR (Silvester, odlet z Viedne), 
650 EUR (Silvester, odlet z Bratislavy), 450 EUR (ostat-
né termíny. Možnosť all inclusive len počas pobytovej 
časti za doplatok 150 EUR (odlet z Viedne), 210 EUR 
(odlet z Bratislavy). Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 490 EUR (Silvester, odlet z Viedne), 
450 EUR (Silvester, odlet z Bratislavy), 420 EUR (ostat-
né termíny). Vstupné víza (ETA kód) 40 EUR. 

PoznáMka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá, pamiatky  
a fabriky zatvorené.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Bratislavy/Viedne,  prílet na Srí Lanku, do 
hlavného mesta Colombo. Vitajte v tejto čarokrásnej 
a tajomnej krajine plnej mýtov a legiend.  Z letiska nás 
cesta povedie do oblasti Sigiriya. Zastavíme sa v sloňom 
sirotinci v Pinnawala, kde žije približne 70 slonov vráta-
ne tých najhravejších a najrozkošnejších sloních mláďat, 
zachránených po rôznych zraneniach z džungle. Ich 
kŕmenie z fľašiek a kúpanie, ktoré prebieha niekoľko krát 
denne je najväčším zážitkom, kedy sa obrovské stádo 
slonov  presúva cez úzke uličky dediny k neďalekej rieke. 

3 deň

sigirya čiže „Levia hora“, trón kráľa Kasyapa alebo „Pev-
nosť v oblakoch“, skala týčiaca sa strmých 200 m nad 
okolitý terén, patrí medzi tie najväčšie zaujímavosti a od 
roku 1982 je zapísaná v zozname svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Na tejto pevnosti sa odohral príbeh 
zrady a boja o moc, ktorý môžeme čítať zo zvyškov 
kráľovského paláca. Po „levích schodoch“ vystúpime až 
na vrchol tohto mimoriadneho monumentu. Pozrieme 
si stredoveké kráľovstvo Polonnaruwa. Mesto zostalo 
takmer v pôvodnej podobe napriek tomu, že je staré 
viac než 800 rokov. Mestom prechádzalo množstvo 
zavlažovacích kanálov, bolo tam postavených množstvo 
chrámov a sôch Budhu. Fakultatívne možnosť návštevy 
niektorého z Národných parkov – slonie safari. 

4 deň

dambulla. Zlaté jaskynné chrámy v Dambulle pova-
žujú mnohí za najspirituálnejšie miesto na Srí Lanke.  
Vstup do jednotlivých jaskýň je zo 100 m vysokého 
skalného masívu, ktorý otvára pohľad na nádhernú 
panorámu krajiny. Cestou z Dambully do Kandy navští-
vime dedinu Matale, ktorá je plná záhrad s korením 
a miestnym ovocím. Dozvieme sa podrobnosti o pesto-
vaní jednotlivých druhov. Cesta nás povedie do kandy, 
hlavného mesta sinhálskeho kráľovstva až do roku 
1815. Uprostred mesta sa rozkladá umelo vytvorené 
jazero z roku 1807. Na jeho brehu stojí najposvätnejšia 
budhistická pamiatka Dalada Maligawa - Chrám bud-
hovho zubu. Večerná prehliadka chrámu a návšteva 
typického predstavenia kandyjskej tanečnej skupiny.

5 deň

Navštívime kráľovské botanické záhrady Peradeniya, 
kde najlepšie spoznáme bohatstvo a rozmanitosť 
miestnej flóry. Následne sa presunieme do „Malého 
Anglicka“ – horskej oblasti nuwara elyia a rovno-
menného mestečka, ktoré je kráľovstvom najlepšieho 
srílanského čaju. Dodnes je tu možné vidieť stavby 
z koloniálnej éry, dokonca aj nové domy postavené 
v anglickom štýle, obklopené veľkými záhradami. Po 
ceste sa nám naskytne pohľad na úžasné vodopády 
a stráne svahov pokryté nekonečnými čajovníko-
vými plantážami. Návšteva továrne na čaj, kde sa 
vyrába ten najlepší čaj na svete – jedinečná možnosť 
ochutnať šálku pravého cejlónskeho čaju. Silvester v 
nuwara eliya so silvestrovskou večerou.

6 deň

kitulgala, nádherné miesto na západe krajiny, ukryté 
uprostred hustej vegetácie preslávil predovšetkým 
film „Most cez rieku Kwai“ – aj dnes ešte môžete 
vidieť miesto, kde stál. Mesto je známe i náleziskami 

9, 11 resp. 12-dňový letecký zájazd

SrÍ lANKA iDeáLna
komBinácia

NAJ poznávačka  
pre celú rodinu

terMÍny a Ceny – 7i9lka01

26.12.2017 - 03.01.2018 (Silvester, odlet VIE) 9 1 958 eur 929 eur / detský paušál do 12 r.*

26.12.2017 - 06.01.2018 (Silvester, odlet BA) 12 1 898 eur 1 099 eur / detský paušál do 12 r.*

17.02. - 27.02. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 11 1 398 eur 799 eur / detský paušál do 12 r.*

24.02. - 06.03. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 11 1 358 eur 799 eur / detský paušál do 12 r.*

03.03. - 13.03. (Jarné prázdniny, odlet VIE) 11 1 298 eur 799 eur / detský paušál do 12 r.*

27.03. - 06.04. (Veľká noc) 11 1 298 eur 729 eur / detský paušál do 12 r.*

* platí pri 2 plne platiacich osobách



Thajsko

Mjanmarsko

Kambodža

Laos

Bangkok

Ayutthaya

Tak

Chiang Mai
Lampang

Sukhothai
Phitsanulok

Koh Chang
Vietnam
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ázia | thaJsko

8 deň

Dopoludnia navštívime Wat Maha dhat. 
Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii a presunieme 
sa naspäť do Bangkoku.

9 deň

Upraviť „Po raňajkách prelet do Bangkoku a transfer 
autobusom na ostrov Koh Chang, ktorý je zároveň 
národným  parkom. Relax na pláži.“ 

10 –  13 deň

Oddych v hoteli pri pláži, kúpanie, fakultatívny 
program. Presun na letisko v Bangkoku a odlet 
do Európy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA. 
Ubytovanie v 3* hoteloch počas poznávacej časti 
a v 4* hoteli na ostrove Koh Chang. Polpenziu počas 
poznávacej časti, raňajky počas pobytu na pláži,  
1x tradičnú thajskú večeru. Všetky prehliadky 
a transfery podľa programu. Miestneho sprievodcu 
a sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety a aktivity. Doplatok za 
jednolôžkovú izbu od 450 EUR - v závislosti od 
termínu. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 490 EUR.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Európy. Prílet do Bangkoku. Vitajte v „krajine 
úsmevov“ a nikdy nespiacom veľkomeste Bangkok. 
Presunieme sa do hotela a oddýchneme si po dlhom 
lete. Večera v typickej miestnej reštaurácii.

3 deň

Raňajky, prehliadka Bangkoku. Počas poldenného 
výletu navštívime tri najslávnejšie chrámy 
Bangkoku: kráľovský palác, jedna z najkrajších 
ukážok starovekého bohatstva. Skladá sa z viacerých 
budov používaných pri rôznych príležitostiach: 
Pohrebný palác, Prijímací palác, Trónna sála, 
Korunovačná sála, Kráľovský hosťovský dom a krásny 
chrám Smaragdového Budhu „Wat Phra kaew“, 
„Wat Po“ je najrozsiahlejší chrám Bangkoku, 
nachádza sa tu socha Ležiaceho Budhu, chrám je 
známy aj ako domov thajských masáží, Wat trimitr 
je domovom grandiózneho Zlatého Budhu (5,5 
tony rýdzeho zlata). Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácií.

4 deň

Raňajky. Presun do mesta ayutthaya, bývalého 
hlavného mesta Thajska (1350 - 1767). Pozrieme 
si impozantné ruiny niekdajšieho centra kráľovstva. 
Navštívime chrám Wat Mongkol Borpith s gigantickou 
bronzovou sochou a tri stredoveké pagody 
v chráme Wat Phra srisanpetch, ktorý bol svojho 
času najväčším chrámom v meste Ayutthaya a bol 
používaný ako kráľovský palác niekoľkých kráľov. 
Ďalej navštívime slávny chrám Wat Chai Wattanaram 
na brehu rieky. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a budeme pokračovať do mesta Tak, kde 
prenocujeme.
 
5 deň

V skorých doobedňajších hodinách budeme 
pokračovať z mesta Tak do Chiang Mai, „ruže severu“. 
Navštívime impozantný Wat doi suthep, ktorý je 
dominantou mesta. Finálny výstup vedie cez Naga, 
spolu 306 schodov. Pokocháme sa nádherným 
výhľadom na mesto. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácií.

6 deň

Po raňajkách odídeme smerom na sever do slonieho 
campu, kde uvidíme, ako slony pracovali v džungli 
po celé stáročia. Uvidíme kúpanie slonov v 
rieke. Odvážlivci si môžu užiť aj jazdu na týchto 
majestátnych zvieratách (aktivita za doplatok). 
Ďalej navštívime farmu s orchideami. Naobedujeme 
sa v miestnej reštaurácii a navštívime miestnu 
remeselnú štvrť sankampaeng. Tradičná thajská 
večera.
 
7 deň

Z mesta Chiang Mai sa po raňajkách vydáme 
smerom na juh do lampang. Navštívime Wat Phra 
Dhat Lampang Luang so smaragdovým Budhom. 
Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii. Pokračujeme 
prehliadkou historického parku sukhothai, ktorého 
názov v doslovnom preklade znamená „Úsvit 
šťastia“. Sukhothai bolo prvým hlavným mestom 
Thajska (1238 - 1376). Prejdeme sa udržiavaným 
a atraktívnym parkom. Neskôr navštívime Wat Sri 
Chrum s obrovským sediacim Budhom. Presunieme 
sa do mesta Phitsanulok.

13-dňový letecký zájazd

SEV. THAJSKO Po stoPách  
kráĽovských miest

Veľkonočný termín s TOP sprievodcom 
Marcelom Šmátralom

terMÍny a Ceny - 7i9tha01

16.02. - 28.02. (Jarné prázdniny) 13 dní 1 498 eur / osoba

26.03. - 07.04. (Veľká noc , priamy let) 13 dní 1 498 eur / osoba



 Ho Či Minovo Mesto
My Tho

Halong Bay

Vietnam

Thajsko

Kambodža

Siem Reap

Hanoj

Laos
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9 deň
Spoznávanie Kambodže bude dnes pokračovať 
rozprávkovým chrámom ta Prohm, ktorý obklopujú 
korene obrovských figovníkov a gigantických 
popínavých rastlín. Navštívime i Krovan, kráľovské 
kúpele srah srang a chrámy Banteay Kdei.

1110 deň–
Plávajúce dediny Chong khneas, ktoré sa 
nachádzajú asi 10 km južne od mesta Siem Reap. 
Exkurzia na tradičnej drevenej lodi po jazere Tonle 
Sap, jednom z najväčších v Ázii. Transfer na letisko, 
odlet naspäť do Európy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko – BA, 
ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami, 5 obedov 
a jednu večeru, transfery klimatizovanými 
dopravnými prostriedkami, vstupy podľa programu, 
výlet loďou po delte rieky Mekong, miestne prelety na 
trase Hanoj – Saigon, Saigon – Siem Reap, pozývací 
list do Vietnamu, miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Fakultatívne výlety, povinné prepitné šoférom, 
nosičom a miestnym sprievodcom. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 320 EUR. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 520 EUR. Vstupné vízum do 
Vietnamu 25 USD (platí sa po prílete na letisku) 
a do Kambodže 30 USD (platí sa po prílete na letisku), 
miestne odletové taxy.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy, prílet do hanoja. Cestu za poznaním 
začneme zoznámením sa s kultúrou, históriou 
a obyvateľmi hlavného mesta Vietnamu. Prezrieme 
si Chrám literatúry, jedno z etnologických múzeí. 
Pôjdeme späť do Starej štvrti a po krátkej prehliadke 
večerného mesta sa vrátime do hotela.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme ku komplexu Ho Či Min, 
kde navštívme hočiminovo Mauzóleum, miesto 
posledného odpočinku vietnamského veľkého otca 
alebo strýčka Ho, Hočiminov dom, Hočiminovo 
múzeum a Jednostĺpovú pagodu. Pred tým, ako 
sa vydáme na cca tri hodiny dlhú cestu cez zelené 
ryžové políčka do Halong City budeme mať chvíľku 
čas na obed vo vlastnej réžii. Prenocujeme v Halong 
City.

4 deň
Dnes nás čaká neuveriteľná štvorhodinová výletná 
plavba po nádhernej zátoke ha long (Dračia zátoka), 
ktorá je zapísaná do svetového prírodného dedičstva 
unesCo a je známa najmä vďaka vápencovým 
skalám, ktoré vystupujú z mora často len ako 
osamotené monumenty. Prenocujeme na palube 
lode. 

5 deň
Po plavbe pôjdeme na návštevu keramickej dediny 
a vrátime sa späť do Hanoja. Dnes sa presunieme 
Hanoja do Hočiminovho mesta, známeho ako saigon 
(starý názov používaný do roku 1975). Po raňajkách 
bude nasledovať transfer na letisko a vnútroštátny 
prelet. Po prílete sa vydáme na prehliadku mesta. 
Uvidíme známe miesta ako Múzeum Histórie, 
navštívime Konferenčnú sálu thong nhat (bývalý 
Palác nezávislosti), či trh ben thanh. Fotozastávku 
si spravíme pri známych turistických miestach ako 
Radnica, Grand Theatre, Katedrála Notre Dame 
a budova Hlavnej pošty.

6 deň
tunely Cu Chi – tvorili dôležitú základňu počas 
Vietnamskej vojny, najmä vďaka svojej strategickej 
polohe. Vietkong postavil 100 km dlhú sieť tunelov 

spájajúcu miesta velenia, nemocnice, či zbraňové 
továrne. Naobedujeme sa v miestnej reštaurácii 
a vrátime sa späť do Saigonu, kde budeme mať voľný 
program.

7 deň
My tho – hlavné mesto provincie tien Giang, 
prístav na delte rieky Mekong, cca dve hodiny jazdy 
zo Saigonu. Vydáme sa na výlet loďou. Navštívime 
ovocné záhrady a budeme mať možnosť ochutnať 
tropické ovocie. Naobedujeme sa v miestnej 
reštaurácii a vrátime sa späť do Saigonu, kde budeme 
mať čas na posledné nákupy a rozlúčku s Vietnamom.

8 deň
Presunieme sa na letisko a odletíme do siem reap. 
Po prílete nás privíta priateľský miestny sprievodca 
a presunieme sa do hotela. Návšteva Južnej 
brány angkoru thom, slávneho Bayon, Baphoun 
a Terasy malomocného kráľa. Je čas na prehliadku 
jedného z najväčších divov sveta, symbolu, srdca 
a duše Kambodže, chrámu angkor Wat. Večeru si 
vychutnáme v sprievode tanečnej show khmer 
apsara.

11-dňový letecký zájazd

VIETNAM – KAMbODžA

terMÍny a Ceny – 7i9vie02

18.02. - 28.02. (Jarné prázdniny) 11 dní 1 898 eur / osoba

29.03. - 08.04. (Veľká noc) 11 dní 1 898 eur / osoba

ázia | vietnaM, kaMbodža

HIT roka 2017
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ázia | bali

1310 deň–
Relax na pláži, fakultatívne možná návšteva slonej 
farmy spojená so sloním safari, v podvečerných 
hodinách presun na romantickú rozlúčkovú večeru pri 
západe slnka na pláži Jimbaran. Transfer na letisko, 
odlet do Európy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko Schwechat – 
BA. Ubytovanie v 4* hoteli s raňajkami, dopravu 
klimatizovaným autobusom, vstupné do všetkých 
pamiatok. Miestneho sprievodcu a sprievodcu 
CK SATUR. Rozlúčková večera na pláži Jimbaran. 
Silvestrovská večera.

Cena nezahŕňa
Obedy a večere (okrem večere na pláži Jimbaran) 
a silvestrovskej večere fakultatívne aktivity. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu od 598 EUR. Vratný depozit 
v hoteli, cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Sprepitné pre miestneho sprievodcu 30 USD, servisné 
poplatky 550 EUR.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

21 deň–
Odlet z Európy, prílet na bali. Prvý dotyk s tradičnou 
vôňou Bali a večerným životom na Bali.

3 deň
Dopoludnia máme voľný program, popoludní si 
spravíme výlet do centrálnej časti ostrova, návšteva 
chrámu Pura taman ayun, obkoleseného širokou 
priekopou, presun do alas kedaton – prechádzka 
posvätným lesom medzi stovkami makakov. 
Navštívime chrám Pura tanah lot „Chrám mora 
a zeme“, založeného váženým hinduistickým 
mystikom Nirarthom v 16. storočí. Odvážni sa môžu 
dotknúť strážcov chrámu – jedovatých koralových 
hadov.

4 deň
Navštívime najväčší chrámový komplex na ostrove 
besakih, pozostávajúceho z 30-tich samostatných 
chrámov. Komplex sa rozprestiera na úbočí najvyššej 
posvätnej aktívnej sopky Gunung agung (3 014 m) 
a ospevuje históriu významných kráľovských rodov 
od 8. storočia. Prehliadka záhrady s tropickým 
ovocím, ochutnávka najdrahšej kávy na svete kopi 
luwak (cibetková káva), návšteva netopierej jaskyne 
Goa lawa a výrobcu tradičného nástroja Gong.

5 deň
Tradičné predstavenie barong, ktoré zobrazuje 
Balijskú životnú filozofiu nekonečného boja dobra 
a zla. rangda, barong a krásne balijské tanečnice. 
Prehliadka tradičných balijských domov. Nasleduje 
zastávka v meste Ubud, návšteva tradičného trhu, 
dielne s drevorezbou z tropického dreva.

6 deň
Relax na pláži, oddychový deň. Večer, silvestrovská 
večera.

7 deň
Počas silvestrovského termínu si dopoludnia 
doprajeme oddych. Následne si spravíme výlet 
na južný cíp ostrova. Popoludní výlet na južný cíp 
ostrova, spoznávanie krajiny vápenca a vlnovcových 
stromov dorastajúcich až do výšky 60 m. Návšteva 
pôsobivého chrámu Pura luhur ulurwatu, 

čnejúceho sa na 70 m vysokom útese. Chrám, 
ktorý je domovom stoviek malých opíc ponúka 
nádhernú panorámu najmä pri západe slnka. Tanečné 
predstavenie rámajána v sprievode slávneho 
tranzového tanca kecak.

8 deň
Výlet do horskej oblasti bedugul, návšteva trhu 
s čerstvým tropickým ovocím v Candi kuning, kde 
môžete ochutnať exotické chute – mango, ananás, 
rambutan, durian, vanilku. Návšteva chrámu ulun 
danu na sopečnom jazere Bratan, pokračovanie 
k vodopádu Gitgit, obkoleseného bujnou vegetáciou 
a následne do dediny banjar, kde sú termálne 
pramene. Prechod starým mestom singaraja 
s koloniálnou architektúrou.

9 deň
Navštívime dom „šamana deviatej generácie“, ktorý 
nám možno prezradí, ako sa pozerať na svet srdcom. 
Možnosť individuálnych konzultácií (fakultatívne).

13-dňový letecký zájazd

bAlI ostrov tanca,  
huDBY a umenia

Komfortné poznávanie  
s pobytom pri mori

terMÍny a Ceny - 7i9dPs01

26.12.2017 - 07.01.2018 (Silvester) 13 dní 1 698 eur / osoba

26.02. - 10.03. (Jarné prázdniny) 13 dní 1 498 eur / osoba

23.03. - 04.04. (Veľká noc) 13 dní 1 498 eur / osoba



Dillí

AgraDžajpúr

INDIA

PAKISTAN

ČÍNA

NEPÁL
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Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA-letisko-BA. 
Všetky miestne transfery. 6x ubytovanie v 3* hoteloch 
s raňajkami v Indii. Vstupy do pamiatok a výlety podľa 
programu. Jazda na slonoch (podľa dostupnosti) 
alebo džípoch (pevnosť Amber). Silvestrovský večer. 
Sprievodca CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 290 EUR. Príplatok za 
polpenziu 120 EUR. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 450 EUR. Vstupné vízum do Indie 
– klienti si môžu vybaviť vízum samostatne alebo za 
poplatok 60 EUR v CK.

PoznáMka
Počas sviatkov môžu byť niektoré múzeá a pamiatky 
zatvorené. Slony pri pevnosti Amber nie sú počas 
niektorých sviatkov dostupné.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Európy a prílet do dillí. Indiu začneme 
spoznávať od hlavného mesta. Prehliadka starého 
a nového dillí – Červená pevnosť, Piatková mešita 
– najväčšia indická moslimská svätyňa, Prezidentský 
palác, oficiálna rezidencia prezidenta, prejdeme 
bulvárom Rajpath, ktorý je miestom konania všetkých 
oficiálnych ceremónií, navštívime areál Kutub Minár 
s povestným nehrdzavejúcim 72 metrov vysokým 
minaretom.

4 deň
agra, bývalé hlavné mesto mughalskej ríše. Pred 
sebou máme prehliadku tohto nádherného mesta, 
skvostu architektúry a jedného z ôsmich divov sveta – 
chrámu tádž Mahal, ktorý nechal z bieleho mramoru 
postaviť sultán Šahdžahán pre svoju milovanú 
manželku Mumtáz Mahal. Stavba trvala 22 rokov a do 
dnešných čias je symbolom veľkej lásky. Podvečer 
navštívime Červenú pevnosť s mramorovými 
pavilónmi, jeden z vrcholov staviteľstva Mughalov, 
ktorá dodnes rozpráva ich príbehy.

5 deň
Cestou do džajpúru sa zastavíme v bývalom sídelnom 
meste sultána Akbara – fatehpur sikri, pozrieme si 
palác z červeného pieskovca so známymi pavilónmi 
Paňč Mahal a Dívaní-chás, astrologické observatórium 
vybudované maharadžom Džaj Sihn II., kde sa cisár 
oddával veciam vedeckým a ezoterickým, Mestský 
palác s múzeom. Večer sa prejdeme džajpúrom, ktorý 
je volaný i „ružovým mestom“.

6 deň
Deň začneme prehliadkou pevnosti amber (sídlo 
radžastanských maharadžov), známej svojimi medovo 
sfarbenými palácmi, situovanými na vrchoch Aravalli, 
kam sa dostaneme na slonoch alebo na džípoch, čo 
bude nezabudnuteľný zážitok. Pozrieme so Zrkadlovú 
sieň a Sieň radosti. Veľmi silný dojem v nás zanechá 
i známa stavba hawa Mahal „palác vetrov“, ktorý bol 
sídlom džajpúrskych maharání.

87 deň–
Presunieme sa opäť do Dillí, podľa voľného času 
ešte prehliadka mesta. Transfer na letisko, odlet do 
Európy. Pre záujemcov možnosť predĺženia pobytu 
v Goa, ajurvédskeho pobytu alebo pobytu na 
andamanských ostrovoch.

andaManské ostrovy
Jeden z posledných rajov na zemi. Biele piesočnaté 
pláže, priezračné more, fantastické koralové útesy, 
slnko, palmy a všadeprítomný pokoj. To sú Andamany. 
Ležia cca 200 km od thajského pobrežia, ale patria 
k Indii. Sú ideálnym miestom na potápanie, leňošenie 
na pláži a najmä, nestretnete sa tu s výdobytkami 
modernej doby. Dodnes na niektorých ostrovoch 
žijú domorodci, ktorí sa bránia styku s civilizáciou. 
Vstup pre turistov je aj dnes značne obmedzený, 
čiže preplnené pláže tu neexistujú. Centrom 
ostrovov a vlastne aj jediným mestom je Port Blair. 
Nefunguje tu takmer žiadna infraštruktúra, doprava 
je nepravidelná, nepoznajú tu otváracie hodiny 
v obchodoch, ale zato tu nájdete najkrajšie pláže 
v Indii.

8-dňový letecký zájazd

INDIA

 ázia | india

zLatý  
trojuhoLník

terMÍny a Ceny - 7i9ind02

28.12.2017 - 04.01.2018 (Silvester) 8 dní 1 548 eur / osoba

11.02. - 18.02. 8 dní 1 068 eur / osoba

11.03. - 18.03. 8 dní 1 068 eur / osoba

28.04. - 05.05. 8 dní 998 eur / osoba

Sprevádza Zuzana Zwiebel



Cochin

Vembanad Lake Kanjirapalli

Kovalam

India

Thiruvananthapuram

143VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK

 ázia | india

86 deň–
Začína sa nám príjemnejšia časť programu a to pobyt 
pri mori. Kerala, milenka Indického oceánu, ktorej 
brehy obmýva Arabské more. Očarí nás najkrajšími 
plážami, tyrkysovo modrým a priezračným morom 
a príjemnou klímou. Tunajšie panenské pláže, bujná 
exotická vegetácia a jedinečná miestna kultúra nám 
ponúknu dokonalý odpočinok a skutočný raj na zemi.

9 deň
V skorých ranných hodinách odchod na letisko, odlet 
do Európy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu. Transfery BA -letisko -BA. Všetky 
miestne transfery. 1x ubytovanie hotel v Cochin, 2x 
ubytovanie v Ecotones, 1x ubytovanie na houseboate, 
3x ubytovanie v hoteli pri pláži, raňajky, plná penzia 
na houseboate. Vstupy a výlety podľa programu. 
Sprievodca CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Stravu a nápoje nezahrnuté v programe. Prepitné 
vodičom a sprievodcom. Fakultatívne aktivity. 
Príplatok za jednolôžkovú izbu 400 €. Príplatok 
za polpenziu 120 €. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 500 €. Vstupné vízum do Indie – 
klienti si môžu vybaviť vízum samostatne alebo za 
poplatok 60 € v CK.

PoznáMka
Okruh je možné skombinovať s ajurvédickým 
pobytom v hoteli abad harmonia alebo 
travancore heritage alebo s poznávacím okruhom 
zlatý trojuholník.

21 deň–
Odlet z Európy do nádherného mesta Cochin.
Fort Cochin a Mattancherry je najlepšie miesto 
na zoznámenie sa s vedou a umením života. Je 
len málo miest na svete, kde monzúnové vetry 
a vôňa korenia priviala viac lodí za námorným 
obchodom ako prístav Fort Cochin. V meste žije 
viac ako 50 rozličných etnických komunít. Zmiešali 
sa tu najstaršie hinduistické kulty, bola postavená 
najstaršia židovská synagóga, prvá moslimská mešita 
a aj kresťanská katedrála, tu bola napísaná najstaršia 
encyklopédia liečivých rastlín v Ázii. Tu si na čas našli 
domov moreplavci Vasco de Gama, svätec František 
Xavier a cestovateľ Niccolo de‘ Conti. Nasadneme 
na tradičné rikše a navštívime štvrť Mattancherry, 
Portugalský palác a kuchyňu maharádžu, židovskú 
štvrť a najstaršiu synagógu v Indii, Moslimskú štvrt 
a obchody s korením, koloniálnu časť Fort Cochin
s portugalskou, holandskou a britskou architektúrou 
a najstaršou kresťanskou katedrálou v Indii. Večer nás 
čaká západ slnka nad Malabarským zálivom v blízkosti 
čínskych rybárskych sietí a rybieho trhu.

3 deň
Po raňajkách sa presunieme do horskej oblasti 
Munnar. Dostaneme sa do oblasti pohoria Západných 
Ghátov, ktorej súčasťou je aj oblasť Munnar, jedna 
z najkrajších rezervácií v Indii. Je známa čajovými 
plantážami, malebnými jazerami a chladnou klímou, 
ktorých kombinácia vytvára vynikajúce podmienky 
pre život exotických zvierat a vtáctva. Ak budeme 
mať šťastie, uvidíme slony žijúce v ich prirodzenom 
prostredí. Cestou sa zastavíme na tradičnej plantáži 
s korením a kaučukom v Kanjirappali. Popoludní 
sa stretneme s Manojom a Praveenom, majiteľmi 
Ecotone Camps, ktorí malý hotelík vybudovali 
z čírej vášne k prírode a za rok fungovania sa stali 
najúspešnejším eko a wildlife rezortom v tejto oblasti. 
Manoj nás prevedie horskou dedinkou, v ktorej 
vyrastal, zoznámime sa s koreninami, exotickými 
plodinami a s miestnymi zvykmi. Deň ukončíme 
kurzom varenia tradičných miestnych jedál.

4 deň
Deň začneme v skorých ranných hodinách. Pred 
svitaním sa dostaneme k úpätiu druhej najvyššej hory 

Chokramudi (2045 m) a doslovne začneme stúpať 
nad oblaky, kde z výšky privítame východ slnka. 
Prechádzka nám potrvá približne 5 hodín, ale zanechá 
v nás celoživotný zážitok. Ak bude počasie priať tak si 
vychutnáme pohľad na celý Malabarský záliv.
Po výdatných neskorých raňajkách si oddýchneme 
a popoludní sa vydáme na zelené čajové a kávové 
políčka obvzláštnené pestrofarebnými kovilmi – 
hinduistickými chrámami a starými kresťanskými 
kostolíkmi.

5 deň
Po raňajkách sa presunieme do oblastí tzv. 
backwaters, pri jazere Vembanad. Slané more sa 
zmiešalo s vyše 40 sladkovodnými riekami a vytvorilo 
hustú spleť kanálov a jazier spájajúcich labyrint 1500 
kilometrov vodných ciest „backwaters“.
Aj my sa nalodíme na tradičné houseboaty a plavbu 
začneme obedom, ktorý pripravíme spolu s posádkou 
priamo na lodi. Po obede budeme pokračovať 
plavbou po stojatých vodách backwaters, kde sa 
nám naskytnú nádherné obrazy okolitej tropickej 
krajiny. Do života miestnych obyvateľov budeme 
môcť nahliadnuť počas viacerých zastávok, keď sa 
prejdeme po pevnine a navštívime miestnu dedinku 
a trh. Plavba potrvá do západu slnka.

9-dňový letecký zájazd

INDIA zeLený 
trojuhoLník

terMÍny a Ceny - 7i9ind06

17.02. - 25.02. (Jarné prázdniny) 9 dní 1 398 eur / osoba

31.08. - 08.09. 9 dní 1 398 eur / osoba

Sprevádza Zuzana Zwiebel

Komfortný let s Emirates



Abu Dhabi
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Ras Al-Khaimah
polostrov Musandam

Spojené Arabské Emiráty

* platí pri 2 plne platiacich osobách
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Pobyt na pláži alebo možnosť fakultatívneho výletu 
k brehom polostrova Musandam, nachádzajúci sa na 
hraniciach sultanátu Omán. Navštívime typickú dedin-
ku Dibba, preslávenú výrobou drevených lodí Dhows, 
nalodíme sa na arabskú plachetnicu, kde nás čaká 
výborný obed, šnorchlovanie, plávanie v kryštálovo 
čistých vodách a zábava v rytmoch arabskej hudby.

7 –  8 deň

Relax na pláži, kúpanie, šnorchlovanie alebo nákupy. 
Transfer na letisko a odlet v ranných hodinách  
do Bratislavy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Bratislavy alebo z Viedne. Miestne 
transfery. 4x ubytovanie v 4* mestskom hoteli s pol-
penziou v Dubaji, 3x ubytovanie v 4* plážovom hoteli  
v Ras Al Khaimah s all inclusive. Výlety a vstupy: du-
baj City tour, burj khalifa, púštne safari, tučniaci 
v ski dubai, dhow cruise, aquaventure, výlet do 
abu dhabi, ferrari World, mešita. Silvestrovský 
večer. Služby miestneho sprievodcu a delegáta  
CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Fakultatívne aktivity mimo programu. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 480 EUR (Silvester), 400 EUR (ostat-
né termíny). Možnosť priplatiť ubytovanie v 5* hoteli 
Doubletree by Hilton Marjan Island s all inclusive 
počas pobytu v Ras Al Khaimah 495 EUR (Silvester), 
250 EUR (ostatné termíny). Cestovné poistenie. 

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 330 EUR, turistická taxa (platí sa 
priamo v hoteli na recepcii), vratný depozit za izbu. 

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 deň

Odlet z Bratislavy, prílet do dubaja. Už po prílete na 
nás dýchne duch tejto nádhernej arabskej krajiny 
s množstvom architektonických skvostov, ktoré nema-
jú nikde inde vo svete konkurenciu. Transfer do hotela.

2 deň

Po raňajkách sa vydáme objavovať najznámejší emirát 
Dubaj, ktorý vyrástol z púšte v neuveriteľne krátkom 
čase. Nahliadneme do tajov dávnych štvrtí Bastakia a 
Deira, vyfotíme si belostnú mešitu Jumeirah. Na vod-
nom taxíku Abra sa prevezieme cez dubajskú zátoku 
Dubai Creek, prejdeme sa trhom s korením a známym 
trhom so zlatom „Gold souk“, kde budeme môcť 
obdivovať najväčší zlatý prsteň na svete. Vystúpime na 
najvyššiu vežu sveta, 828 metrov vysokú burj khalifa, 
ktorá je súčasťou najväčšieho nákupného centra Dubai 
Mall a z ktorej sú neuveriteľné výhľady na celý Dubaj. 
Už len samotný presun najrýchlejším výťahom na svete 
je veľkým zážitkom.  Zastavíme sa aj pri najznámejšom 
hoteli sveta burj al arab. Popoludní nás čaká adrena-
línový zážitok, púštne safari. Zažijeme adrenalínovú 
jazdu po piesočnatých dunách, v kempe nahliadneme 
do života beduínov, pomaľujeme sa henou, vyskúšame 
si miestne tradičné odevy a vodnú fajku. Zavŕšením 
dňa bude výborná večera a vystúpenie brušnej 
tanečnice.

3 deň

Dopoludnia strávime čas s malými tučniakmi v ski 
dubai. Deti si ich budú môcť pohladkať, dozvedia 
sa o ich živote, uvidia ich kŕmenie a zabavia sa na ich 
neuveriteľných kúskoch. Presunieme sa na Palmový 
ostrov a nejaký čas strávime v najväčšom vodnom 
parku na Strednom východe aquaventure. Jedi-
nečný svet zábavy s bazénmi, toboganmi, umelými 
vlnami, detským hradom s rôznymi šmykľavkami 
a mnohými ďalšími vodnými atrakciami. Nezabudnu-
teľným zážitkom najmä pre deti je návšteva Dolphin 
Bay, umelo vybudovaná lagúna s delfínmi, kde sa deti 
dostanú do úzkeho kontaktu s týmito milými tvormi 
(vstup je za poplatok, v prípade záujmu odporúča-
me rezervovať si vstup vopred v CK alebo hneď po 
príchode u sprievodcu). V podvečerných hodinách 

si vychutnáme plavbu s výbornou večerou na typic-
kej drevenej lodi po dubai Creeku, kochajúc sa 
nádhernými scenériami mesta pri západe slnka.

4 deň

Tento deň bude veľkým zážitkom najmä pre malých 
pretekárov a oteckov. Pred nami je totiž návšteva 
jednej z najväčších atrakcií Emirátov a zároveň naj-
väčšieho indoorového tematického parku na  svete  – 
ferrari World v abu dhabi. Každému členovi rodiny 
ponúka zábavu, chvíle relaxu i adrenalínu. Dozvieme 
sa celú históriu stajne Ferrari, virtuálne, ako piloti lie-
tadla navštívime domov Ferrari – Taliansko, zajazdíme 
si s najväčšími svetovými šampiónmi, na trenažé-
roch si osobne vyskúšame rýchlosť monopostov. Tí 
odvážnejší vyskúšajú rýchlodráhu Formula Rossa, pre 
deti je pripravený Junior GT, kde si môžu na malých 
autíčkach urobiť školu šoférovania, zažijú atmosféru 
skutočných pretekov na Junior Grand Prix. Zaujímavá 
bude i návšteva miestnych obchodov s tovarom pod 
značkou Ferrari. Pred nami je ešte krátka prehliadka 
mesta Abu Dhabi a návšteva najväčšej a najkrajšej 
mešity  emirátoch - sheikh zayed Mosque.

5 –  6 deň

V dopoludňajších hodinách sa presunieme do emirátu 
ras al khaimah. Ubytujeme sa v plážovom hoteli. 

8-dňový letecký zájazd

terMÍny a Ceny - 7i9dub01

29.12.2017 - 05.01.2018 (Silvester, odlet BA) 8 dní 1 998 eur 859 eur / detský paušál do 12 r.*

03.03. - 10.03. (Jarné prázdniny, odlet BA) 8 dní 1 298 eur 679 eur / detský paušál do 12 r.*

 ázia | sPoJené arabské eMiráty

DUbAJ svet 
fantastických atrakcií

All inclusive služby  
počas pobytu pri mori



Abu Dhabi

Dubaj

Al Ain

polostrov
Musandam

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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7 -  8 deň
Voľný deň, možnosť slnenia a kúpania sa na niektorej 
z pláží, nákupy alebo výber niektorej z fakultatívnych 
aktivít (vodný park Aquaventure, Ferrari World, výlet 
helikoptérou, výlet katamaránom, plávanie s delfínmi).
Transfer na letisko, odlet do Európy.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Bratislavy alebo z Viedne. 
V prípade odletu z Viedne transfer BA – letisko – BA. 
Miestne transfery. 7x ubytovanie v 4* mestskom 
hoteli s polpenziou. Výlety a vstupy podľa programu 
(prehliadka dubaja, burj khalifa, al ain, abú dhabí, 
falcon hospital, Musandam). Obed počas výletu na 
Musandam. Sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Nápoje a obedy. Fakultatívne aktivity. Príplatok 
za jednolôžkovú izbu 490 EUR. Cestovné poistenie.

Povinné PoPlatky
Servisné poplatky 330 EUR, turistická taxa (platí sa 
priamo v hoteli na recepcii). V hoteloch sa skladá 
vratný depozit za izbu – hotovosť alebo blokácia na 
kreditnej karte.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 deň
Odlet z Európy, prílet do dubaja. Presun do hotela.

2 deň
Prehliadka novej časti mesta dubaj, ktoré vyrástlo 
z púšte v neuveriteľne krátkom čase. Vystúpime na 
828 m vysokú, najvyššiu stavbu sveta, burj khalifa 
(124 poschodie), odkiaľ sú neuveriteľné výhľady 
na celé mesto. Dokonca sa pomocou špeciálnych 
ďalekohľadov a projekcií prenesieme do minulosti 
a presvedčíme sa na vlastné oči, že pred pár rokmi 
bola na mieste dnešného Dubaja iba púšť. V známej 
dubai Marina sa povozíme na lodičke, odkiaľ 
krásne uvidíme Burj Khalifu v plnej jej kráse a celú 
mrakodrapovú alej. Zastavíme sa pri najznámejšom 
hoteli na svete burj al arab na fotozastávku. 
Navštívime i najväčšie nákupné centrum dubai 
Mall s obrovským akváriom a deň zakončíme pri 
svetoznámych tancujúcich fontánach.

3 deň
Na jeden deň sa presunieme do čias starých arabských 
tradícií, navštívime mesto al ain, známe aj ako „mesto 
oáz“ a jedno z najstaršie osídlených miest v celých 
emirátoch. Al Ain je mesto s bohatým kultúrnym 
dedičstvom, ktoré sa zachováva dodnes. Patrí 
k svetovému kultúrnemu dedičstvu UNESCO vďaka 
mnohým pevnostiam, oázam, historickým budovám 
a archeologickým náleziskám. Al Ain je domovom 
prvého národného múzea, nachádza sa tu pevnosť 
Al Jahili a rodný dom šejka Zayeda. Zastavíme sa 
v známych oázach, navštívime i ťaví trh.

4 deň
Dopoludnia voľný program – odporúčame pobyt na 
pláži alebo návštevu niektorého z nákupných centier, 
popoludní odchod na púštne safari, počas ktorého 
zažijeme adrenalínovú jazdu v púšti na oranžových 
pieskových dunách s profesionálnymi vodičmi, 
nazrieme do života beduínov a pozrieme si nádherný 
a nezabudnuteľný západ slnka. Čaká nás dobrá večera 
medzi pieskovými dunami, jazda na ťavách alebo 
štvorkolkách (za poplatok), brušné tanečnice, vodné 
fajky a môžeme sa dať potetovať henou.

5 deň
abú dhabí. Prehliadka hlavného mesta Emirátov. 
Cestou budeme prechádzať oblasťou Jebel ali  
s umelo vytvoreným prístavom, ktorá je známa  
ako priemyselná oblasť a zároveň je sídlom  
cca 120 spoločností z celého sveta. V roku 2009 bol 
prístav označený za 9. najvyťaženejší prístav sveta. 
Prvou zastávkou bude mešita sheikh zayed al 
nahyan, ktorá je treťou najväčšou mešitou na svete. 
Uvidíme hotel ako z rozprávok tisíc a jednej noci 
emirates Palace a slávnu prímorskú promenádu 
Corniche s modernou architektúrou stále rozvíjajúceho 
sa mesta. Navštívime aj veľmi zaujímavé miesto – 
falcon hospital (nemocnica a výcvikové stredisko 
pre sokoly). V Emirátoch patrí sokoliarstvo medzi top 
záľuby a preto je týmto vtákom venovaná zvýšená 
pozornosť a opatera.

6 deň
Celodenný výlet k brehom ománskeho polostrova 
Musandam. Nalodíme sa na typickú drevenú 
plachetnicu v prístave autentickej dedinky dibba, 
známej výrobou tradičných drevených lodí Dhows. 
Na palube nás čaká výborný obed, pre záujemcov aj 
šnorchlovanie, plávanie v kryštálovo čistých vodách 
Indického oceánu a zábava v rytmoch arabskej hudby.

8-dňový letecký zájazd

ázia | sPoJené arabské eMiráty

DUbAJ - Al AIN - AbÚ DHAbÍ oBjavovanie LuXusu  
a starých kuLtÚr

terMÍny a Ceny - 7i9dub02

24.02. - 03.03. (Jarné prázdniny, odlet BA) 8 dní 1 298 eur / osoba

27.03. - 03.04. (Veľká noc) 8 dní 1 298 eur / osoba

Kontrast tradičných arabských 
kultúr v Al-Ain  a Abú Dhabí  

a moderného Dubaja



Jeruzalem

Betlehem

Tel Aviv
Tel Aviv District

Acre

Haifa

Mŕtve more

Tiberias
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7 deň
Dopoludnia sa vydáme na prechádzku do Starého 
mesta a popoludní je pred nami cesta do starej časti 
Jaffa, kde si pozrieme prístav a miestne vykopávky. 
Následne navštívime mesto tel aviv s modernou 
architektúrou, s reštaurovaným románskym divadlom, 
Hippodromom a aquaduktom. Pokračovať budeme 
do letoviska netanya.

8 deň
Transfer na letisko, odlet do Viedne.

Cena zahŕŃa
Leteckú dopravu. Transfery BA – letisko - BA. Miestne 
transfery. 7x ubytovanie v 3* hoteloch s polpenziou. 
Všetky vstupy a výlety podľa programu. 
Sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Stravu a nápoje neuvedené v programe. Fakultatívne 
výlety a vstupy neuvedené v programe. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 250 EUR. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 260 EUR. Prepitné pre miestnych 
sprievodcov a vodičov 55 EUR/osoba (platí sa na 
mieste sprievodcovi).

PoznáMka
Odporúčame vhodné oblečenie – plecia a kolená by 
mali byť vždy zahalené.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Viedne do tel avivu. Prílet v podvečerných 
alebo v skorých ranných hodinách. Transfer do 
hotela na ubytovanie. Presunieme sa do mesta 
acre (UNESCO), ktoré bolo starým prístavným 
mestom a jednou z najstaršie osídlených oblastí 
na svete. Navštívime starú križiacku pevnosť, 
Templársky tunel, mešitu pašu Jezzara a prejdeme 
sa po starom meste a miestnom trhu. Pozdĺž brehov 
Stredozemného mora sa presunieme do nádherného 
mesta haifa, ktoré je jedným z najvýznamnejších 
Izraelských prístavov. Navštívime Chrám Bahai 
s nádhernými visutými perzskými záhradami, odkiaľ 
si vychutnáme nezabudnuteľný výhľad na mesto. 
Chrám je najposvätnejším miestom monoteistického 
náboženstva.

3 deň
Pred nami je návšteva veľmi zaujímavého miesta, 
ktoré sa rozprestiera na brehoch rieky Jordán, ktorá 
ústi do Galilejského jazera – miesto krstu yardenit. 
Zavíta sem ročne viac ako milión veriacich, ktorí 
prídu zažiť spiritualitu tohto miesta, kde bol Ježiš 
pokrstený Jánom Krstiteľom. Presunieme sa do 
bývalého Ježišovho pôsobiska Capernaum, kde 
sú dodnes ruiny miestnej synagógy, Mensa Christi, 
tabgha, miesto kde Ježiš urobil zázrak rozmnoženia 
rýb a chleba, Mt. Beatitudes, odkiaľ Ježiš kázal svojim 
nasledovníkom. Nalodíme sa a užijeme si príjemnú 
plavbu po Galilejskom jazere, ktoré je sopečného 
pôvodu, nachádza sa 212 m pod hladinou mora, zo 
severu na juh je dlhé asi 21 km a široké maximálne 
13 km. Je to jedno z najmalebnejších miest vo Svätej 
zemi. Poobede sa vydáme na cestu do mesta Jericho, 
do jedného z najstarších miest na zemi. Pozrieme si 
storočný strom a Elijášov prameň. betlehem.

4 deň
Vydáme sa na olivovú horu a vychutnáme si 
výhľad na Zlaté mesto Jeruzalem. Navštívime 
kostol nanebovstúpenia pána a kostol Pater 
noster a dominus flevit. Uvidíme nádhernú 
Getsemanskú záhradu s takmer 2000-ročnými 
olivovníkmi a s Bazilikou agónie (Bazilika národov), 
kde sa Kristus potil krvou než ho zatkli. Presunieme 
sa do Starého mesta, kde navštívime kostol sv. Anny, 

Pool of Bethesda, prejdeme si krížovú cestu, Chrám 
božieho hrobu až prídeme k známemu Múru nárekov, 
najposvätnejšiemu miestu židovského národa. 
Pokračovať budeme židovskou štvrťou ku kostolu  
sv. Petra v Gallicante.

5 deň
V Jeruzaleme navštívime izraelské múzeum 
a svätyňu kníh so známymi zvitkami, ktoré boli 
objavené v jaskyni v archeologickej lokalite Qumran. 
Naša cesta bude viesť ďalej k yad vashem, pamätník 
obetiam nacistického holokaustu. hora sion a miesto 
Poslednej večere a hrobky kráľa Dávida. Navštívime 
kostol Narodenia Pána s jeho jaskyňami.

6 deň
Po raňajkách sa vydáme na cestu do herodionu, kde 
navštívime palác - rodisko kráľa Herodesa. Následne 
naša cesta pokračuje k Mŕtvemu moru, najslanšiemu 
moru na svete a najnižšie položenému miestu 
na zemi (400 m pod hladinou mora), zastavíme 
sa v starobylom osídlení, v oáze Eid Gedi a míňať 
budeme i starovekú pevnosť Massada, ktorá bola 
postavená na izolovanom útese kráľom Herodesom. 
Podľa času sa okúpeme i v Mŕtvom mori.

8-dňový letecký zájazd

ázia | izrael

IZrAEl tváre  
izraeLa

Sprevádza Juraj Okál

terMÍny a Ceny - 7i9izl01

27.12.2017 - 03.01.2018 (Silvester) 8 dní 1 068 eur / osoba

04.03. - 11.03. (Jarné prázdniny) 8 dní    998 eur / osoba

30.03. - 06.04. (Veľká noc) 8 dní 1 128 eur / osoba



Maroko

Casablanca

Meknes
Fez

Ouarzazate
Erfoud

Rabat

Marrakech
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7 deň

Podľa záujmu navštívime filmové štúdiá (vstup za po-
platok cca 50 AED) a 30 km vzdialený ait benhaddou 
kasbahs „pieskový zámok“ (UNESCO), najdokonalej-
šiu ukážku tradičného predsaharského života. Vďaka 
svojej neopakovateľnej atmosfére sa stal súčasťou 
filmov Lawrenc z Arábie, Múmia, Alexander, Sedem 
rokov v Tibete a mnohých ďalších. Cez priesmyk Tizi 
n´Tichka sa dostaneme opäť do Marakéša, kde na-
vštívime najznámejšie námestie Djemaa El Fna, ktoré 
cez deň funguje ako miestny súk a večer sa mení na 
veľmi zaujímavé miesto plné hudobníkov, rozpráva-
čov, artistov, zaklínačov hadov a stánkov s miestnymi 
špecialitami. 

8 deň

Čaká nás posledný deň v tejto krajine plnej farieb 
a vôní. Pred nami je už len transfer na letisko a odlet 
do Viedne.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA. 
Miestne transfery. 7x ubytovanie v 4* hoteloch  
s polpenziou. Výlety a vstupy podľa programu.  
Sprievodca CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 170 EUR (Silvester), 
150 EUR (ostatné termíny). Stravu a nápoje neuve-
dené v programe. Fakultatívne aktivity.  Cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 350 EUR (Silvester), 320 EUR  
(ostatné termíny). Povinné prepitné 30 EUR  
(platí sa na mieste po prílete sprievodcovi CK SATUR).

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 deň

Odlet z Viedne. Prílet do Maroka, do nádherného 
a azda najznámejšieho z kráľovských miest, do Ma-
rakéša. Marakéš (UNESCO) je druhé najstaršie z krá-
ľovských miest a je právom nazývané aj „Perlou juhu“. 
Pozrieme si najväčšie pamiatky mesta (podľa času) 
– 70 m vysoký minaret Koutoubia, Menara a záhrady, 
hrobky dynastie Saadian a palác Bahia. V prípade 
záujmu návšteva záhrad Majorelle (za poplatok na 
mieste) s hrobom majstra módy Yves Saint Laurenta 
(prehliadka mesta bude pokračovať potom 7. deň).

2 deň

V tento deň nás čaká dlhá cesta, presunieme sa do 
mesta Casablanca, ktoré je známym priemyselným 
centrom a centrom obchodu. Krátka prehliadka 
nám zahrnie námestie Spojených národov, medinu, 
námestie Mohameda V., okolie kráľovského paláca 
a rezidenčnú štvrť Anfa, Al Diab corniche a okolie 
mešity Hassana II. Následne sa vydáme na cestu do 
neobyčajne zeleného mesta rabat, kde si pozrieme 
nádhernú starú časť mesta, Kasbah Oudaya, Hasanovu 
vežu a mešitu (len zvonku), mauzóleum Mohammeda 
V. a Mechouar (známe opevnenie okolo kráľovského 
paláca). 

3 deň

Presunieme sa do Meknes (UNESCO). Navštívime 
„Marocké Versailles“, ktoré bolo založené v 17. storočí, 
spoznáme najkrajšiu marockú bránu Bab El Manasour  
a stajne kráľa M. Ismaila. Pozrieme si i novú a starú 
medinu. Vydáme sa na cestu do mesta Fez, cestou sa 
zastavíme v posvätných mestách Moulay idirss a volu-
bilis. Príchod do fez v neskorých večerných hodinách.

4 deň

Ráno bude venované prehliadke mesta fez (UNE-
SCO), ktoré je právom považované za kolísku vzdela-
nia a kultúry. Navštívime hrobky dynastie Merinides, 
uchváti nás miestny bazár, kde sa budeme predierať 
úzkymi uličkami medzi oslíkmi a necháme sa uniesť 
množstvom farieb a vôní, navštívime Medersas, meši-
tu Karouine a fontánu Nejjarine. Počas prechádzky sa 
stretneme aj s miestnymi výrobcami suvenírov, ktoré 
si budeme môcť zakúpiť.

5 deň

Po skorých raňajkách sa vydáme na cestu do mesta 
erfoud. Budeme prechádzať berberskou dedinou 
Immouzer du Kandar, cez cédrové lesy sa presunieme 
masívnym horstvom stredného Atlasu s nádhernými 
scenériami k jazeru Dait Aoua, prejdeme známym 
strediskom zimných športov ifrane, narazíme na ďal-
šiu berberskú dedinu azrou, ktorá je známa svojimi 
ručnými výrobkami z dreva a tkanými kobercami. Ces-
tou nás čaká ešte mesto Errachidia a nádherné údolie 
Ziz s množstvom malých opevnených dediniek. 

6 deň

V skorých ranných hodinách možnosť fakultatívneho 
výletu na džípoch a ťavách na pieskové duny (veľmi 
obľúbený výlet), pozorovanie východu slnka nad 
púšťou. Po raňajkách sa vydáme na cestu do mesta 
tinerhir. Prechádzať budeme nádhernými oázami, 
až sa dostaneme ku kaňonu todra, kde medzi 300 m 
vysokými strmými skalnými útesmi vedie úzka cesta 
široká len 20 m, čo je nezabudnuteľným zážitkom. 
Pokračujeme údolím Dades s množstvom paliem a 
záhrad. Cestou „Tisícich Kasbahov“ sa dostaneme do 
mesta ouarzazate.

8-dňový letecký zájazd

afrika | Maroko

MArOKO križovatka
farieB

NAJ poznávačka  
s priamym letom z Viedne

terMÍny a Ceny - 7i9Mal01

28.12.2017 - 04.01.2018 (Silvester) 8 dní 998 eur / osoba

25.02. - 04.03. (Jarné prázdniny) 8 dní 858 eur / osoba

04.03. - 11.03. (Jarné prázdniny) 8 dní 858 eur / osoba



Playa Blanca

Panama City

NP Chagres

Panamský
prieplav
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Cena zahŕňa
Leteckú dopravu na trase Viedeň – Panama - Viedeň, 
s prestupom v Paríži, transfer BA – letisko Schwechat 
– BA, privátny transfer letisko –  hotel – letisko,  
3x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v Panama City, 
4x ubytovanie v plážovom hoteli 4* s all inclusive, 
prehliadku Panama City a Panamského prieplavu, 
návštevu NP Chagres, sprievodcu CK SATUR počas 
poznávacej časti (1. – 4. deň).

Cena nezahŕňa
Vstupy a fakultatívne výlety. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu 490 EUR a cestovné poistenie.

Povinné doPlatky 
Servisné poplatky 480 EUR. 

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 deň

Transfer na letisko do Viedne, odkiaľ začneme 
našu spoločnú cestu za oddychom a poznávaním. 
Podvečerný prílet do hlavného mesta krajiny, 
Panama City a následný transfer do hotela. Panamská 
metropola vás očarí svojou čistotou a bezpečnosťou. 
Je to mesto kontrastov, kde navštívime koloniálne 
časti starého mesta a moderné časti finančného 
centra s typickými mrakodrapmi. Najväčším lákadlom 
je najväčšie obchodné centrum v Strednej Amerike.  

2 deň

Po raňajkách sa vydáme preskúmať nádherné, 
koloniálne staré mesto Casco viejo (UNESCO), kde 
nás očarí jeho architektúra a príjemná, karibská 
atmosféra. Následne sa presunieme mimo mesta, kde 
navštívime známy Panamský prieplav, jeden z divov 
sveta.  Prieplav je dlhý 77 km, ročne ním prepláva 
vyše 14 tisíc lodí a práve vďaka nemu, nemusia lode 
prechádzajúce z Atlantického do Tichého oceánu 
plávať okolo celej Južnej Ameriky. Večer sa vrátime do 
hotela v Panama City. 

3 deň

Dnešný deň bude venovaný unikátnej prírode 
a obyvateľom, ktorí s ňou žijú v dokonalej harmónii. 
Presunieme sa do národného Parku Chagres. Práve 
rieka Chagres, ktorá parkom preteká, je hlavným 
vodným zdrojom Panamského prieplavu. Aj z toho 
dôvodu bolo celé toto územie v roku 1984 uznané 
ako chránená oblasť. V tomto parku navštívime 
dedinku Parara Puru, kde nahliadneme do života 
kmeňa embará, žijúceho v tomto nádhernom 
dažďovom pralese. Pri prechádzke narazíme aj na 
vodopád s lagúnou, kde si oddýchneme a zaplávame 
si. Následne sa presunieme naspäť do hotela  
v Panama City.

4 deň

Po raňajkách si doprajeme individuálne voľno, ktoré 
môžete využiť na prechádzku po meste, nákupy alebo 
oddych. Následne sa presunieme do obľúbeného 
plážového rezortu so službami all inclusive, kde 
strávime zvyšok nášho pobytu.

5 –  7 deň

„Cielo en la tierra“, alebo raj na zemi! Čakajú 
nás dni plné relaxu, vynikajúce miešané drinky 
priamo na pláži, pozorovanie nádherných západov 
slnka, šnorchlovanie, či dokonalý wellness. Počas 
silvestrovského termínu nás čakajú oslavy Nového 
roka, ktoré sa v tejto plážovej destinácii spájajú so 
skvelou atmosférou, vynikajúcou hudbou, lahodným 
rumom, morskými špecialitami a hlavne, tropickým 
počasím. Táto kombinácia učaruje skutočne každému 
a iný Silvester, si už nebudete vedieť ani predstaviť.  

8 –  9 deň

Doobeda si ešte doprajeme poslednú prechádzku po 
pláži a pomaly sa presúvame naspäť do Panama City. 
Čaká nás podvečerný let do Viedne cez Paríž a transfer 
do Bratislavy. 

9-dňový letecký zájazd

PANAMA

aMerika | PanaMa

DokonaLý oDDYch  
v troPickom raji

All inclusive služby počas pobytu pri mori

„Dubaj Strednej Ameriky“ 

terMÍny a Ceny - 7i9Pan01

27.12.2017 - 04.01.2018 (Silvester) 9 dní 2 298 eur / osoba

28.03. - 05.04. (Veľká noc) 9 dní 1 988 eur / osoba



Vinales

Havana

Trinidad

Santa Clara

Varadero

Cienfugeos

KUBA
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aMerika |  kuba

11 –  12 deň

Záverečný deň na oddych, transfer na letisko, odlet 
do Viedne.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko - BA. 
Miestne transfery. 3x ubytovanie v Havane v 4* hoteli 
s polpenziou, obedy počas výletov, 2x ubytovanie  
3* hoteli v Trinidade alebo v okolí s all inclusive.  
5x ubytovanie v 4* hoteli na Varadere s all inclusive. 
Vstupné do pamiatok a múzeí podľa programu. 
Hodinová jazda na starých amerických autách. 
Slovensky/česky hovoriaci miestny sprievodca  
CK SATUR počas okruhu.

Cena nezahŕňa
Príplatok za jednolôžkovú izbu 650 EUR. Možnosť 
doplatku na 5* hotel Melia Varadero resp. podobný 
od 450 EUR/pobyt. Cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 550 EUR. Vstupná turistická karta 
22 EUR.
 
PoznáMka
Niektoré múzeá alebo tabakové fabriky môžu byť 
počas sviatkov zatvorené.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 –  2 deň

Odlet z Viedne, prílet na Kubu (havana), transfer do 
hotela. Program začneme prehliadkou kubánskej 
metropoly havany. Moderná univerzita a Námestie 
revolúcie v kontraste s UNESCO chránenou štvrťou 
Havana vieja. Svetoznáme a najmä rušné nábrežie 
s promenádou Malecón s vyhliadkou na pevnosť 
El Morro, chrániace ústie zálivu. Rezidenčná 
štvrť Vedado, Kolumbov pamätník, koloniálne 
El Capitolio – replika amerického vzoru, bývalý 
prezidentský palác a Gran Teatro, Central Park.  
Pešia prechádzka uličkami starého mesta, námestie  
sv. Františka s katedrálou a čulým ruchom. Uvidíme 
aj kubánske ženy v typickom bielom oblečení 
posedávajúce a fajčiace cigary, hudobníkov, 
tanečníčky. Veľkolepé námestie Plaza de Armas, Palác 
Villanueva, El Templete, obľúbené Hemingwayove 
podniky La Floridita a Bodeguita del Medio. 
Zažijeme veľmi zaujímavú hodinovú jazdu na starých 
amerických autách. Možnosť večernej návštevy 
známeho kabaretu (za poplatok, odporúčame 
objednať vopred v CK).

3 deň

Presunieme sa do oblasti Piňar del rio, ktorá 
je známa masívnymi vápencovými útvarmi 
mogotmi, s množstvom krasových útvarov a jaskýň 
a predovšetkým najlepších tabakových plantáží 
na svete. Navštívime miestneho výrobcu tabaku, 
zistíme, podľa čoho sa pozná tá pravá cigara pre 
pánov a dámy a ktoré cigary sú najkvalitnejšie. Cesta 
nás povedie do údolia viňjales so zastávkou na 
vyhliadke „Los Jasmines“, odkiaľ uvidíme celé údolie, 
navštívime jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa na 
starovekých lodičkách podzemnou riekou v útrobách 
jaskyne. Nesmieme vynechať známu kubánsku maľbu 
na skale Mural of the Prehistory. Návrat do Havany.

4 deň

Cesta nás povedie do starého koloniálneho mesta 
trinidad, so zastávkou v Guama na krokodílej 
farme a v dedinke taino. Zastavíme sa v nádhernom 
mestečku Cienfuegos, ktoré je známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho historického 
centra, kde si pozrieme park Jose Martího, hlavné 

námestie obkolesené reprezentatívnymi stavbami 
a architektonickými skvostami z 19. a 20. storočia, 
mestské divadlo a významný Palacio de Valle.

5 –  6 deň

trinidad, romantické koloniálne mestečko sa teší 
patronátu UNESCO od roku 1988. Pestrofarebné 
uličky plné hráčov domina, baseballu a konských 
povozov bez jediného auta. Môžeme ochutnať 
tradičný koktail z trinidadského rumu a sirupu 
z cukrovej trstiny. Vydáme sa cestou lemovanom 
plantážami cukrovej trstiny do santa Clary, miesta 
posledného odpočinku národného hrdinu „Che“ 
Guevaru. Vykoľajený vlak označujúci rozhodujúce 
momenty Kubánskej revolúcie. varadero.

7 –  10 deň

Oddych na vyhlásených plážach s bielym pieskom 
na varadere, pohodlie all inclusive hotela, kubánsky 
rum, ľadové mojito, cuba libre, večerné show, hodiny 
salsy, šnorchlovanie, potápanie, fakultatívne výlety, 
miestne trhy.

12-dňový letecký zájazd

KUbA to najLePŠie  
aLL incLusive

Sprevádza Elza, slovensky hovoriaca Kubánka

All inclusive služby  
počas pobytu pri mori

terMÍny a Ceny - 7i9Cub15

27.12.2017 - 07.01.2018 (Silvester) 12 dní 2 698 eur / osoba

19.02. - 02.03. (Jarné prázdniny) 12 dní 2 155 eur / osoba

26.02. - 09.03. (Jarné prázdniny) 12 dní 2 155 eur / osoba

27.03. - 07.04. (Veľká noc) 12 dní 2 155 eur / osoba
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mestečku Cienfuegos, ktoré je známe aj prívlastkom 
„Perla juhu“. Vďačí zaň kráse svojho historického 
centra, kde si pozrieme park Jose Martího, hlavné 
námestie, mestské divadlo a významný Palacio de 
Valle. Trinidad, romantické mestečko sa teší patronátu 
UNESCO. Pestrofarebné uličky plné hráčov domina. 
Pokračovanie do Santa Clary, miesta posledného 
odpočinku národného hrdinu „Che“ Guevaru. 
Vykoľajený vlak označujúci rozhodujúce momenty 
Kubánskej revolúcie. Varadero.

1512 deň–
Oddych na plážach s bielym pieskom na varadere. 
Predposledný deň voľno do transferu na letisko. 
Odlet do Viedne.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Viedne. Prelet Cancun – Havana. 
Transfer BA – letisko - BA. Miestne transfery. 
5x ubytovanie v Mexiku v 4* hoteloch s all inclusive, 
1x ubytovanie s polpenziou v Meride, 3x ubytovanie 
v Havane 2x ubytovanie v v 3* hoteli s polpenziou, 
obedy počas výletov, 1x ubytovanie v Trinidade  alebo 
v okolí s all inclusive, 3x ubytovanie na Varadere 
v 4* hoteli s all inclusive. Vstupné do pamiatok 
a múzeí podľa programu. Hodinovú jazdu na starých 
amerických autách. Sprievodcu CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Príplatok za za 1/1 izbu 880 EUR. Výlet Xcaret 170 EUR. 
Nápoje a strava neuvedené v programe. Cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 590 EUR. Vstupná karta na Kubu 
22 EUR.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

31 deň–
Odlet z Viedne do Cancúnu. Transfer do hotela, prvý 
dotyk s príjemnými vlnami tyrkysových vôd Karibiku. 
Oddych na piesočnatých plážach. Vydáme sa do mesta 
Mérida, koloniálneho mesta s francúzskym šarmom. 
Založil ho v roku 1952 na rozvalinách bývalého mayského 
mesta dobyvateľ Francisco de Montejo. Na začiatku  
20. storočia mala Mérida najviac milionárov na svete. 
Cestou navštívime jednu z najznámejších mayských 
pamiatok - Chichen itzá, považovanú za univerzitu 
mayskej kultúry. Toto archeologické nálezisko odhaľuje 
mayské znalosti matematiky, architektúry a astronómie. 
Možnosť kúpania v cenote. Ubytovanie v Meride.

4 deň
Cestou do uxmal navštívime Eco Museo de 
Cacao. Uxmal, mayské mesto, jedna z najväčších 
a najzaujímavejších archeologických lokalít Mayov. 
Obdivovať budeme monumentálne stavby - 
Guesserova pyramída, Dom guvernéra, Dvor mníšok,  
či Dom korytnačiek. Cez Valladolid sa presunieme až na 
nádhernú Mayskú riviéru.

75 deň–
Voľný program na plážach Mayskej riviéry. Plávanie, 
relax, skvelá tequila, prechádzka po piesku pri západe 
slnka a tanečná zábava. Fakultatívne návšteva 
niektorého z okolitých tematických parkov – Xel-
-Ha, jeden z najväčších prírodných parkov sveta 
s jedinečným šnorchlovaním či Xcaret - eko-
-archeologický park s množstvom atrakcií. Transfer na 
letisko v Cancúne. Prelet na kubu.

8 deň
Kubánska metropola havana. Moderná univerzita 
a Námestie revolúcie v kontraste s UNESCO chránenou 
štvrťou Havana vieja. Svetoznáme a najmä rušné 
nábrežie s promenádou Malecón s vyhliadkou 
na pevnosť El Morro. Rezidenčná štvrť Vedado, 
Kolumbov pamätník, koloniálne El Capitolio, bývalý 
prezidentský palác a Gran Teatro, Central Park. 
Pešia prechádzka uličkami starého mesta, námestie 
sv. Františka s katedrálou a čulým ruchom. Kubánske 
ženy v typickom bielom oblečení posedávajúce 

a fajčiace cigary. Veľkolepé námestie Plaza de 
Armas, Palác Villanueva, El Templete, obľúbené 
Hemingwayove podniky La Floridita a Bodeguita del 
Medio. Zažijeme veľmi zaujímavú hodinovú jazdu na 
starých amerických autách. Možnosť večernej návštevy 
známeho kabaretu.

9 deň
Presunieme sa do oblasti Piňar del rio, ktorá 
je známa masívnymi vápencovými útvarmi 
mogotmi, s množstvom krasových útvarov a jaskýň 
a predovšetkým najlepších tabakových plantáží na 
svete. Navštívime miestneho výrobcu tabaku. Cesta nás 
povedie do údolia vinales so zastávkou na vyhliadke 
„Los Jasmines“, odkiaľ uvidíme celé údolie, navštívime 
jaskyňu Cueva del Indio, preplavíme sa na lodičkách 
podzemnou riekou v útrobách jaskyne. Známa 
kubánska maľba na skale Mural of the Prehistory.

1110 deň–  
Cesta nás povedie do koloniálneho mesta Trinidad, 
so zastávkou v Guama na krokodílej farme 
a v dedinke Taino. Zastavíme sa v nádhernom 

15-dňový letecký zájazd

aMerika  | Mexiko, kuba

MEXIKO & KUbA to najkrajŠie 
z kariBiku

All inclusive služby  
počas pobytu pri mori

terMÍny a Ceny - 7i9Mex14

29.12.2017 - 12.01.2018 (Silvester) 15 dní 3 698 eur / osoba

03.03. - 17.03. 15 dní 2 958 eur / osoba

29.04. - 13.05. 15 dní 2 798 eur / osoba



Key West
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Cena zahŕňa
Leteckú dopravu. Transfer BA – letisko Schwechat – 
BA, 9x ubytovanie v 3* hoteloch s raňajkami (v Miami 
a okolí, v blízkosti pláže), hotelové taxy, transfery 
klimatizovaným dopravným prostriedkom VAN, 
vstup do národného parku a plavba v zálive v NP 
Everglades, vstup do parku Theater of the Sea, 
sprievodca CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Fakultatívne vstupy a výlety (napr. NASA, vstup 
cca 40 USD). Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), 
vratný depozit v hoteli. Príplatok za jednolôžkovú 
izbu a cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 480 EUR.

MaxiMálna veľkosť skuPiny
12 osôb. 

1 deň

Odlet na Floridu, prílet do Miami, mesta pláží, 
hotelov, boháčov a luxusných jácht. Transfer do 
hotela, uvítanie so sprievodcom, voľný program.

2 deň

Cez štvrť little havana sa presunieme do krásneho 
Coral Gables, múzeum Villa Vizcaya, rušná atmosféra 
Coconut Grove. downtown Miami a obľúbené 
Bayside. Pokračovanie za dobrodružstvom do 
prírodnej rezervácie everglades, kde podnikneme 
plavbu špeciálnym vodným vznášadlom medzi 
hustými mangrovníkovými hájmi. Okolo našej loďky, 
uprostred močarísk, budú neustále krúžiť aligátory 
a desiatky druhov vtákov. Týmto dravcom sa 
dostaneme „do papule“ na neďalekej farme. Naučíme 
sa, aký je rozdiel medzi krokodílom a aligátorom.

3 deň

Ráno si spravíme prehliadku vyhlásenej south 
beach, centra módy a letných párty, známej i vďaka 
budovám v Art Deco štýle. ocean drive, Clevelander 
Hotel i vila Versace. Počas silvestrovského termínu 
si doprajeme oddych pred novoročnými oslavami. 
Poobede si vychutnáme pláže na Miami Beach  
a pripravíme sa na večerný ohňostroj.

4 –  6 deň

Počas silvestrovského termínu si oddýchneme 
po novoročných oslavách. Presunieme sa do 
skutočného tropického raja Floridy. Po prekročení 
úseku medzi floridskou pevninou a prvým ostrovom 
Key Largo bude naša cesta pokračovať cez desiatky 
ostrovov a ostrovčekov rôznych veľkostí, končiacich 
najjužnejším ostrovom usa – key West. Kúpanie na 
niektorej z prekrásnych pláží lemovaných palmami. 
Večer presun na námestie pouličných zabávačov 
a umelcov Mallory square, s tým najromantickejším 
a najkrajším západom slnka na Floride. Zažijete aj 
pravú atmosféru hlavnej ulice duval street lemovanú 
kaviarňami, ktoré naplno ožívajú práve po západe 
slnka! Prehliadka historického Key Westu (vzdialenosť 
od Kuby iba 145 km) – Míľa 0, dom ernesta 
hemingwaya, maják, múzeum pokladu z lodi Atocha. 
Jeden z dní na Key West samozrejme venujeme  
aj oddychu.

7 deň

Cestou spať na Miami sa zastavíme na ostrove 
Islamorada, navštívime Theater Of The Sea (Morské 
divadlo), kde sa dozviete o rôznych tvoroch žijúcich 
v oceáne, uvidíte show a dokonca môžete zažiť 
individuálne plávanie s delfínmi, tuleňmi či rajami! 
Prejazd cez jeden z najdlhších mostov sveta – 7 Miles 
Bridge (11-kilometrový kolos). Návrat do Miami.

8 –  9 deň

Voľný program v Miami, možnosť nákupov, oddych. 
Fakultatívne možnosť výletu na Cape Canaveral – 
NASA.

10 deň 
Transfer na letisko a návrat do Európy.

11-dňový letecký zájazd

MIAMI & KEy WEST oDDYch  
a Poznávanie  

NAJ poznávačka pre rodiny

terMÍny a Ceny - 7i9usa08

29.12.2017 - 08.01.2018 (Silvester) 11 dní 2 598 eur / osoba

27.02. - 09.03. (Jarné prázdniny) 11 dní 2 298 eur / osoba

28.03 - 07. 04. 2018 (Veľká Noc) 11 dní 2 298 eur / osoba



New York 

Washington

USA

Kanada
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oblečenia za diskontné, polovičné i štvrtinové 
ceny. Ak zatúžite po bielizni Victoria´s Secret, Calvin 
Klein, džínsoch Levi´s, po dostupných origináloch 
od Manola Blahnika, môžete ich mať. Nákupy si 
vychutnáte aj v SoHo, na známych módnych adresách 
East Village a Lower East Side. Prípadne návšteva 
múzeí podľa Vášho výberu: Metropolitan Museum 
of art - otvorené bolo v r. 1870, v súčasnosti sa radí 
medzi najväčšie múzeá na svete, Guggenheim 
Museum - sedem poschodovú kužeľovú budovu 
navrhol vynikajúci americký architekt Frank Lloyd 
Wright, Guggenheimove múzeum je zamerané na 
umelecké diela 19. a 20. storočia.

7 –  8 deň

Check-out z hotela. Individuálny program. Transfer na 
letisko, prílet do Viedne.

Cena zahŕňa
Leteckú dopravu z Viedne. Transfer BA – letisko – BA, 
privátny transfer letisko –  hotel – letisko v New Yorku, 
5 resp. 6x ubytovanie s raňajkami v 4* hoteli v centre 
New Yorku, hotelové taxy, 5 resp. 6-dňovú prehliadku 
New Yorku so sprievodcom CK SATUR.

Cena nezahŕňa
Vybavenie ESTA formulára (18 EUR), miestnu dopravu 
v New Yorku (prevažne metrom a peši), vstupy, vratný 
depozit v hoteli a fakultatívne výlety. Príplatok za 
jednolôžkovú izbu a cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky 470 EUR. 

 
MaxiMálna veľkosť skuPiny
16 osôb.

1 deň

Odlet z Viedne do new yorku. Prvé prieskumy 
Veľkého jablka.

2 deň

Kolekcia naj mrakodrapov: flatiron building - 
žehlička. V čom spočíva jej unikátnosť? empire state 
building - v minulosti považovaná za ôsmy div sveta, 
z ktorej je vidieť Manhattan ako na dlani. Držala status 
najvyššej budovy sveta bezkonkurenčných  
40 rokov. rockefeller Center. St. Patrick’s Cathedral 
a zelené pľúca mesta – Central Park, ktorý sa tiahne 
v dĺžke 4,1 kilometra, 51 blokov od 59. po 110. 
ulicu. Obklopuje ho hustý les, pričom nad korunami 
mohutných stromov sa čnejú vysokánske budovy. 
Jednou z nich je i Dakota, pred ktorou bol zavraždený 
John Lennon.

3 deň

socha slobody na Liberty Island a historický „vstup 
do Ameriky“ Ellis Island je jedinečným symbolom 
amerického sna, slobody a demokracie, ktorá 
majestátne stojí v newyorskom prístave. Pre milióny 
ľudí, ktorí prišli do Ameriky s nádejou na lepší život, 
je symbolom otvorenosti tejto krajiny. Fakultatívne 
výletná plavba na Ellis Island. broadway – ulica 
pretínajúca štvrť Manhattan z juhu na sever, ktorá je 
známa veľkým počtom významných divadiel. Wall 
street – centrum svetového finančníctva  
s najdôležitejšou budovou, Newyorskou burzou 
cenných papierov. Každý pracovný deň mení 
majiteľov akcií v hodnote cca 35 miliárd dolárov. 
Socha G. Washingtona na schodisku pred Federal 
Hall označuje miesto, kde prvý americký prezident 
zložil prísahu. Ground zero - dramatická pamiatka 
na obete 11. septembra. battery Park – javisko 
pouličných jamajských hudobníkov, akrobatov, 
živých sôch, predavačov dáždnikov a „pravých“ 
rollexiek. brooklyn bridge – prvý a najslávnejší most 
New Yorku.

4 deň

Návšteva vybraných štvrtí: China town, little italy - 
záruka pravej talianskej kuchyne a kávy. soho – 
kedysi prázdne priemyselné ulice SoHo dnes lemujú 
galérie, lokály, kaviarne, reštaurácie a drahé butiky. 

Greenwich Village - dedina slávnych mien.  Počas 
silvestrovského termínu sa vytrvalci môžu predrať 
davom až na Times Square a pozrieť si spúšťanie 
novoročnej gule.

5 deň - program len počas Silvestra

Keď dospíme novoročné oslavy, vyberieme sa pozrieť 
si tak trochu iný, ale tiež ten autentický New York – 
štvrť harlem. Harlem je fascinujúcim kontrastom 
k exkluzívnej štvrti boháčov „upper east side“, okolo 
ktorej tiež prejdeme. Zastavíme sa nahliadnuť do 
krásnej katedrály saint John the divine. Zastavíme 
sa aj pri jednej z najslávnejších univerzít Spojených 
štátov – Colubmia university a architektonickom 
skvoste Metropolitnej opere. Ešte raz si doprajeme 
návštevu Central parku. 

6 deň

Návšteva galérií, múzeí alebo nákupy. Na rušnej 
Herald Square na Broadway je najväčší obchodný 
dom na svete Macy´s. Nájdete tu za dobrú cenu 
doslova a do písmena všetko. V blízkosti Ground Zero, 
kde stáli newyorské dvojičky, máme otvorený ďalší 
nákupný raj – Century 21 so záplavou značkového 

7 resp. 8-dňový letecký zájazd

NEW yOrK BiG
aPPLe

terMÍny a Ceny - 7i9usa01

27.12.2017 - 03.01.2018 (Silvester, priamy let) 8 dní 1 648 eur / osoba

03.03. - 09.03.  (Jarné prázdniny, priamy let) 7 dní 1 398 eur / osoba

28.03. - 03.04. (Veľká noc) 7 dní 1 398 eur / osoba

Zažite aj vy „veľké jablko“, ktoré nikdy nespí 
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Cristobal
Cesta medzi dvoma oceánmi 139 €.

Puerto liMon
Bocuare džungľa, vtáky a príroda 75 €.

oCho rios
Prehliadka mesta a vodopády na rieke Dunn vrátane 
obeda 72 €.

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú 
orientačné. 

loĎ a JeJ vybavenie
Výletná loď MSC DIVINA bola postavená v roku 
2012 a svojim pasažierom poskytuje maximum 
pohodlia, kvalitných služieb a zábavy. Kapacita 
lode je 3502 pasažierov a 1751 členov posádky. 
Celkovo má 18 palúb (z toho 14 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: wellness centrum MSC 
AUREA SPA (sauny, turecké kúpele, vírivky, masáže, 
kozmetika, kaderníctvo, moderne zariadené fitnes 
centrum), MSC YACHT CLUB (privátna časť lode s all 
inclusive službami, vlastnou recepciou, reštauráciou, 
panoramatickým barom, slnečnou terasou s bazénom 
a barom), 4 bazény (z toho jeden so zaťahovacou 
strechou), tobogan, 12 víriviek, multifunkčné 
športové ihrisko (basketbal, volejbal, tenis, futbal), 
vonkajšia bežecká dráha, bowling, vonkajšia 
promenáda, divadlo, diskotéka, kino pod hviezdami,  
4 D kino, kasíno, konferenčné miestnosti, knižnica, 
internetová kaviareň, obchody, galéria, detské kluby 
podľa veku, animácie, videoherňa, formula  
1 simulátor, 5 reštaurácií a 15 barov.

ubytovanie
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené  
SAT TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou  
so sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou.  
24 hod. kajutový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty 
s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom a suity 
s balkónom (pre 2 až 4 osoby).

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

doPrava do/z PrÍstavu
Letecká doprava z Viedne, Prahy alebo z Budapešti. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

Cena zahŕňa
11x ubytovanie v kajute s plnou penziou (v cene 
voda, káva, čaj v bufetovej reštaurácii), vybrané služby 
na lodi, prístavné poplatky.

Cena nezahŕňa
Víza do USA, v prípade biometrických pasov 
schválený Esta formulár, prepitné (platba na lodi) cca 
13 USD/osoba/noc, 6,50 USD/dieťa 3-17 rokov/noc, 
fakultatívne výlety, nápoje, platené služby na lodi, 
komplexné cestovné poistenie.

PoznáMka
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je 
uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu vydania katalógu. 
Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých 
spoločností a v závislosti od stavu predaja, takže 
platné ceny vami vybratej plavby vám budú 
oznámené v čase jej výberu. V termíne 23. 12. 2017 je 
poradie prístavov zmenené, aktuálnu trasu dostanete 
vo Vašej CK.

fakultatÍvne vÝlety

CartaGena
Pešia prehliadka mesta 45 €.

12-dňová luxusná výletná plavba na MSC DIVINA ****

KOSTArIKA A PANAMA

Ceny - 7i5fMs05 a b C
Základné lôžko/vnútorná kajuta 709 749 1 249
Základné lôžko/kajuta s oknom 859 929 1 349
Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 109 1 199 1 499
3./4. lôžko dospelá osoba 329 329 639
3./4. lôžko dieťa od 12 do 18 rokov 149 149 249
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov 0 0 0

itinerár PrÍChod odChod
1. deň: Miami/Florida (USA) 19:00
2. deň: na mori
3. deň: Ocho Rios (Jamajka) 10:00 18:00
4. deň: na mori
5. deň: Cartagena (Kolumbia) 08:00 17:00
6. deň: Cristobal (Panama) 09:00 18:00

7. deň: Puerto Limon  
(Kostarika) 08:00 17:00

8. deň: na mori
9. deň: Belize (Belize) 09:00 17:00
10. deň: na mori

11. deň: Freeport/Bahamy 
(USA) 12:00 20:00

12. deň: Miami/Florida (USA) 07:00

terMÍny
A 04. a 25.február 2018
B 14.január 2018
C 23.december 2017



San Francisco

Monterey

Los Angeles

San Diego

Ensenada

USA

Mexico

san franCisCo
Okruh mestom a Golden Gate most 60 USD.
San Francisco a Alcatraz 75 USD.
Prehliadka Silicon Valley 90 USD.

ensenada
Vinárska oblasť Guadalupe 35 USD.
Prehliadka mesta a gejzíru La Bufadora 40 USD.

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú 
orientačné.

loĎ a JeJ vybavenie
Výletná loď RUBY PRINCESS bola postavená v roku 
2008 a rekonštruovaná v decembri 2015. Kapacita 
lode je 3080 pasažierov a 1200 členov posádky. 
Celkovo má 19 palúb (z toho 15 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: Lotus spa wellness a fitnes 
centrum (sauny, masáže, salón krásy), 4 bazény 
(1 s veľkoplošnou obrazovkou), 7 víriviek, oddychový 
areál The Sanctuary len pre dospelých, bežecká dráha, 
multifunkčné športové ihrisko (tenis, basketbal, 
volejbal, futbal), minigolf, divadlo, večerné show, 
kino pod hviezdami, diskotéka, kasíno, animácie, 
populárna spevácka show The Voice of the Ocean, 
detské kluby podľa veku, knižnica, svadobná kaplnka, 
internetová kaviareň, konferenčná miestnosť, galéria 
a aukčná sieň, obchody, 7 reštaurácií a 11 barov.

ubytovanie
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené SAT 
TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou so 
sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy 
kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty 
s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom a suity 
s balkónom (pre 2 až 4 osoby).

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

doPrava do/z PrÍstavu
V cene letecká doprava z/do Viedne, transfer z/do 
Bratislavy, transfery: letisko - hotel - prístav - letisko.

Cena zahŕňa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vodu, 
ľadový čaj, kávu a čaj v bufetovej reštaurácii, 
prístavné poplatky, vybrané služby na lodi, leteckú 
dopravu z/do Viedne, transfer z/ do Bratislavy, 
transfery: letisko – hotel - prístav - letisko,  

2 x ubytovanie s raňajkami pred plavbou, služby 
slovenského sprievodcu.

Cena nezahŕňa
Víza do USA, v prípade biometrických pasov 
schválený Esta formulár, prepitné (platba na lodi) 
cca 13 USD/osoba/noc, pobytovú taxu v hoteli pred 
plavbou, miestne transfery, fakultatívne výlety, 
nápoje, platené služby na lodi, komplexné cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky cca 430 €/osoba.

PoznáMka
Ceny uvedené v cenníku sú v eurách na osobu, pokiaľ 
nie je uvedené inak a sú aktuálne ku dňu vydania 
katalógu. Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 
16 účastníkov.

fakultatÍvne vÝlety

Monterey
Pfeiffer Big Sur park a vinárska oblasť Carmel 140 USD.
Výlet do akvária Monterey Bay 74 USD.

san dieGo
Prehliadka mesta historickou električkou 50 USD.
Sea World dobrodružný park 150 USD.

Luxusná výletná plavba na RUBY PRINCESS ****

ZÁPAD USA

aMerika

itinerár PrÍChod odChod

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, odlet do 
Los Angeles. Transfer do hotela.

2. deň: Los Angeles (USA)

3. deň: 

Los Angeles (USA) Raňajky, individuálne voľno, 
transfer do prístavu. V poobedných hodinách 
nalodenie na výletnú loď Ruby Princess. Vypláva-
nie 16:00 hod.

4. deň: na mori
5. deň: San Francisco (USA) 07:00 23:00
6. deň: Monterey (USA) 07:00 18:00
7. deň: na mori
8. deň: San Diego (USA) 08:00 23:00
9. deň: Ensenada (Mexiko) 08:00 17:00

10. deň: Los Angeles (USA) vylodenie doobeda, transfer 
na letisko, odlet do Viedne.

11. deň: Prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

terMÍny
A 29. marec – 08. apríl 2018              VEĽKÁ NOC

Ceny - 7i5fPC02
Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 898
Základné lôžko/kajuta s oknom 2 098
Základné lôžko/kajuta s balkónom 2 198
3./4. lôžko - paušál 1 499

Sprievodca CK SATUR 29.03.2018
Letenka a transfery v cene

154 VIAC PONÚK NA WWW.SATUR.SK



Miami

Grand Turk

USA

Turk & Caicos

Panenské

Bahamy

ostrovy USA

Portoriko
San Juan

St. Thomas

Half Moon Cay

aMerika | karibik

loĎ a JeJ vybavenie
CARNIVAL GLORY bola postavená v roku  
2003 a rekonštruovaná v roku 2012. Kapacita lode je
2980 pasažierov a 1150 členov posádky. Celkovo má
16 palúb (z toho 13 pre pasažierov). K vybaveniu 
lode patrí: SPA CARNIVAL wellness centrum (sauny, 
parný kúpeľ, masáže, vírivky, relaxačná miestnosť, 
salón krásy), bazény a vírivky, tobogán, Serenity areál 
len pre dospelých, multifunkčné športové ihrisko, 
minigolf, kino pod hviezdami, divadlo, diskotéka, 
živá hudba, karaoke, kasíno, konferenčné miestnosti, 
knižnica, internetová kaviareň, obchody, detské kluby 
a animácie, videoherňa, zdravotnícke centrum,
7 reštaurácií a 12 barov. 

ubytovanie
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené
SAT TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou
so sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou.  
24 hod. kajutový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty 
s balkónom a suity. Všetky majú kapacitu maximálne 
4 osoby.

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

Cena zahŕňa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, voda, ľadový 
čaj, káva a čaj v bufetovej reštaurácii, prístavné 
poplatky, vybrané služby na lodi, leteckú dopravu
z/do Viedne, transfer z/do Bratislavy, transfer letisko- 
hotel -prístav -letisko, 1x ubytovanie s raňajkami pred 
plavbou v Miami, služby slovenského sprievodcu.

Cena nezahŕňa
Víza do USA, v prípade biometrických pasov 
schválený Esta formulár, fakultatívne výlety, 

prepitné (platba na lodi) 12,95 USD/osoba/noc, 
nápoje, platené služby na lodi, cestovné poistenie.

Povinné doPlatky
Servisné poplatky cca 430 €/osoba.

PoznáMka
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ 
nie je uvedené inak a sú aktuálne ku dňu vydania 
katalógu. Uvedené ceny platia pri minimálnom počte 
16 účastníkov.

fakultatÍvne vÝlety

half Moon Cay
Dobrodružstvo s rajami 35 USD.
Cyklotúra ostrovom 20 USD.
Dobrodružstvo na kajaku 45 USD. 

st. thoMas
Lanové dobrodružstvo v korunách stromov 120 USD.
Jazda lanovkou s výhľadom 20 USD.
Národný park St. John 70 USD. 
Top 10 ostrova a ochutnávka rumu 65 USD. 

Grand turk
Panoramatická prehliadka 50 USD.

Luxusná výletná plavba na CARNIVAL GLORY ****

KArIbSKÝ KOKTEJl 

Ceny - 7i5fCa01
Základné lôžko/vnútorná kajuta 1 698
Základné lôžko/kajuta s oknom 1 898
Základné lôžko/kajuta s balkónom 1 998
3./4. lôžko - paušál 1 399

itinerár PrÍChod odChod

1. deň: Transfer z Bratislavy na letisko do Viedne, 
odlet do Miami. Transfer do hotela.

2. deň: Miami/Florida (USA) 16:00

3. deň: Half Moon Cay 
(Bahamy) 09:00 17:00

4. deň: na mori

5. deň: St. Thomas (Panenské 
ostrovy USA) 10:00 18:00

6. deň: San Juan (Portoriko) 07:00 15:30

7. deň: Grand Turk  
(Turk & Caicos) 11:00 17:30

8. deň: na mori

9. deň:
Príchod do Miami.  
Transfer na letisko, 
odlet do Viedne.

08:00

10. deň: Prílet do Viedne, transfer do Bratislavy.

terMÍny

A
02. marec - 11. marec 2018 
SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

Sprievodca CK SATUR 02.03.2018
Letenka a transfery v cene

san Juan
Rum a salsa škola varenia 65 USD.
Okruh mestom a Bacardi liehovar 65 USD.
Top 10 mesta 60 USD. 

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú 
orientačné. 
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Miami
Trasa Východný Karibik

Trasa Západný Karibik

USA

Bahamy

Portoriko
San Juan

Cozumel

Mexiko
Kajmanské 
ostrovy

Philipsburg
St. Maarten

Falmouth
Jamajka

Cena nezahŕňa
Dopravu do/z prístavu, nápoje, prepitné (platba
na lodi) 12 USD/dospelá osoba/noc, 6 USD/dieťa
3-13 r./noc, fakultatívne výlety, cestovné poistenie.

PoznáMka
Ceny plavieb sú uvedené v eurách, pokiaľ nie je 
uvedené inak, a sú aktuálne ku dňu vydania katalógu. 
Cenníky lodných spoločností sa môžu počas jeho 
platnosti meniť na základe rozhodnutia jednotlivých 
spoločností a v závislosti od stavu predaja, takže 
platné ceny vami vybranej plavby vám budú 
oznámené v čase jej výberu.

loĎ a JeJ vybavenie
MSC SEASIDE - najnovšia a najexkluzívnejšia 
výletná loď spoločnosti MSC CRUISES bude krstená 
v slnečnom Miami v decembri 2017. Táto inovatívna 
a elegantná loď poskytne pohodlie a kvalitné služby 
na 15 palubách (celkovo ich bude mať 20) s kapacitou 
5429 pasažierov a cca 1413 členov posádky. 
K vybaveniu lode bude patriť: rozšírené wellness 
centrum MSC Aurea Spa (fitnes centrum, sauny, 
masáže, Thalasso terapie, turecké kúpele, ľadová 
fontána, soľná jaskyňa, parné kúpele so svetelnou 
terapiou, štúdio krásy, barber shop), MSC YACHT CLUB 
(oddelená časť lode s vlastnou recepciou, barom, 
reštauráciou, slnečnou terasou s bazénom, vírivkami 
a barom s all inclusive službami), športová aréna 
(basketbal, tenis, futbal, volejbal, bežecká dráha), 
4 bazény (1 so zaťahovacou strechou), 
13 víriviek, vodný akvapark Forest Aquaventure park 
na dvoch palubách, ZIP line lanová dráha, 5 D kino, 
F1 simulátor, internetová kaviareň, knižnica, 
videoherňa, nahrávacie štúdio, vyhliadková sklenená 
plocha, detské kluby podľa veku (LEGO herňa, 
CHICCO herňa pre najmenších, teenage klub), divadlo, 
kasíno, diskotéka, nákupné centrum, konferenčné 
miestnosti, 9 reštaurácií a 17 barov.

ubytovanie
Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, SAT TV, minibarom, 
telefónom, trezorom, kúpeľňou so sprchou a WC, 
sušičom vlasov, kozmetikou. 24 hod. kajutový servis 
a pre suity osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty s balkónom 
a suity, niektoré s vírivkou na terase. Všetky majú 
kapacitu maximálne 4 osoby.

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

doPrava do/z PrÍstavu
Letecká doprava z Viedne, Prahy alebo z Budapešti. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

Cena zahŕňa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané 
služby na lodi, prístavné poplatky.

8-dňová luxusná výletná plavba na MSC SEASIDE ****

VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ KArIbIK

aMerika | karibik

Ceny - 7i5fMs06 / 7i5fMs07 a b C d e
Základné lôžko/vnútorná kajuta 649 699 749 949 1 099
Základné lôžko/kajuta s oknom 769 819 869 1 069 1 219
Základné lôžko/kajuta s balkónom 949 999 1 049 1 249 1 399
3./4. lôžko dospelá osoba 329 349 379 479 549
3./4. lôžko dieťa od 12 do 18 rokov 249 249 249 249 249
3./4. lôžko dieťa do 12 rokov 99 99 99 99 99

itinerár PrÍChod odChod
1. deň: Miami/Florida (USA) 19:00
2. deň: na mori 
3. deň: Jamajka 09:00 17:00
4. deň: Kajmanské ostrovy 08:00 16:00
5. deň: Cozumel (Mexiko) 10:00 18:00
6. deň: na mori 
7. deň: Bahamy 10:00 18:00
8. deň: Miami/Florida (USA) 07:00

Prístavy sa môžu v jednotlivých termínoch líšiť, aktuálnu 
trasu na konkrétny termín dostanete vo Vašej CK. 

terMÍny
A 13.január 2018 
B 10.február a 24.február 2018
C 24.marec 2018
E 30.december 2017

itinerár PrÍChod odChod 
1. deň Miami/Florida (USA) 19:00
2. deň na mori
3. deň na mori 
4. deň St. Maarten 08:00 18:00
5. deň Portoriko 07:00 17:00
6. deň na mori 
7. deň Bahamy 10:30 18:00
8. deň Miami/Florida (USA) 07:00 

Prístavy sa môžu v jednotlivých termínoch líšiť, aktuálnu 
trasu na konkrétny termín dostanete vo Vašej CK. 

terMÍny
A 06.január a 20.január 2018 
B 03.február a 17.február 2018, 03.marec 2018 
C 17.marec a 31.marec 2018, 14.apríl a 28.apríl 2018
D 23.december 2017

trasa vÝChodnÝ karibik trasa záPadnÝ karibik
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Abu Dhabi

Dubaj

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Muscat

Sir Bani Yas Island

OMÁN

PoznáMka
Ceny uvedené v cenníku sú v eurách a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 
sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámenév čase jej výberu.

loĎ a JeJ vybavenie
Výletná loď COSTA MEDITERRANEA bola postavená 
v roku 2003 a rekonštruovaná v roku 2017. Kapacita 
lode je 2 680 pasažierov a 897 členov posádky. 
Celkovo má 16 palúb (z toho 12 pre pasažierov). 
K vybaveniu lode patrí: Ischia Spa & wellness 
na 2 palubách (sauny, masáže, turecké kúpele, 
solárium, kozmetika, kaderníctvo), moderne 
zariadené fitnes centrum, 4 bazény (1 so zaťahovacou 
strechou, 1 detský), tobogan, 4 vírivky, multifunkčné 
športové ihrisko (futbal, basketbal, volejbal, tenis), 
vonkajšia bežecká dráha, animácie pre dospelých 
i deti, divadlo na troch palubách, večerné show, 
diskotéka, kasíno, konferenčná miestnosť, knižnica, 
internetový kútik, obchody, detské kluby podľa veku, 
4 reštaurácie a 12 barov.

ubytovanie
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené
SAT TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou.
24 hod. kajutový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty, kajuty s oknom, kajuty 
s balkónom a suity. Všetky majú kapacitu maximálne 
4 osoby.

stravovanie
Plná penzia.

Cena zahŕňa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané 
služby na lodi. V termíne plavby so slovenským 
sprievodcom cena zahŕňa aj leteckú dopravu z/do 
Viedne, transfery z/do Bratislavy a transfery
letisko -prístav -letisko.

Cena nezahŕňa
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky
140 €/osoba, nápoje (možnosť nápojových balíkov), 
prepitné (platba na lodi) 10 €/dospelá osoba/noc, 
5 €/dieťa 3-17 r./noc, fakultatívne výlety, cestovné 
poistenie.

Povinné doPlatky Pri Plavbe so 
slovenskÝM sPrievodCoM
Servisné poplatky cca 330 €/osoba.

fakultatÍvne vÝlety

MusCat
Mystický Muscat 56 €.
Nizwa a pevnosť Jabrin 91 €.

sir bani yas island
Safari dobrodružstvo 56 €.

abÚ dhabÍ
Púštne dobrodružstvo autom i na ťave 90 €.
To najlepšie z Abu Dhabi a večera v Emirates Palace 
170 €.
Ferrari World 91 €

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny
sú orientačné.

8-dňová luxusná výletná plavba na COSTA MEDITERRANEA ****

SKVOSTy EMIrÁTOV

ázia | sPoJené arabské eMiráty, oMán

Ceny - 7i5fCC03 / 7i5fCC04 a b C d
Základné lôžko/vnútorná kajuta 359 609 859 898
Základné lôžko/kajuta s oknom 479 749 1 029 1 098
Základné lôžko/kajuta s balkónom 589 859 1 139 1 198
Základné lôžko/suita 969 1 169 1 419 rQ*
3./4. lôžko dospelá osoba - paušál 180 259 279 699
3./4. lôžko dieťa do 18 rokov - paušál 0 119 119 499
*RQ = ceny na vyžiadanie.

itinerár PrÍChod odChod
1. deň: Dubai (SAE) nalodenie od 20:00
2. deň: Dubai (SAE) 12:00
3. deň: Muscat (Omán) 08:30
4. deň: Muscat (Omán) 01:00
5. deň: Sir Bani Yas (SAE) 09:00 18:00
6. deň: Abú Dhabí (SAE) 09:00 22:00
7. deň: Dubai (SAE) 08:00
8. deň: Dubai (SAE) vylodenie doobeda

terMÍny

A 
05.január, 12.január, 19.január a 26.január 2018, 
02.február a 09.február 2018
02.marec 2018

B 22.december 2017
C 29.december 2017
D 16.február 2018 – SLOVENSKÝ SPRIEVODCA

Sprievodca CK SATUR 16.02.2018
Letenka a transfery v cene
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Bombay

New Mangalore

Cochin

Male

Colombo

Mormugao

Trasa Maldivy - Srí Lanka - India

Trasa India - Maldivy

fakultatÍvne vÝlety

neW ManGalore
Návšteva regiónu Udupi 51 €.

CoChin
To najlepšie z mesta 53 €.

ColoMbo
Čajové plantáže 71 €.

MoMuGao
Goa a Panjim 55 €.

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú 
orientačné.

loĎ a JeJ vybavenie
Výletná loď COSTA NEOCLASSICA patrí medzi menšie 
komfortné výletné lode skupiny Costa neoCollection. 
Trasy týchto lodí sú navrhnuté tak, aby sa klienti 
mohli plne ponoriť do kúzla miest, ktoré navštívia, 
tak vo dne ako aj v noci, vďaka predĺženému pobytu 
v prístavoch. Costa neoClassica má 14 palúb 
(z toho 10 pre pasažierov). Kapacita lode je 
1608 pasažierov a 620 členov posádky. K vybaveniu 
lode patrí: wellness a fitnes centrum (sauna, turecké 
kúpele, masáže, kozmetika, kaderníctvo), 2 bazény, 
4 vírivky, vonkajšia bežecká dráha, diskotéka, kasíno, 
divadlo, animácie, detský klub, knižnica, konferenčná 
miestnosť, internetový kútik, obchody, 2 reštaurácie 
a 7 barov.

ubytovanie
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené  
SAT TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou. 24 hod. 
kajutový servis a osobný kajutový stevard. Typy kajút: 
vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty s oknom 
(pre 2 až 4 osoby) a suity s balkónom (pre 2 až 
4 osoby).

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

doPrava do/z PrÍstavu
Letecká doprava z Viedne, Prahy alebo z Budapešti. 
Viac informácií dostanete vo vašej CK.

Cena zahŕňa
7x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané 
služby na lodi.

Cena nezahŕňa
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky 140 €/
osoba, nápoje (možnosť nápojových balíkov), 
prepitné (platba na lodi) 10 €/dospelá osoba/noc, 
5 €/dieťa 3-17 r./noc, fakultatívne výlety, cestovné 
poistenie.

PoznáMka
Ceny uvedené v cenníku sú v eurách a sú aktuálne ku 
dňu vydania katalógu. Cenníky lodných spoločností 

8-dňová výletná plavba na COSTA NEOCLASSICA ***+

INDIA – SrÍ lANKA – MAlDIVy

Ceny – 7i5fCC05 / 7i5fCC06 a b C

Základné lôžko/vnútorná kajuta 359 459 609

Základné lôžko/kajuta s oknom 659 959 759

Základné lôžko/suita s balkónom 2339 2689 2839

3./4. lôžko dospelá osoba 180 230 305

3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 180

ázia 

itinerár PrÍChod odChod
1. deň: Male (Maldivy) nalodenie poobede
2. deň Male (Maldivy) 20:00
3. deň na mori 
4. deň Colombo (Srí Lanka) 07:00 17:00
5. deň na mori 
6. deň Murmugao (India) 08:30 17:00  
7. deň Bombaj/Mumbai (India) 08:00
8. deň Bombaj/Mumbai (India) vylodenie doobeda

terMÍny
A 02. a 16.december 2017, 13. a 27. január 2018
B 10. a 24. február 2018, 10. marec 2018
C 30. december 2017

itinerár PrÍChod odChod 
1. deň: Bombaj/Mumbai (India) nalodenie poobede
2. deň Bombaj/Mumbai (India) 21:00
3. deň na mori 
4. deň New Mangalore (India) 07:00 18:00
5. deň Cochin (India) 08:30 18:00
6. deň na mori 
7. deň Male (Maldivy) 07:00
8. deň Male (Maldivy) vylodenie doobeda 

terMÍny

A 25. november a 09. december 2017, 06. január 
2018, 03. a 17. február 2018, 03. a 17. marec 2018

B 23. december 2017

trasa  india - Maldivy trasa Maldivy – srÍ lanka – india 

sa môžu počas jeho platnosti meniť na základe 
rozhodnutia jednotlivých spoločností a v závislosti od 
stavu predaja, takže platné ceny vami vybratej plavby 
vám budú oznámené v čase jej výberu.
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Mahe
Seychely

Diego Suarez

St. Denis

Tamatave

Port Louis
Madagaskar

Maurícius

Nosy Be

Réunion

afrika

loĎ a JeJ vybavenie
Výletná loď COSTA NEORIVIERA patrí medzi menšie 
komfortné výletné lode skupiny Costa neoCollection. 
Trasy týchto lodí sú navrhnuté tak, aby sa klienti 
mohli plne ponoriť do kúzla miest, ktoré navštívia, 
tak vo dne ako aj v noci, vďaka predĺženému pobytu 
v prístavoch. Costa neoRiviera má 12 palúb (z toho
9 pre pasažierov). Kapacita lode je 1727 pasažierov
a 500 členov posádky. K vybaveniu lode patrí: 
wellness a fitnes centrum (sauna, turecké kúpele, 
masáže, kozmetika, kaderníctvo), 2 bazény, 1 detský 
bazén so šmykľavkou, 2 vírivky, vonkajšia bežecká 
dráha, diskotéka, kasíno, divadlo, animácie, knižnica, 
kartáreň, internetový kútik, Wi -Fi zóna, obchody,
3 reštaurácie a 9 barov.

ubytovanie
Elegantné klimatizované kajuty sú vybavené
SAT TV, mini barom, telefónom, trezorom, kúpeľňou 
so sprchou a WC, sušičom vlasov, kozmetikou.
24 hod. kajutový servis a osobný kajutový stevard. 
Typy kajút: vnútorné kajuty (pre 2 až 4 osoby), kajuty
s oknom (pre 2 až 4 osoby), kajuty s balkónom (pre
2 až 3 osoby) a suity (pre 2 až 5 osôb).

stravovanie
Plná penzia.

doPrava do/z PrÍstavu
Letecká doprava z Viedne, Prahy alebo z Budapešti. 
Viac informácii dostanete vo vašej CK.

Cena zahŕňa
14x ubytovanie v kajute s plnou penziou, vybrané 
služby na lodi.

Cena nezahŕňa
Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky
230 €/osoba, prepitné (platba na lodi) 10 €/dospelá 
osoba/noc, 5 €/dieťa 4 - 14r./noc, nápoje, fakultatívne 
výlety, cestovné poistenie.

PoznáMka
Ceny plavieb sú uvedené v eurách na osobu, pokiaľ 
nie je uvedené inak a sú aktuálne ku dňu vydania 
katalógu. Cenníky lodných spoločností sa môžu 

počas jeho platnosti meniť na základe rozhodnutia 
jednotlivých spoločností a v závislosti od stavu 
predaja, preto platné ceny vami vybratej plavby vám 
budú oznámené v čase jej výberu.

fakultatÍvne vÝlety

seyChely
Victoria a severná časť ostrova Mahe 69 €.

MadaGaskar
Národný park Ivoloina a lemuria ZOO 69 €.

reunion
Prehliadka ostrova a vulkánu Piton de la Foumaise 
109 €.

V každom prístave počas plavby je možný výber 
z niekoľkých fakultatívnych výletov. Uvedené ceny sú 
orientačné.

15-dňová luxusná výletná plavba na COSTA NEORIVIERA ***+

KrÁSy INDICKéHO OCEÁNU

Ceny - 7i5fCC07 a b C
Základné lôžko/vnútorná kajuta 1229 1329 1529
Základné lôžko/kajuta s oknom 1629 1629 1929
Základné lôžko/kajuta s balkónom 2479 2479 2779
Základné lôžko/suita 3079 3079 3379
3./4. lôžko dospelá osoba 615 665 765
3./4. lôžko dieťa do 18 rokov 0 0 459

itinerár PrÍChod odChod
1. deň: Port Louis (Maurícius) 21:00
2. deň: na mori 
3. deň: na mori 
4. deň: Mahe (Seychely) 08:00 
5. deň: Mahe (Seychely)
6. deň: Mahe (Seychely) 13:00
7. deň: na mori 
8. deň: Nosy Be (Madagaskar) 09:00 19:00

9. deň: Diego Suarez  
(Madagaskar) 08:00 18:00

10. deň: na mori 

11. deň: Tamatave  
(Madagaskar) 07:00 14:00

12. deň: St. Denis (Réunion) 13:00
13. deň: St. Denis (Réunion) 19:00
14. deň: Port Louis (Maurícius) 08:00
15. deň: Port Louis (Maurícius) vylodenie doobeda

terMÍny

A 11. november a 25.november 2017, 
06. január a 20. január 2018

B 03. február a 17. február 2018
C 23. december 2017 – Vianoce a Silvester 
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zMluvné PodMienky CestovneJ kanCelárie satur travel, a.s.

I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná 

spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, 
ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvo-
rila, alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že 
na strane objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“  
a v tomto prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o 
obstaraní zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísa-
nej zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou 
kanceláriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpí-
sanú zmluvu o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a 
podpísaná zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby 
obstarávateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávate-
ľom ustanovenia v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú  
v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene ob-
jednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. 
b/ zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú 
všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objed-
návateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné 
informácie a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné 
doklady a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná 
agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo  
s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými jej 
súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil a 
súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný vzťah 
uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej korešpondencie, 
elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto zmluvných 
podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre zmluvný vzťah 
uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu zmluvného 
vzťahu spôsobom definovaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena 

zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ 
nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok na 
ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objednávateľ 
si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obstarávateľom 
inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť v 
súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu  

a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.
4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu 

alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške 
už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ 
povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb je 
objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto obsta-
rávateľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa považu-
je ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obsta-
rávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný 
uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto 
ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových  

a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,
c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu 

zvýšenia ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať 

príslušným skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.
10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na základe 

písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom uve-
denú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod a spôsob 
zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom 
oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi zná-

me, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok 

podľa čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto ozná-

mení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo 
začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou 
zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou 
na čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, 
ktorý vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zod-
povedajú za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v 
súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, 
súvisiacich so zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, 
keď zmenu objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upo-
zorní na nemožnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/
alebo služieb administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR na osobu  
(s výnimkou vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, 
kde poplatok za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej 

úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu celé-
ho zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä 

poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie všet-
kých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho nespl-
nenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá poskytnutím 
nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štát-
ni príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových  
a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre 
nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípade 
potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade môže 
obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si povin-
ností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, najne-
skôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať 
správnosť údajov v nich uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať ob-
starávateľa.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami  
v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné 
cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie 
a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné 
právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom 
narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich poskyt-
nutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej 
ceny zájazdu.

i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb 
v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne 
zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom perso-



nálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolucestujúcim 
apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť obstarávateľa 
za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú 

adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej 

zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti 
bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac ako 
48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané služby, 
pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je zabezpečené 
náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia navštívených 
miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta odchodu a 
príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny zájazdu o menej 
ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby či od zmluvy odstúpi 
alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet  
10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednáva-
teľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objek-

tívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych 
okolností, ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu  
a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytova-
nie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zaprí-

činených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poru-
chami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvniteľ-
nými zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený 
predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa 
považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v po-
bočke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno 
poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote  
46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 
29 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 28 - 15 
dní pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 
dní pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia 
čerpania služieb.

2. V prípade , ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde 
(napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný 
uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, 
ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno 
poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj v prípade 
zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služby s iným 
objednávateľom na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, 
alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu 
za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto zme-
nu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, pričom 
platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objed-

návateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písom-
ný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej 
právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju rekla-
máciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli 
vôbec čerpané, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie 
nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho 
bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu 
rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb ale-
bo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objednávate-
ľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť 
ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné 
nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady 
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, 
poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi 
platnými pre leteckú dopravu.

6. Objednávateľ má právo si svoje práva a nároky uplatniť a riešiť aj mimosúdnym spôsobom a za týmto účelom podať 
návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zák. č. 391/2015 Z. z. o 
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ARS“). Subjekty 
ARS je možné nájsť na stránke http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebi-
telskych-sporov/146987s, alebo www.mhsr.sk. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva a nároky aj prostredníc-
tvom Európskej platformy Riešenia sporov online, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/
index_en.htm.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre potenci-

álnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté náhrad-
né plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od oznámenia, 
vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd 

bol poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou 

prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami  
a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ spracúva osobné 
údaje objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstara-
ní zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu infor-
movať obstarávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú  
k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, 
vrátane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov 
do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie 
spracovaných osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva 
spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstrá-
nenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu 
nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás 
predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponu-
kových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače  
a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.



Prehľad vybranÝCh letov na sezónu 2017/2018  (z Viedne, BratislaVy aj z Košíc)

DESTINÁCIA ČAS.POSUN VSTUPNÉ VÍZA LETECKÁ SPOLOČNOSŤ DĹŽKA LETU 
OD (H) PRESTUP FREKVENCIA LETOV 

SRÍ LANKA

Colombo (Cmb) +4:30 40 EUR pred odletom Qatar Airways (QR)
Emirates (EK)

Turkish Airlines (TK)
Austrian Airlines (OS)

11:50
11:05

15:00
9:10

Doha
Dubaj 

Istanbul 
priamy let 

denne
denne

denne (z KE 2x do týždňa)
1 x do týždňa

BALI 

Denpasar (DPS) +7 bez vstupných víz China Airlines (CI)
Qatar Airways (QR)

20:40
17:45

Taipei
Doha

3 x do týždňa
7x do týždňa

THAjSKO 

Phuket (HKT) +5 bez vstupných víz Austrian/bangkok Airways 
Emirates (EK)

Turkish Airlines (TK)

12:45
17:50
15:10

bangkok
Dubaj 

Istanbul 

denne
denne

4 x do týždňa

INDIA

Goa (GOI) +4:30 60 EUR pred odletom Qatar Airways (QR) 12:30 Doha 3 x do týždňa 

SEyCHELy

mahé (SEz) +3 bez vstupných víz Austrian Airlines (OS)
Emirates (EK)

Ethiopian Airways (ET)

8:55
13:10
13:20

priamy let 
Dubaj 

Addis Abeba 

1 x do týždňa 
denne

2 až 4 x do týždňa

MALDIVy

malé (mlE) +3 bez vstupných víz Austrian Airlines (OS)
Emirates (EK)

Turkish Airlines (TK)
Qatar Airways (QR)

9:00
12:55
13:00
11:55

priamy let 
Dubaj 

Istanbul 
Doha

1 až 2 x do týždňa
denne

denne (z KE 2x do týždňa)
5 x do týždňa

MAURÍCIUS

maurícius (mRU) +3 bez vstupných víz Austrian Airlines (OS)
Emirates (EK)

10:15
15:55

priamy let 
Dubaj 

1 až 2 x do týždňa
denne

ZANZIBAR 

zanzibar (zNz) +1 50 USD po prílete Fly Dubai (Fz) 
Etiopian Airlines (ET)

16:30
12:50

Dubaj 
Addis Abeba

1 x do týždňa
3 až 5 x do týždňa

OMÁN

Salalah (Sll) +2 50 USD po prílete Fly Dubai (Fz)
Eurowings (EW)

Qatar Airways (QR)

11:35
14:15
9:30

Dubaj 
Kolín
Doha

1 x do týždňa 
1 x do týždňa 
1 x do týždňa

muscat (mCT) +2 50 USD po prílete Fly Dubai (Fz)
Emirates (EK)

11:35
8:45

Dubaj 
Dubaj

3/4 x do týždňa
denne

SAE

Dubaj (Dxb) +2 bez vstupných víz Fly Dubai (Fz)
Emirates (EK)

5:30
5:40

priamy let 
priamy let 

3 x do týždňa
denne

MExIKO 

Cancún (CUN) -7 bez vstupných víz Air berlin (Ab)
lufthansa (lH) / Condor (DE)

Air France (AF)

13:55
13:25
16:30

Düsseldorf
Frankfurt

Paríž

3 x do týždňa
4 x do týždňa
4 x do týždňa

jAMAjKA 

montego bay (mbj) -7 bez vstupných víz do 30 dní lufthansa (lh) / Condor (DE) 14:00 Frankfurt 2 x do týždňa

DOM. REPUBLIKA

Punta Cana (PUj) -6 vstupná karta 12 EUR Air berlin (Ab)
Air France (AF)

Swiss (lx) 

13:30
13:15

13:50

Düsseldorf
Paríž

zürich 

4 x do týždňa
5 x do týždňa
2 x do týždňa

KUBA

Varadero (VRA)
Varadero (VRA)
Havana (HAV)
Havana (HAV)

-6 vstupná karta  22 EUR Air berlin (Ab)
lufthansa (lH) / Condor (DE)

Air France (AF)
Austrian Airlines (OS)

13:50
14:25
14:10
12:10

Düsseldorf, berlín
Frankfurt

Paríž
priamy let 

4 x do týždňa
3 x do týždňa

6 až 7 x do týždňa
1 x do týždňa 

KOSTARIKA 

San josé (SjO) -7 bez vstupných víz Air France (AF) 14:55 Paríž 3 x do týždňa 

PANAMA 

Panama City (PTy) -6 bez vstupných víz Air France (AF) 15:05 Paríž 6 až 7 x do týždňa

MAROKO 

marakéš (RAK)
Agadir (AGA)

-1
-1

bez vstupných víz
bez vstupných víz

Fly Niki (HG)
Fly Niki (HG)

4:00
4:05

priamy let 
priamy let 

2 x do týždňa
1 x do týždňa

KANÁRSKE OSTROVy

Gran Canaria (lPA)
Tenerife (TFS)
Fuertevenrura (FUE)

-1
-1
-1

bez vstupných víz
bez vstupných víz
bez vstupných víz

Austrian my Holiday (OS)
Austrian my Holiday (OS)
Austrian my Holiday (OS)

5:15
5:10
6:10

priamy let 
priamy let 
priamy let 

1 x do týždňa 
2 x do týždňa
1 x do týždňa

MADEIRA 

Funchal (FNC) -1 bez vstupných víz Fly Niki (HG) 4:40 priamy let 1 x do týždňa

Informácie ohľadom leteckého spojenia sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od finálneho potvrdenia daného leteckého spojenia.



zoznaM PredaJnÝCh Miest Ck satur

zoznaM vybranÝCh autorizovanÝCh PredaJCov Ck satur

Nájdete nás 
na facebooku

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

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

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

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

BORy MAll 
lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

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

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

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

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

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

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4  
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11 
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

LEVICE
Na Bašte 2 
934 01 levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk

ElEGANCE TRAVEl
Dolná 43
0905139018
bb@elegancetravel.sk
 
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROyAl
Nám. Ľ. Štúra 19 
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
EXTRAWEll - lMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

PEGASUS AGENCy
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEl.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 2835
info@travel.sk

ZÁJAZDy.SK
Dunajská 5
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEl
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
MEDIA TOUR
Hlavné námestie 5
047/581 1737
ckmedia@stonline.sk

SABINOV
SlOVREA
Nám. Slobody 80
0905 777 620
ca.slovrea@gmail.com

SENEC
BITTNER TRAVEl
lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

VEVA travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

MALACKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
STAHl REISEN
29. augusta 9
043/2388766
stahl@stahl.sk

AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MAlKO POlO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM  
SlOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

TRENČIANSKE TEPLICE
KENAX
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905962041
info@motyl.sk

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk

HEll TOUR
Radlinského 1/C
033/5511352
helltour@helltour.sk

VRANOV NAD TOPĽOU
CA CORAl
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk 

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
GlOBAlTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk

ŽILINA
SMART TRAVEl
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FlIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkaflipper.sk

GALANTA
CK GITA
fárikova 1526 
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /4441 199
3s@mail.t-com.sk

KOŠICE
AlVIA TRAVEl
OD Dargov, Štúrova 1
0905 368 372
alvia@alvia.sk 

ElyS TRAVEl
Hlavná 66
0907 206 282
elystravel@elystravel.sk

SENICA
HEllAS TRAVEl
Janka Kráľa 739
034/6516614
hellastravel@hellastravel.sk

SEREĎ
CA VEMA REAl
M. R. Štefánika 1152
0915 841 905
vemareal@vemareal.sk

SKALICA
AMA TRAVEl
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
letná 51
0903200741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TOPOĽČANY
M-TOUR
Obchodná 2
038/7487309
mtour@mail.t-com.sk

TREBIŠOV
CA AGI
M. R. Štefánika 1632/39
0915857234
agi.trebisov@gmail.com



Zbaľte sa na cestu 
S kreditnou kartou od Tatra banky
cestujete naľahko a navyše s poistením.
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