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1 768 EURCena na  
osobu od

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Novopostavený prvý ultra all inclusive rezort 
v emiráte Abu Dhabi snúbi v sebe kombináciu 
štýlu starých honosných arabských palácov 
a stredomorského štýlu. Všade sú prítomné 
rozľahlé otvorené priestranstvá s množstvom 
zelene a vodnými nádržami.

Letisko v Dubaji je vzdialené cca 1,5 hod jazdy.

V chránenej prírodnej oblasti ostrova Saadiyat, na 
nádhernej pláži s bielym pieskom a mangrovým 
porastom, v tesnej blízkosti známeho golfového 
ihriska Saadiyat Beach Golf Club a neďaleko 
ikonického Louvre Abu Dhabi. Vzdialený 25 min 
od mešity Sheikh Zayed a 17 min od Ferrari 
World a Yas Waterworld.

366 priestranných klimatizovaných luxusne  
a štýlovo zariadených izieb s výhľadom na 
záliv, do záhrady alebo do okolia hotela. Všetky 
izby sú dekorované do príjemných farieb 
s kúpeľňou, minibarom (v cene denne dopĺňané 
nealkoholické nápoje a pivo), HD TV, trezorom, 
rádiom, zriadením na prípravu kávy a čaju, 
Wi-Fi.

Deluxe Garden View (45 m²) s výhľadom 
do záhrady, Deluxe Sea View (45 m²) 
s výhľadom na more, Premium Pool Access 
(45 m²) s priamym východom k bazénu. Pre 
náročnejších klientov sú k dispozícií suity a vily.

Šport: bazén, bazén s toboganmi, fitnes 
centrum.
Deti: detský klub pre deti 4 - 12 rokov, animačné 
programy, bazén, postieľky, stoličky v reštaurácii, 
opatrovateľská služba (za poplatok).
Spa: Spa s množstvom procedúr, hammam, 
sauny, oddychové miestnosti, jacuzzi.

STRAVOVANIE
Ultra all inclusive 
(raňajky, obedy a večere 
v hlavnej reštaurácii, 
vybrané alkoholické 
nápoje sa podávajú 
v čase 10.00 – 02.00 h, 
nealkoholické nápoje, 
káva, čaj, voda, večera 
v a la´carte reštaurácií 
na základe rezervácie 
vopred. 

REŠTAURÁCIE
Turquoise (all day 
dinnig), L´Olivo 
(talianska), Mermaid 
(seafood), Orient 
(orientálna), Villa 
(medzinárodná).

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.

Rixos Saadiyat  
Island Abu Dhabi *****
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1 138 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.

REŠTAURÁCIE
Beach Club 
(medzinárodná 
gourmet),
Café Nikki  
(urban bistro),
Key West (floridská 
rybacia).

STRAVOVANIE
Raňajky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny a moderný dizajn na najkrajšej pláži 
mesta. Hotel otvorený v roku 2016 ponúka  
114 izieb, 15 ultra deluxe plážových víl  
a 61 rezidencií. 

Hotel je vzdialený cca 14 km od letiska. Transfer 
cca 20 min.

Na poloostrove Pearl Jumeriah, severný koniec 
Jumeirah Beach Road s dobrým prístupom 
k Downtown Dubai, Burj Khalifa alebo Dubai 
Mall. Vzdialenosť od letiska cca 14 km.

Multizabavný systém (hudba, filmy, hry) - dostupné 
na smart telefónoch a tabletoch, interaktívna 
TV s najnovšími premiérami (on demand), 
nastaviteľné osvetlenie, vysokorýchlostné Wi -Fi, 
„MyBar“ - personalizovaný mini bar, set na 
prípravu kávy a čaju, moderná walk -in sprcha 
a veľká kúpeľňa s Malin & Goetz kozmetikou.

Covet (štandardná izba, 55 m2, balkón,  
za doplatok výhľad na more), Deluxe (64 m2,  
za doplatok výhľad na Arabský záliv), Luux Suite 
(100 m2, jedálenská a obývacia časť, oddelená 
spálňa, výhľad na more).

Šport: 27 m dlhý bublinkový bazén s krásnym 
výhľadom na Arabský záliv, fitnes - technogym 
kardio stroje, tenisové ihrisko (osvetlenie  
za poplatok), nemotorizované vodné športy  
(za poplatok), golf v blízkosti.
Spa: Nikki Spa by ESPA, parná sauna, hammam, 
sauna, ľadový kúpeľ, vonkajší vitality bazén, 
vonkajšie a vnútorné relaxačné miestnosti.

Nikki Beach 
Resort & Spa *****



7

OrientOrient

2 128 EURCena na 
osobu od

D
u

B
A

j
s

A
e

3 158 EURCena na  
osobu od

Madinat Jumeirah 
Al Naseem ******

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok 
obedy alebo večere.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort v srdci známej časti Dubaja je 
súčasťou a zároveň štvrtým hotelom známeho 
komplexu Madinat Jumeirah.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 km.

Exkluzívna poloha na jednej z najkrajších pláží 
Jumeirah beach, s nádherným výhľadom na 
ikonický hotel Burj Al Arab. Hotel je obklopený 
tropickou záhradou, ktorá vytvára oázu  
pokoja. Nachádza sa v dobrej dostupnosti  
od nákupných centier a Dubai Media City.

387 izieb a 43 suít, luxusne zariadených 
s tradičnými arabskými prvkami, kúpeľňa,  
sušič vlasov, kúpacie plášte, HD LCT TV,  
DVD prehrávač, trezor, minibar, zariadenie  
na prípravu kávy a čaju, Wi -Fi zdarma, časť 
so sedením, balkón alebo terasa.

Resort Deluxe (51 m2) s výhľadom do záhrady 
alebo na bazén, Resort Superior (60 m2) 
s výhľadom do záhrady alebo na bazén, Ocean 
Deluxe (51 m2) s výhľadom na more, Ocean 
Club Superior (60 m2) s výhľadom na more 
a s terasou, so vstupom do Executive Lounge 
a Beach clubu, Family Suite (126 m2) so 
vstupom do Executive Lounge a Beach clubu.

Šport: bazén len pre dospelých, 
fitnes centrum, lezecká stena, tenisové kurty, 
Emirates Golf Club.
Deti: Sindbad detský klub (od 4 - 12 rokov), 
vodný park Wild Wadi.
Spa: Talise Spa s množstvom exkluzívnych 
procedúr, masáží (v r. 2016 ocennené ako 
najlepšie Spa na Strednom Východe).

REŠTAURÁCIE
Zheng He’s (orientálna), 
Tortuga (mexická), 
Al hambra (španielska), 
Hanaaya (arabská), 
Al Samar Lounge, 
Khaymat Al Bahar 
(libanonská) a ďaľších 
34 reštaurácii a barov.

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.
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2 298 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.

STRAVOVANIE
Polpenzia.  
Stravovanie je možné 
využiť vo všetkých 
hoteloch siete JBR  
na základe rezervácie.

REŠTAURÁCIE
La Parilla (latinsko-
-americká), Marina 
(rybia), Villa beach 
(s výhľadom na Burj 
al Arab a more), Naya 
(indická), Carnevale 
(talianska), der Keller 
(nemecká), latitude 
(medzinárodná), 
Beachcombers (ázijská), 
Mahiki (polynézska),  
Al Marsa Lounge (tapas) 
a mnoho ďalších.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Ikonická stavba v tvare morskej vlny je zárukou 
luxusu a kvalitných služieb, vďaka ktorým sa 
zaradil medzi najluxusnejšie hotely sveta.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 km.

Exkluzívna lokalita priamo na nádhernej 
piesočnatej pláži Jumeirah. Centrum mesta 
je cca 15 km. Z hotela chodí denne shuttle 
bus do nákupných centier. Hotel je obklopený 
nádhernou tropickou záhradou.

618 izieb, suít a víl s výhľadom na Arabský 
záliv a ikonický hotel Burj Al Arab. Všetky izby 
v štandarte majú kúpeľňu so sušičom vlasov, 
HD LCD TV, minibarom za poplatok, trezorom, 
zariadením na prípravu kávy a čaju, francúzskym 
balkónom, Wi -Fi pripojenie zdarma.

Ocean Deluxe (50 m2) s výhľadom na Arabský 
záliv, možnosť ubytovania pre 2+2, Ocean 
Deluxe a Ocean Superior balcony (50 m2) 
s výhľadom na Arabský záliv a s balkónom, 
možnosť ubytovania pre 2 dospelých a 2 deti 
do 12 rokov, Ocean Club Superior (50 m2) 
so vstupom do Premium Leisure Club a The 
Club Executive, Two bedroom suite (162 m2) 
so vstupom do Premium Leisure Club a The 
Club Executive.

Šport: fitnes centrum, tenisové centrum, škola 
potápania, škola plávania, lezecká stena, ihriská 
na futbal a volejbal, komplex bazénov, bazén 
s jacuzzi, sauna, squash, vodné športy na pláži, 
Wild Wadi water park (vstup pre hostí zdarma).
Deti: detský bazén, klub Sinbad’s, Teens club, 
detské stoličky a menu v reštaurácií, ihrisko, 
plavecká škola pre deti, rehabilitačné centrum 
morských korytnačiek, opatrovateľská služba.
Spa: Talise spa.

Jumeirah Beach *****
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1 548 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok 
obedy alebo večere.

REŠTAURÁCIE
Bushman�s Restaurant 
(austrálsky gril), 
Mai Bar (wrapy, 
čerstvé šťavy), 
Crescendo 
(medzinárodná),  
Mekong (ázijska), 
The Beach House 
(mediteránska),
Revo Café.

Jedinečný rezort postavený v ázijskom štýle  
na Palmovom ostrove. Leží na bielej piesočnatej 
pláži s pozvoľným vstupom do mora.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 45 min.

Na východnej strane Palmového ostrova, 
cca 3 km od Aquaventure, 11 km od Mall of 
Emirates so Ski Dubai a 22 km od obchodného 
centra The Dubai Mall.

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

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

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

Anantara The Palm 
Dubai Resort *****
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1 798 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok 
obedy alebo večere.

REŠTAURÁCIE
Brunch, Social 
(pod značkou známeho 
michelinského kuchára 
Heinza Becka), Mezzerie 
(all day dinning), Palm 
Avenue (záhradná), 
Serafina (bar s talianskym 
renesančným dekórom).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotelový rezort situovaný na ikonickom 
palmovom ostrove, je súčasťou hotelovej siete 
Hilton a pýši sa exkluzívnou ponukou služieb 
pod značkou Waldorf.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 45 km.

Priamo na nádhernej súkromnej pláži s bielym 
pieskom a krištáľovo čistým morom. Centrum 
Dubaja je vzdialené cca 20 min.

Luxusne s vkusom zariadené priestranné 
klimatizované izby a suity s nádherným 
výhľadom na panorámu Dubaja alebo na 
Arabský záliv, HD -TV, obývacia časť, balkón  
so sedením, Wi -Fi za poplatok. Pre rodiny  
sú k dispozícii prepojené izby.

Superior Partial Sea View, Deluxe Skyline 
View, Deluxe Palm Sea View, Premiere  
(od 55 m2), King Deluxe Suite a Premiere 
Suite (od 100 m2), vybavenie rovnaké ako 
v izbách, navyše kávovar.

Šport: fitnes centrum, tenisové kurty, vodné 
športy na pláži, bazénový komplex.
Deti: detský klub Coco’s (2 - 12 rokov), bazén, 
opatrovateľská služba (za poplatok), detské 
stoličky, detské postieľky.
Spa: Waldorf Astoria Spa s oddychovými 
miestnosťami, saunou, rôznymi procedúrami 
a masážami.

Waldorf Astoria Dubai
Palm Jumeirah *****
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2 098 EURCena na  
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ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Olives (stredomorská), 
Tagine (marocká), 
Celebrities (medzinárodná 
s francúzskym akcentom), 
The Beach Bar & Grill.

Táto oáza záhrad a meandrov umelej riečky 
poskytuje prístrešie pre oddych a relaxáciu.

Medzinárodné letisko v Dubaji cca 25 km.

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

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

Superior Deluxe Club (45 m2, s výhľadom 
na more), Palace Gold Club (45 m2, vstup 
do privátneho Gold Clubu), Palace Executive 
Suite (100 m2, oddelená spálňa), Palace Gold 
Club Suite (100 m2, vstup do privátneho Gold 
Clubu).

Šport: vyhrievaný bazén, fitnes centrum, 
3 tenisové kurty. Golfové ihriská The 
Montgomerie alebo Emirates Golf Club  
(za poplatok).
Deti: detský klub KidsOnly (4 - 11 rokov) 
zdarma od 10:00 - 12:30 h, 14:30 - 17:00 h 
a 18:00 - 22:00 h.
Spa: One & Only Spa - 2 000 m2, autentický 
hammam, sauna, vírivky, parný kúpeľ, fitnes 
centrum. Za poplatok masáže, kaderník.

The Palace at One & Only 
Royal Mirage ******
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1 398 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-15 %
dO 31. 10. 

STRAVOVANIE
Raňajky. Za doplatok 
večere.

REŠTAURÁCIE
Vinesse (all day dinnig), 
Aquario (seafood grill), 
The Poolside (tapas 
a sendviče), Aquario bar, 
Vinesse bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort známej skupiny Oberoi Hotel 
Group v nádhernej oáze Al Zorah ponúka služby 
na vysokej úrovni a ochotný personál plní všetky 
želania hostí.

Medzinárodné letisko v Dubaji je vzdialené  
cca 30 minút.

Luxusný rezort v srdci prírodnej rezervácie 
Al Zorah v emiráte Ajman. Centrum mesta je 
vzdialené cca 5 km. Rezervácia ponúka kilometre 
nádherných bielych pláží, azúrové more  
a mangrovníkové porasty, ktoré sú domovom 
plameniakov.

89 luxusne zariadených priestranných izieb, suít 
a víl. Vo všetkých izbách sú použité jasné farby 
a prírodné materiály. Samozrejmosťou je výhľad 
na more, súkromná terasa, kúpeľňa, telefón, 
TV, minibar, zariadenie na prípravu kávy a čaju, 
trezor, Wi-Fi. Vily ponúkajú súkromnú terasu na 
opaľovanie, súkromný bazén a priamy východ 
na pláž.

Premier (81 m²), Deluxe Suite (109 m²), 
s nádherným výhľadom na pláž, Premier Suite 
(169 m²), samostatná spáľňa a nádherný výhľad 
z terasy na more, Kohinoor Suite (346 m²), 
v rezorte sú len dve a poskytujú nekonečný 
luxus, vrátane buttler servisu a priestrannej 
terasy s výhľadom na more.

Šport: 85 m bazén, 18-jamkové golfové ihrisko 
Zorah golf course (designed by Niclaus Design), 
fitnes centrum, bežecká dráha.
Deti: klub pre deti, samostatný bazén a bazén  
pre najmenšie deti, 24 hod. opatrovateľskú službu.
Spa: The Sensoi Spa by Oberoi ponúka  
8 liečebných miestností a 2 hammámy,  
ajurvédu, jogu a meditácie.

The Oberoi Beach  
Resort Al Zorah *****



13

Orient Orient M
A

N
A

M
A

B
A

H
r

A
IN

2 898 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

STRAVOVANIE: 
Raňajky. Za doplatok 
polpenzia.

REŠTAURÁCIE:
The Palm Lounge 
(francúzska, talianska, 
libanonská, stredomorská, 
orientálna, diétna  
a vegetariánska kuchyňa)
Play Restaurant & Lounge 
(od 18 rokov, kuchyňa: 
ázijská, stredomorská, 
dary mora, à la carte)
Al Hadiqa (vonkajší 
bazénový bar).

Jumeirah Royal 
Saray *****

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny rezort sa nachádza priamo na 
súkromnej pláži s jemným pieskom posiatej 
palmami. Pokojné prostredie, trendové 
reštaurácie a prvotriedne služby zaručujú 
dovolenku ako v raji. 

Transfer z medzinárodné letiska v Muharraq trvá 
približne 20 min. 

Hotel sa nachádza v hlavnom meste Bahrajnu, 
Manama, ktoré je situované na severe krajiny. 
V blízkosti hotela sa nachádza množstvo 
reštaurácií a aktivít pre rodiny s deťmi.

174 izieb, 10 luxusných viliek a 4 kráľovské 
rezidencie. Kúpeľňa s oddelenou sprchou 
a vaňou, mini bar, trezor, Wi-Fi, vybavenie na 
prípravu čaju a kávy, klimatizácia, interaktívna 
HD LCD TV.

Arabian Deluxe (65 m²) s výhľadom na rezort 
alebo mesto, Ocean Suite (115 m²) s terasou 
a výhľadom na more, Panoramic Ocean Suite 
(198 m²) s panoramatickým výhľadom na more.

Šport: bazén, fitnes centrum.
Deti: detský klub s rôznymi športovými 
a zábavnými aktivitami.
Spa: masáže, liečivé kúpele, fyzioterapia, 
kozmetické centrum, wellness.
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2 568 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

STRAVOVANIE 
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Zest (cukráreň), 
Azraq (medzinárodná, 
bufetová reštaurácia), 
Ted´s American dinner 
(americká), Riva 
(talianska), Al Nahham 
(arabská), Lagoon and 
Tenzerin (grilované jedlá, 
na pláži), Q Lounge  
& Restaurant (tapas).

Banana Island Resort 
Doha By Anantara *****

Vychutnajte si atmosféru bez alkoholu s vašimi 
deťmi na súkromnom ostrove so zlatistou 
plážou a unikátnym výhľadom na Dohu.

Medzinárodné letisko v Dohe je vzdialené 
približne 13 km. Ostrov dostupný katamaránom. 

Rezort leží na privátnom ostrove 
v bezprostrednej blízkosti pobrežia centra Dohy.

141 luxusne zariadených izieb, suít a plážových 
a vodných viliek. Výhľad na more alebo Arabský 
záliv, kúpeľňa so sprchou a vaňou, iPod stanica, 
Wi-Fi, kávovar, LED TV, CD/DVD prehrávač, 
mini bar.

Premier (55 m²) s balkónom a výhľadom na 
bazén, Deluxe (46 m²) s výhľadom na more, 
Junior Suite (85 m²) s obývacou časťou, 
Anantara Suite (76 m²) so slnečnou terasou, 
Pool Villa s dvomi (100 m²) alebo tromi izbami 
(170 m²) a privátnym bazénom, Luxury Pool 
Villa (120 m²) s dvomi izbami na pláži, Over 
Water Villa s dvomi (220 m²) alebo tromi 
izbami (360 m²) a privátnym bazénom priamo 
nad hladinou mora.

Šport: bazény, surf, potápanie, golf, vodné 
športy, bowling, simulátor F1, plavba loďkou, 
rybolov, kajak, paddle, tenis, fitnes centrum, 
plážový volejbal, plážový futbal, basketbal, 
bicyklovanie.
Deti: detský bazén, detský klub „Cool Mint“.
Spa: vírivky, sauny, salón krásy, wellness.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy
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3 832 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

STRAVOVANIE
Raňajky.

REŠTAURÁCIE
Spice Market 
(regionálna), Summer 
House (medzinárodná), 
Sense on the Edge 
(medzinárodná, 
vegánska, vegetariánska),  
Shua Shack (regionálna, 
vegetariánska, vegánska).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný vilový rezort postavený v tradičnom 
ománskom štýle lemovaný dramatickými 
skalnými horami.

Približne dve hodiny jazdy od medzinárodného 
letiska v Dubaji.

V severovýchodnej časti krajiny, na nádhernom 
polostrove Musandam, priamo na krásnej 
1,6 km súkromnej dlhej piesočnej pláži v zálive 
Zighy Bay.

82 nádherných vilových domov, terasa so 
súkromným bazénom, telefón, DVD prehrávač, 
SAT LCD TV, klimatizácia, trezor, minibar  
(za poplatok), šatník, sušič vlasov, jedálenský 
kút, vonkajší jedálenský priestor, kúpeľňa, 
chladnička, ventilátor, vonkajší a vnútorný 
sprchovací kút, tradičný arabský vonkajší 
domček s posedením, vonkajšie ležadlá, 
pracovný stôl.

Pool Villa (247 m², s privátnym bazénom 
21 m²), Pool Villa Suite (412 m²,  
so samostatnou spálňou a privátnym  
bazénom 24 m²), Pool Villa Suite  
Beachfront.

Šport: plážový futbal, plážový volejbal, 
petanque, tenis, kanoe, lukostreľba, Jungle 
posilňovňa, prenájom bicyklov, paragliding, 
horolezectvo, potápanie, šnorchlovanie, 
vodné lyžovanie.
Deti: TV hry Wii, detský klub, tínedžerský klub.
Spa: wellness.

Six Senses 
at Zighy Bay *****
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2 308 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

STRAVOVANIE 
Raňajky. denne 
dopĺňaný mini bar.

REŠTAURÁCIE
Hlavná (arabská, indická 
a ázijská), plážová (dary 
mora a ryby), Arabian 
Courtyard (mäsá, ryby 
a šaláty), vyžaduje sa 
formálne oblečenie. 

The Chedi *****

Exkluzívny plážový rezort, ktorý predstavuje 
skromnú eleganciu a perfektnú kombináciu 
ománskej architektúry a ázijského štýlu Zen,  
je ideálnym miestom nielen na oddych,  
ale aj zábavu. 

Medzinárodné letisko Muscat je vzdialené 
približne 15 min. 

Rezort sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
hlavných turistických atrakcií, finančného centra 
a 3 golfových ihrísk. Od starého mesta Muscat 
je Chedi vzdialený približne 20 min.

158 luxusných izieb a víl s dych vyrážajúcimi 
výhľadmi na vodnú záhradu, pohorie Hajar, či 
Ománsky záliv. Otvorená kúpeľňa so sprchou, 
klimatizácia, Wi-Fi, interaktívna TV, Bose 
Wave systém, DVD prehrávač (na vyžiadanie), 
nabíjacia stanica na iPod, kávovar Nespresso, 
trezor, mini bar (dopĺňaný denne), misa 
s ovocím (dopĺňaná denne). 

Serai (33 m²) s výhľadom na hory, 
priestrannejšie izby Deluxe (39 m²) obklopené 
záhradou, Deluxe Club Terrace Room 
(49 m²) s 13 m² terasou, Chedi Club Suite 
(67 m²) s balkónom alebo terasou a oddelenou 
obývacou časťou.

Šport: bazény, pilates, tenis, fitnes centrum. 
Spa: wellness (nutné objednanie vopred), 
sauna.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy
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2 538 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

STRAVOVANIE
Plná penzia.

REŠTAURÁCIE
Sakalan (medzinárodná), 
Al Mina (stredomorská), 
Mekong (ázijská).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný novootvorený rezort známej hotelovej 
siete nachádzajúci sa na južnom pobreží Dhofar.

Medzinárodné letisko Salalah je vzdialené  
20 minút jazdy autom.

Priamo medzi nádhernou piesočnatou 
plážou a sladkovodnou lagúnou, v blízkosti 
archeologického parku Baleed (UNESCO),  
mesto Salalah je vzdialené približne 10 minút 
jazdy autom.

123 moderných izieb a víl, balkón so sedením, 
kúpeľňa s vaňou, Nespresso, minibar  
(za poplatok), sada na prípravu čaju a kávy,  
LCD TV, telefón, trezor, Wi -Fi.

Premier (53 m2 výhľad na more), Deluxe 
(91 m2, výhľad na more alebo do záhrady),  
Vila s jednou spálňou (176 m2, výhľad na 
more, záhradu alebo lagúnu).

Šport: posilňovňa, stolný tenis, basketbal, 
bedminton, joga, kanoe, stand up paddle, 
windsurfing, potápanie, vodné lyžovanie, 
rybolov.
Deti: detský klub (karaoke, hodiny varenia, 
šach), tínedžerský klub (Nintendo, Wii, Xbox 
360, internet cafe).
Spa: wellness, masáže, kozmetický salón.

Al Baleed Resort  
Salalah by Anantara *****
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1 638 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRAVOVANIE
Raňajky formou 
bufetových stolov. 
Možnosť doobjednať 
polpenziu.

REŠTAURÁCIE
7 reštaurácii: 
The Obelisk hlavná 
reštaurácia (stravovanie 
formou bufetu), 
jordánska a arabská, 
Akkad Pool Grill, Ashtur 
Pizza, Sunset Terrace, 
thajská reštaurácia 
The Codes.

Luxusný hotelový rezort známej značky 
s výbornými službami postavený podľa 
babylonských chrámov na pobreží Mŕtveho 
mora.

Medzinárodné letisko v Ammáne cca 70 km.

Priamo na pláži pri Mŕtvom mori.

345 moderne zariadených izieb s kúpeľňou 
a príslušenstvom v hlavnej budove, sušičom 
vlasov, rádiom, DVD, LCD TV, telefónom, 
Wi -Fi zdarma, klimatizáciou, minibarom 
(nealkoholické nápoje), príslušenstvom na 
prípravu kávy a čaju, balkónom alebo terasou.

Standard (40 m2) v hlavnej budove, len pre 
dospelých od 18 rokov, Ishtar Superior 
v časti „Village“ rozmiestnené v domčekoch, 
za doplatok suity s dvomi spálňami.

Šport a zábava: tenisové kurty, akcie pre 
uzavretú spoločnosť v „Citrónovom salóniku“ 
v privátnej časti hotela, výlety do hlavného 
mesta, Petry a Aqaby.
Spa: exkluzívne „Anantara Spa“ na 
3 poschodiach s 20 miestnosťami, hammam, 
parný kupeľ, sauna (oddelené pre mužov 
a ženy), meditačné miestnosti, joga.

Kempinski Ishtar *****
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1 298 EURCena na  
osobu od

ZľAVA Až dO

-10 %
dO 31. 10. 

REŠTAURÁCIE
Spectrum 
(medzinárodný bufet), 
Laziz (libanonská), Sarab 
(orientálna), Bacccus 
(talianska).

STRAVOVANIE
Raňajky a neskoré 
raňajky, za doplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Nový, moderný hotelový rezort pre náročných. 
Vstupná hala s recepciou, butiky, obchody,  
Wi -Fi bez poplatku.

Transfer z medzinárodného letiska Ammán  
cca 50 min.

Priamo v prvej línii pri Mŕtvom mori, cca 55 km 
od hlavného mesta Ammán, nákupné možnosti 
v blízkosti – Mall Samarah, hotel je cca 15 min. 
autom od biblických pamiatok.

285 izieb, priestranné izby s balkónom/terasou, 
spálňa, klimatizácia (individuálne ovládateľná), 
kúpeľňa, sušič na vlasy, rádio, trezor, telefón, SAT 
TV, minibar (za poplatok), Wi -Fi (bez poplatku).

Deluxe Sea View (32 m2, hl. budova, výhľad 
na more), Standard (32 m2, čiastočný výhľad 
na more).

Šport: fitnes centrum, 2 bazény, bazén pre 
dospelých.
Spa: za poplatok masáže a procedúry v Spa 
centre „Eforea“ s rozlohou 6000 m2, solárium, 
2 bazény.
Deti: detské animácie, detský klub, babysitting 
(za poplatok), detská herňa a ihrisko.

Hilton Dead Sea  
Resort & Spa *****
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988 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-20 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive. Raňajky, 
neskoré raňajky na 
pláži, obed, poobedné 
občerstvenie , večere, 
nealkoholické nápoje 
(ovocné šťavy, pepsi, 
7up, tonic, minerálna 
voda a stolová voda), 
horúce nápoje (čaj, 
káva, kapučíno), miestne 
alkoholické nápoje (víno, 
rum, brandy, whisky, 
vodka, gin a ouzo).

REŠTaURÁCIE
The Pavilion (servírované 
raňajky a večere).
Club 59-plážový bar  
a reštaurácia pre 
klientov ubytovaných 
vo vilách.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

akTiviTy

Vily sú situované v areáli hotela Fort Arabesque, 
ktorý sa nachádza priamo pri piesočnatej pláži 
a sú určené iba pre dospelých klientov.  
27 víl so zdieľaným alebo privátnym bazénom.

Medzinárodné letisko v Hurghade je vzdialené 
cca 25 km.

Na začiatku hotelového komplexu Fort 
Arabesque, ktorý sa nachádza priamo na 
piesočnatej pláži s menším koralovým útesom.

27 víl so zdieľaným alebo privátnym bazénom, 
personalizovaný check in na recepcii víl, 
obývacia miestnosť, 1 alebo 2 oddelené spálne 
s posteľnou bielizňou z kvalitnej bavlny, terasa 
so slnečníkmi a ležadlami, zdieľaný alebo 
privátny bazén, Wi ‑Fi, LCD SAT TV, minibar 
(v cene), kúpeľňa so sprchou, DVD prehrávač, 
set na prípravu kávy a čaju.

Šport: fitnes centrum, tenisový kurt, biliard, 
plážový volejbal, futbal, stolný tenis, ponuka 
vodných športov (za poplatok), potápanie  
(za poplatok), šnorchlovanie (malý korálový 
útes).
Spa: spa centrum ‑ procedúry za poplatok.

Fort Arabesque  
Villas *****
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1 138 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-20 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive. Raňajky, 
obedy, večere, 
občerstvenie počas dňa, 
zmrzlina, alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
miestne aj medzinárodné.

REŠTaURÁCIE
Red Sea (bufetová). Bella 
vista (talianska). Chillitos 
(mexická). Egyptian 
(miestna). Mikado 
(tepaniaki a sushi). Ying 
Yang (ázijská). Infinity 
(denný grill).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotel je orientálnym snom pre náročných 
cestovateľov, je jedinečnou architektonickou 
kópiou rozprávkového paláca egyptského kráľa 
Farúka v Alexandrii. Hotel má pavilón určený len 
pre dospelých klientov.

17 km, privátny transfer v cene.
 
Priamo pri pláži s koralovým vstupom 
a vlastným koralovým útesom (odporúčame 
obuv do vody), centrum strediska Sahl Hashees, 
vzdialenosť od Hurghady cca 30 min.
 
Klimatizácia, trezor (zdarma), sedací kút, set  
na prípravu kávy a čaju, mini bar (nealko 
a voda), Wi ‑Fi (zdarma), LCD TV SAT, DVD 
prehrávač, sprcha s WC, sušič vlasov, balkón 
alebo terasa s posedením.

Superior (45 m2, výhľad do záhrad alebo  
na more, možnosť 1 prístelky), Family (52 m2, 
oddelená obývacia miestnosť), Swim up Suite 
(2‑lôžková, minimálny vek 18 rokov, 52 m2,  
so sedacou časťou, vstup do bazéna), 
Panorama Suite (85 m2, oddelená obývacia 
miestnosť, výhľad na more).

Šport: 5 bazénov, bazén pre dospelých, infinity 
bazén, fitnes centrum, aqua aerobik, aqua 
fitnes, bodywork, plážový volejbal, stolný tenis, 
3 tenisové kurty, šnorchlovanie. Za poplatok: 
kajak, vodné športy, potápanie, večerné 
osvetlenie tenisových kurtov.
Deti: animácie, detský bazén, mini klub 
(1‑12 rokov), herňa, mini disko, teenage club 
(13 ‑17 rokov) so špeciálnymi animáciami.
Spa: vírivka, parný kúpeľ. Za poplatok: 
wellness, masáže, kozmetické procedúry.

Baron Palace Resort *****
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1 048 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-20 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Polpenzia.
Plná penzia za doplatok.

REŠTaURÁCIE
The view  
(medzinárodný bufet).
Bamboo shoot  
(pan ázijská).
al Mar  
(BBQ a šalátový bar).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Inšpiroval sa architektonickým štýlom maurskej 
pevnosti a je osadený v nádhernej krajine 
bazénov, vodopádov a lagún zvažujúcich sa 
k jeho vlastnej piesočnatej pláži.

Medzinárodné letisko v Hurghade je vzdialené 
cca 45 km.

Priamo na 400 m dlhej piesočnatej pláži,  
cca 40 km od Hurghady.

Veľmi priestranné, pracovný stôl, obývací kút, 
LCD SAT TV, mini bar (v cene), sušič vlasov, 
klimatizácia, internetové pripojenie (zdarma).

Standard (39–42 m2, s výhľadom do záhrad, 
alebo na more), Junior Suites (45–75 m2, 
obývací kút, možnosť jednej prístelky), Deluxe 
Sea View Suite (75–120 m2, panoramatický 
výhľad na more, 1 spálňa a obývacia miestnosť). 
Laguna club Lounge (klubové služby: oddelený 
check in/out, občerstvenie a nápoje v klubovej 
miestnosti počas dňa zdarma, zdarma vstup  
do posilňovne, vírivky a sauny).

Šport: 3 vonkajšie bazény, jeden vyhrievaný, 
lazy river, 4 tenisové kurty, squash, potápanie, 
šnorchlovanie.
Deti: 1 detský bazén, detské ihrisko, miniclub 
(4‑12 rokov).
Spa: spa centrum Les Thermes Marins des 
Cascades s rozlohou 2000 m2 vrátane plne 
vybavenej posilňovne, vírivky, suchej a parnej 
sauny, a hydro terapeutického vybavenia.

Kempinski Hotel  
Soma Bay *****
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898 EUR
Cena na osobu  

na 7 nocí  
bez letenky od 

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Bez stravy, možnosť 
doobjednať raňajky.

REŠTaURÁCIE
La Sultana (ponúkajúca 
tradičné marocké 
špeciality), grill na terase, 
obľúbené hodiny varenia.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Autentický Riad hotel je skutočným niekdajším 
orientálnym palácom a zároveň členom Small 
Luxury Hotels of the World a Great Hotels of the 
World. Ideálny pre milovníkov malých hotelov, 
kde je každý kúsok architektúry a zariadenia 
unikátny. Panoramatická terasa s citrusovníkmi 
poskytuje nádherný výhľad na mesto a pohorie 
Atlas. Pátio so záhradou a bazénom vytvára 
súkromie.

Medzinárodné letisko v Marakéši cca 20 min.

Situovaný v samotnom srdci Marakéša, priamo 
v starej Medine, obkolesený mestskými hradbami, 
len pár minút chôdze od najznámejších pamiatok 
a námestia Jemaa El Fna.

28 izieb, každá jedna z nich má jedinečný 
dizajn, ktorý izbám dodáva ten pravý pocit 
luxusu, kúpeľňa, sušič vlasov, SAT TV, DVD/
audio CD player, iPod stanica, minibar 
(nealkoholické nápoje v cene), antický nábytok 
a malé umelecké doplnky, kozub.

Prestige Deluxe (30‑40 m2), Junior suite 
(40‑45 m2), Junior Suite Deluxe 
(40‑45 m2) s balkónom, Suite (45‑60 m2) 
s malou obývacou miestnosťou.

Šport: vnútorný bazén s tropickou zeleňou 
v átriu, biliard, malé fitnes centrum.
Vybavenie: knižnica, oddychové miestnosti.
Spa: Sultana Spa so širokou ponukou procedúr 
a masáží, solárium, hammam, jacuzzi, sauna.

La Sultana 
Marrakech *****
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119 EURCena na osobu 
a noc od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky. Za doplatok 
obedy a večere.

REŠTaURÁCIE
Eden s tradičnými 
marockými špecialitami, 
ale i medzinárodnou 
kuchyňou. Celkový 
dojem dotvára 
pravidelná rodinná 
interakcia šéfkuchára 
s návštevníkmi. 
obľúbené sú tradičné 
menu, ale i špeciálne 
sezónne ponuky.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný Riad hotel poskytuje návštevníkom 
súkromie a oázu pokoja uprostred nádherného 
kráľovského mesta Fez. Pobyt v bývalom paláci 
je nezabudnuteľným zážitkom pre každého 
návštevníka.

Letisko v meste Rabat je vzdialené cca  
120 minút.

Palais Amani je situovaný priamo pri stene 
opevnenia starej mediny kráľovského mesta 
Fez, len niekoľko minút pešou chôdzou od 
Zlatého trojuholníka. 

Zaujímavosťou celého hotela je, že každá izba 
je výnimočná a osobitá. Všetky sú zariadené 
v tradičnom štýle marockých palácov, v prvkoch 
zariadenia prevláda drevo a tradičné marocké 
ornamenty. Celkový dojem dotvárajú kvety 
a perzské koberce.

Classic, Luxury, Junior Suites s elegantným 
salónom, Senior Suites so salónom 
a šatníkom. Pre najnáročnejších klientov  
je k dispozícií The Grand Suite (100 m²)  
vo východnom krídle.

Šport: v átriu s tropickým porastom sa 
pravidelne cvičí joga.
Spa: Les Bains Amani Spa s luxusným 
hamámom, množstvom procedúr, ktoré pohladia 
telo i dušu. Relaxačné a oddychové miestnosti.

Palais Amani *****
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1 318 EUR
Cena na osobu  

na 7 nocí  
bez letenky od 

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Bez stravy, možnosť 
doobjednať raňajky.

REŠTaURÁCIE
Le Marocain (marocká), 
The French (francúzska), 
don alfonzo (talianska), 
Le Pavillon de la Piscine 
(pri bazéne), bary 
(marocký, taliansky, 
Menzeh, Churchill), 
Sunday brunch (koná 
sa každú nedeľu), vínna 
pivnica s ponukou vín  
z celého sveta.

Luxusný hotel pripomínajúci orientálny palác, 
ocenený titulom najlepší hotel roka 2015 na 
svete, známy aj z mnohých filmov a seriálov. Často 
je vyhľadávaným miestom dovolenky mnohých 
svetových celebrít.

Medzinárodné letisko v Marakéši cca 20 min.

V srdci Marakéša, neďaleko známej mešity 
s minaretom Koutoubia a námestia  
Jemaa El Fna. Situovaný do nádhernej  
tropickej záhrady. 

Luxusne zariadené, priestranné izby, s tradičnými 
orientálnymi prvkami. Samozrejmosťou je uvítací 
koktail, miestne sladkosti a uvítací balíček 
s miestnymi produktami. Kúpeľňa, kúpacie plášte,  
LCD TV, rádio, trezor, pracovná časť so stolom 
a sedením, Wi‑Fi zdarma, balkón alebo terasa 
s výhľadom do záhrady.

Classic, Superior, Deluxe (28‑40 m2),  
Agdal Suite (55 m2) s balkónom,  
Park Suite (70 m2) s výhľadom na pohorie Atlas, 
Hivernage Suite (85‑92 m2) s terasou s výhľadom 
do záhrady.

Šport: vyhrievaný vonkajší bazén, vnútorný bazén, 
fitnes pavilón uprostred záhrady, joga, aerobik, 
pilatess, stolný tenis, tenisové kurty.
Deti: bazén, ihrisko a záhrada, opatrovateľská 
služba (za poplatok), detské stoličky, detské postielky 
(zdarma, na vyžiadanie).
Spa: exkluzívne Spa v štýle sultánskych hammamov, 
s oddelenými časťami pre ženy a pre mužov,  
s množstvom procedúr, širokou ponukou masáží, 
parné miestnosti a sauny, oddychové miestnosti, 
salón krásy, kde sa Christele Guyot so svojím tímom 
postará o dokonalý zovňajšok dám.

La Mamounia *****
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2 698 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
all inclusive. Raňajky, 
neskoré raňajky, obedy, 
večere, občerstvenie 
počas dňa, vybrané 
alkoholické nápoje  
a nealko, popoludňajšia 
káva/čaj.

REŠTaURÁCIE
Livingstone Terrace 
(raňajky a večere).
ocean Lounge (obedy).
The Sultans (à la carte).

Luxusný all inclusive rezort, zaradený prestížnym 
cestovateľským časopisom medzi 60 najlepších 
hotelov sveta. 30 nádherných víl v orientálnom 
štýle evokujú dedičstvo zanzibarského sultána 
s krásnou zmesou arabských, swahilských 
a indických prvkov.

Cca 60 km (40 min).

Priamo pri krásnej bielej piesočnatej pláži.

Klimatizácia, rýchlovarná kanvica, minibar, 
TV‑SAT, CD prehrávač, kúpeľňa so sprchou 
a WC, balkón alebo terasa s posedením 
a menším bazénom.

One Bedroom Ocean Villa (148 m2), 
kombinovaná obývacia miestnosť so spálňou, 
výhľad na more, One Bedroom Ocean Front 
Villa (148 m2) prvý rad na pláži, výhľad na 
oceán, Two Bedroom Garden Villa (193 m2),  
2 spálne, Sultans Two Bedroom Villa 
(193 m2), 2 spálne, priamo pri pláži.

Šport: bazén, vírivka, fitnes centrum, plážový 
volejbal, tenis. Za poplatok: windsurfing, 
kitesurfing, PADI škola potápania, kanoe, kajak, 
joga.
Spa: vírivka. Za poplatok: kozmetické procedúry, 
masáže.

Baraza Resort & Spa *****
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2 048 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Polpenzia: raňajky 
bufet, večer bufet a live 
cooking, à la carte za 
doplatok, tematické 
večere. Možnosť 
doplatku na plnú penziu 
(obedy bufet) alebo 
all inclusive: denne 
dopĺňaný minibar, 
vybrané nealko  
a alkoholické nápoje, 
koktejly, popoludní káva/
čaj a drobné snacky. 
Pri doplatení ultra all 
inclusive sú v cene aj 
prémiové destiláty.

REŠTaURÁCIE
Upendo (medzinárodný 
bufet, live cooking), 
Peponi bar s ponukou 
excelentého ginu 
a cigár, Pool grill 
s barom (gril, koktejly, 
Beach restaurant & bar 
(plážová reštaurácia - 
počas dňa ľahké jedlá  
a snacky, šalátový bar).

Nový elegantný hotelový rezort v modernom 
dizajne s autentickými africkými prvkami,  
je situovaný v tropickej záhrade. Ideálny pre 
absolútne súkromie a pokojný relaxačný pobyt.

Zanzibar 50 km; transfer cca 45 min.

Priamo na 350 m dlhej, jedinečnej pláži 
s bielym pieskom na severozápade ostrova,  
do Stone Town je to len 50 km.

Moderne zariadené bungalovy, suity a vily 
s africkými prvkami, kúpeľňa s tropickou 
vonkajšou a vnútornou sprchou, klimatizácia, 
ventilátor, SAT TV, DVD, trezor, minibar  
(za poplatok), rýchlovarná kanvica, terasa  
so sedením.

Garden Bungalow (66 m²). Zuri Bungalow 
s čiastočným výhľadom na oceán. Ocean 
Bungalow s výhľadom na oceán. Ocean 
Jacuzzi Bungalow so súkromným jacuzzi. 
Zuri Suite (132 m2) so súkromným jacuzzi  
a s čiastocným výhľadom na oceán. Ocean - 
Front Suite (132 m2) so súkromným jacuzzi  
a s výhľadom na oceán. 2 Bedroom Ocean - 
Front Villa (260 m2) so súkromným jacuzzi  
a s výhľadom na oceán. 3 Bedroom Ocean - 
Front Luxury Villa (500 m2) so súkromným 
bazénom, jacuzzi a s výhľadom na oceán. 

Šport: infinity bazén s ozónovanou vodou, 
záhradka s korením (vhodná aj na relax), fitnes, 
lekcie jogy; za poplatok: výlety, rybolov, vodné 
športy na pláži (šnorchlovanie, potápanie, kite 
surfing, surfing. Entertaiment center s viac ako 
100 top filmami, herňa, knižnica
Spa: Maua Wellness (široká škála masáží 
a procedúr, kozmetika, kaderníctvo, vírivka 
s terasou, za poplatok).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Zuri Zanzibar *****
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HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Raňajky, za doplatok 
polpenzia alebo 
all inclusive (à la carte,
ľahké občerstvenie 
počas celého dňa, 
vybrané alkoholické  
a nealkoholické nápoje, 
čerstvé ovocné šťavy 
voda, káva, čaj, minibar).

REŠTaURÁCIE
Cobia (medzinárodná 
kuchyňa s prvkami 
lokálnych chutí,  
à la carte).

Zľava až do

-10 %
do 31. 10.

Luxusný butik hotel s uvoľnenou africkou 
atmosférou v nádhernej tropickej záhrade. 
Všetky stavby, komunikácie a dekorácie ručne 
vyrobili miestni majstri tradičnými technikami 
z miestnych materiálov. Nádherný kameň 
z pevninskej časti Tanzánie je využitý na 
stenách bungalovov, obvodovom múre, ale 
i na chodníkoch a interiérových dekoráciách.

Medzinárodné letisko Kisauni cca 30 min
(29 km).

Na východnom pobreží ostrova, na jednej 
z najkrajších pláží sveta, veľká lagúna s bielym 
pieskom lemovaná palmami. Perfektný servis 
a africká pohostinnosť.

16 bungalovov v modernom africkom 
štýle v nádhernej tropickej záhrade blízko pláže, 
všetky s terasou, niektoré aj s vlastnou záhradou, 
celková rozloha s terasou a záhradou až 310 m².

10 Deluxe Garden Bunglow s výhľadom 
do záhrady (102 m² obytnej plochy + 150 m² 
záhrada), kúpeľňa, sprcha, klimatizácia, sedačka, 
moskytiéra, SAT  TV, trezor, telefón, kávovar, 
minibar, Wi ‑Fi (zdarma), 5 Sea Front Luxury 
Villa (145 m² obytnej plochy + 60 m² záhrada), 
balkón s výhľadom na more, Royal Villa 
s jacuzzi (160 m² obytnej plochy + 150 m² 
záhrada).

Šport: Infinity bazén, 2 vodné kĺzačky, 
šnorchlovanie, kajaky, bicykle, za poplatok: 
potápanie, jazda na koni, výlety 
(Stone Town, za korením, Jozani NP, 
pozorovanie delfínov, safari).
Spa: Tulia spa, masáže (rôzne druhy) pre 
jednotlivcov aj pre páry, wellness a skrášľovacie 
procedúry.

Tulia Zanzibar Unique 
Beach Resort ***** 

2 498 EURCena na  
osobu od
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3 998 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

REŠTaURÁCIE
Gofinho (stredomorská 
kuchyňa), Clube Naval 
(šaláty, dary mora, pasta 
& pizza), Tartaruga 
(špeciality z grilu), 
možnosť večerať na 
nezvyčajných miestach 
ostrova s vytvorením 
si vlastného menu 
(koncept dining by 
design).

STRavovaNIE
Plná penzia 
s nealkoholickými 
nápojmi, domácim 
vínom, miestnym pivom 
v cene k jedlám. Raňajky, 
obedy a večere sú 
podávané buď formou 
bufetu alebo à la carte.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Rezort siete Anantara na nádhernej bielej 
piesočnatej pláži. Decentný luxus, elegantný 
dizajn a jedinečné prírodné prostredie sú zárukou 
prvotriednej dovolenky v raji.

Letisko Vilanculos. Transfer loďou trvá cca 60 min.

Hotel leží cca 30 km pred východným pobrežím 
Mozambiku na ostrove Bazaruto, najväčšom 
z ostrovov rovnomenného súostrovia, uprostred 
morského národného parku. Koralové útesy 
obklopujúce ostrov sľubujú milovníkom 
šnorchlovania a potápania nevšedné zážitky.

44 elegantných víl z prírodných materiálov, 
s výhľadom na oceán. Oddelená obývacia časť 
a spálňa, kúpeľňa s vonkajšou sprchou, telefón, 
SAT TV, trezor, minibar (v plážových vilách 
nealkoholické nápoje a pivo, v deluxe pool vilách 
s výhľadom na more navyše víno, destiláty a výber 
občerstvenia), klimatizácia, vybavenie na prípravu 
kávy/čaju, terasa.

Beach Villa (58 m²) s priamym prístupom na 
pláž, Seaview Pool Villa (155 m²) s vlastným 
plunge bazénom, vonkajšou jedálenskou časťou, 
Deluxe Seaview Pool Villa (250 m²) s dvomi 
spálňami, veľkou obývačkou, malou kuchynkou, 
vonkajšou jedálenskou časťou, plunge bazénom 
s vírivkou.

Šport: fitnes, volejbal, nemotorizované vodné 
športy, 2 bazény s morskou vodou. Za poplatok 
prehliadky susedných ostrovov so sprievodcom, 
pozorovanie veľrýb a vtáctva, potápanie (PADI), 
rybolov na otvorenom mori, vodné lyže, jazdectvo, 
jachting, jazdenie po dunách, wakeboard.
Spa: Anantara spa (1 300 m²): masáže  
(rôzne druhy), wellness, vírivka, hydromasážny 
bazén, skrášľovacie procedúry (za poplatok).

Anantara Bazaruto 
Island Resort *****
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1 468 EUR
Cena na osobu  

a 3 noci bez 
letenky od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

Thanda Safari *****

Súkromná prírodná rezervácia Thanda Safari, 
ktorá ponúka autentický zážitok z divej prírody  
v Južnej Afrike.

Medzinárodné letisko King Shaka v Durbane. 
Transfer trvá približne 3 hodiny. Regionálne 
letisko Mkuze je vzdialené približne 1,8 km.

Thanda Safari leží v srdci Zululandu (KwaZulu 
Natal), región Juhoafrickej Republiky, ktorý  
sa nachádza v blízkosti Indického oceánu.

Rezervácia ponúka tri odlišné možnosti 
ubytovania, pričom každá z nich má svoj vlastný 
štýl a atmosféru. 9 lesných suít, 5 suít vo vile 
a kemp s 15 luxusnými stanmi. Wi‑Fi v suitách 
a v spoločnom stane v kempe.

Lesná suita Thanda Safari Lodge s privátnym 
bazénom, posedením a slnečnou terasou 
s výhľadom na rezerváciu. V spoločných 
priestoroch sa nachádza recepcia, bar, vínna 
pivnica a reštaurácia. Možnosť wellness služieb.
Elegantná suita vo Villa iZulu (1000 m²) 
s vínnou pivnicou, vyhrievaným bazénom, 
vírivkou, posedením a terasou s krásnym 
výhľadom. Luxusný stan v Thanda Camp. 
Každý stan má vlastnú terasu a kúpeľňu.  
V spoločných priestoroch sa nachádza recepcia, 
bar, stan s reštauráciou, bazén, posedenie 
a slnečná terasa. Možnosť wellness služieb.

Jazda do rezervácie dvakrát denne, sprevádzaná 
prechádzka lesom (zahrnutá iba v cene Thanda 
Safari Lodge a Villa iZulu, v závislosti od 
dostupnosti), 90 minútová lekcia fotografovania 
(v závislosti od dostupnosti), fotografovanie 
safari profesionálmi, pozorovanie vtákov, lokálne 
exkurzie a aktivity s profesionálmi.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Plná penzia plus. 
Raňajky, obed, večera, 
vybrané nealkoholické 
nápoje, vybrané národné 
alkoholické nápoje. 

REŠTaURÁCIE
Hlavná, Boma (regionálna, 
à la carte, za poplatok), 
dine & deckm (regionálna, 
à la carte, za poplatok).



Karibik 
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3 328 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Ultra all inclusive.
Raňajky, obedy, večere, 
občerstvenie, alko 
a nealko nápoje, vrátane 
značkových.

REŠTaURÁCIE
8 barov, bylinková 
záhrada Zen,  
10 reštaurácií à la carte: 
francúzska Baccarat, 
stredomorská, jedlá na 
grile Gordon´s, japonská 
Kimonos, rybia Stew 
Fish, talianska Casanova, 
pizzeria Bella Napoli, 
medzinárodná Spices.

Elegantný hotelový rezort pre páry  
so súkromným ostrovom renomovanej značky 
hotelov Sandals.

Transfer z medzinárodného letiska Nassau 
cca 15 min.

Priamo na bielej piesočnej pláži Cable Beach.

404 izieb s príslušenstvom, manželská 
posteľ, klimatizácia, sušič vlasov, minibar 
(nealkoholické nápoje), TV, telefón, trezor,  
CD prehrávač s budíkom, balkón alebo terasa, 
Wi ‑Fi.

Royal Village Deluxe (na prízemí s výhľadom 
do záhrady), Balmoral Zen Garden na 
poschodí, Balmoral Ocean Vieux Luxury 
s výhľadom na more alebo bazény, Balmoral 
Ocean Vieux Club Level s minibarom 
s alkoholickými nápojmi, služby Sandals Club 
a Lounge.

Šport: 6 bazénov, 3 vírivky, tenis, windsurfing, 
volejbal, stolný tennis, basketbal, biliard, 
potápanie za poplatok (pre držiteľov licencie 
PADI), Red Lane® Fitness Centre, neďaleko 
golfové ihrisko za poplatok.
Spa: exkluzívne Red Lane® Spa (masáže 
a procedúry za poplatok).

Sandals Royal Bahamian 
Spa Resort *****
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2 998 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Ultra all inclusive.
Raňajky, obedy, večere, 
občerstvenie, alko 
a nealko nápoje, vrátane 
značkových.

REŠTaURÁCIE
Bombay (indická), 
Butch´s (steky a rebierka), 
Cafe de Paris (francúzska), 
dinos (pizzeria), Kimonos 
(orientálna), Portofino´s 
(ligúrska), Schooners 
(rybia), Soy (ázijská), 
Bayside (medzinárodná).

Minuloročná novinka deklaruje, že tu hostia nájdu 
najluxusnejší all inclusive vôbec. 222 hotelových 
suít, bazén na streche s barom, 4 bowlingové 
dráhy a svetová gastronómia, to všetko je zahrnuté 
v značkovom all inclusive ‑ Luxury Included©. Hotel 
je vyhradený pre dospelých klientov.

Medzinárodné letisko cca 11 km (10 min).

Priamo pri bielej piesočnatej pláži Dover Beach, 
širšie centrum mestečka cca 5 min chôdzou,  
mesto Bridgetown cca 11 km.

222 suít má v štandarde TV, telefón, Wi ‑Fi (zdarma), 
klimatizáciu, ventilátor, minibar (alko a nealko 
nápoje zdarma), žehličku, set na prípravu kávy 
a čaju, izbovú službu (07:00 ‑ 22:00), trezor, 
kúpeľňu s WC, sušič vlasov.

South Seas Club Level Junior Palm Suite 
(prízemie alebo 1. poschodie, balkón alebo terasa 
s dizajnovou vaňou, výhľad na bazén, privátny 
check in, vstup do Club Sandals Lounge), South 
Seas Walkout Crystal Lagoon Club Junior 
Palm Suiten with Patio Tranquility (prízemie, 
balkón alebo terasa s dizajnovou vaňou, výhľad 
na bazén, privátny check in, vstup do Club 
Sandals Lounge), Seaside Oceanview Crystal 
Lagoon Club Level Barbados Suite with Patio 
Tranquility (2.‑4. poschodie, výhľad na more), 
South Seas Royal Rondoval Butler Suite with 
Private Pool Sanctuary (privátny bazén, 
24 hodinový servis lokaja).

Šport: stolný tenis, šnorchlovanie, windsurfing, 
katamarány, kajaky, fitnes centrum.
Spa: barber shop pre pánov, Red Lane® Spa 
(za poplatok) výber z oceňovaných procedúr.

Sandals Royal  
Barbados *****+
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3 698 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Ultra all inclusive.
Raňajky, obedy, večere, 
občerstvenie, alko 
a nealko nápoje, vrátane 
značkových.

REŠTaURÁCIE
The Mariner (špeciality 
na grile), dinos (pizzeria), 
Bayside (karibská), 
Toscanini’s (talianska), 
Josephine’s, Barefoot 
by the Sea (morské 
špeciality), Gordon’s  
on the Pier (butler servis, 
morské špeciality).

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

Medzinárodné letisko Hewanorra 55 km.

Priamo na 3 km dlhej piesočnatej pláži 
v stredisku Rodney Bay. Hlavné mesto Castries  
je od hotela vzdialené 9 km.
 
301 izieb, každá má telefón, LCD TV, trezor, 
chladničku, kávovar, klimatizáciu, stropný 
ventilátor, sušič vlasov a Wi‑Fi za poplatok.

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

Sandals Grande St. Lucian 
Spa & Beach Resort *****
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2 998 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Ultra all inclusive.
Raňajky, obedy, večere, 
občerstvenie, alko 
a nealko nápoje, vrátane 
značkových.

REŠTaURÁCIE
La Papillon (francúzska), 
The Terrace (talianska, 
stredomorská, karibská), 
The Royal Cafe 
(sendviče, šaláty).

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

Medzinárodné letisko Montego Bay vzdialené 
cca 90 min.

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

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

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

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

Sandals Royal  
Plantation *****
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1 918 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

REŠTaURÁCIE
Senses (romantická 
reštaurácia pre páry), 
Sunset (tradičná 
kubánska), Eggscelence 
(medzinárodná).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort určený len pre dospelé osoby. 
V roku 2014 ocenený ako najlepší all inclusive 
sveta. 

Transfer z letiska Las Brujas cca 15 minút, 
transfer z medzinárodného letiska vo Varadere 
alebo v Havane cca 4,5 hodiny.

Na ostrove Cayo Santa María, priamo na 
nádhernej pláži s bielym pieskom.

122 luxusných, moderne zariadených izieb, 
klimatizácia, terasa alebo balkón so sedením, 
LCD TV, minibar (za poplatok), kúpeľňa, trezor, 
telefón, sada na prípravu čaju a kávy, sušič 
vlasov.

Junior Suite (50 m2, výhľad do tropickej 
záhrady alebo na pláž), Royalton Suite  
(124 m2, obývačka, spálňa, vírivka v kúpeľni 
a na terase).

Šport: bazén, posilňovňa, biliard, plážový 
volejbal, kanoe, windsurfing, katamarán, tenis.
Spa: wellness, masáže.

Royalton  
Cayo Santa María *****

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky bufetové  
alebo à la carte.  
obedy a večere  
à la carte, občerstvenie  
24 h., vybrané lokálne 
alko a nealko nápoje 
a koktajly,  
24 h. izbový servis.
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1 718 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky, obedy, 
večere, občerstvenie, 
nealkoholické nápoje, 
vybrané miestne 
alkoholické nápoje,  
káva, čaj. Bufetové stoly 
aj à la carte reštaurácie 
(okrem privátnej 
večere pri sviečkach). 
Importované nápoje  
za poplatok. 

REŠTaURÁCIE
La Ceiba (bufetová), 
El Bohío (kreolská), 
Mediterráneo 
(stredomorská),  
Sakura (japonská), Santa 
María (gril),  
La Laguna (gril),  
Los Helechos Royal 
Service (gourmet).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko Holguín 65 km.

Priamo na pláži, mestečko Guardalavaca  
cca 5 km.

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

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

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

Paradisus Rio De Oro
Royal Service ***** 
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1 938 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky bufetové  
alebo à la carte.  
obedy a večere  
à la carte, občerstvenie  
24 hodín, vybrané 
lokálne alko a nealko 
nápoje a koktejly.

REŠTaURÁCIE
Elegantná El Sol 
Tapas & Restaurant 
(mexická kuchyňa), 
Cilantro (v blízkosti Spa 
centra) s gurmánskymi 
špecialitami na báze 
zdravej výživy, lobby bar 
v hlavnej budove, dva 
bary.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko v Cancúne je vzdialené 
cca 30 km. 

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

412 luxusne zariadených suít s mahagónovým 
nábytkom, kúpeľňou s príslušenstvom, sušičom 
vlasov, CD aj DVD‑prehrávačom, SAT TV, MP3 
dokovacou stanicou s budíkom, trezorom, 
minibarom, kávovarom, stropným ventilátorom, 
Wi‑Fi, klimatizáciou, balkónom alebo terasou. 

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

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

Secrets Maroma  
Beach Riviera Cancun *****
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2 548 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky, obedy a večere 
formou bufetových 
stolov (obedy a večere aj 
à la carte), občerstvenie 
11:00 - 17:00 h, polnočné 
občerstvenie  
23:00 - 03:00 h, pečivo 
a zákusky. vybrané 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje.
Za poplatok: večera pri 
sviečkach, ochutnávka 
vín.

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

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko Cancún cca 45 km.

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

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

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

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

Paradisus Playa  
Del Carmen - La Perla *****
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1 898 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive Karisma 
Gourmet Inclusive®.
Raňajky formou 
bufetových stolov, obedy 
a večere formou à la carte, 
občerstvenie, vybrané 
miestne a medzinárodné 
alko a nealko nápoje 
24 hodín, stravovanie 
vo všetkých à la carte 
reštauráciách bez 
poplatku v hotelom 
vyhradených hodinách. 

REŠTaURÁCIE
“Koh Thai” (thajská),  
„La Brasserie 
Bistro Cuisine“ 
(francúszka) Flavours 
(medzinárodná) Sea 
olive (mediteránska), 
arezzo (talianska), oka 
Sushi (japonská) Mestizo 
a Meso Tapas (mexická 
a tapas) oriola Beach 
Club Grill (grill).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotel s exkluzívnymi službami  
ocenený „4 Diamonds Award“ s konceptom 
Gourmet Inclusive. Dvojposchodové vilky 
rozložené v tropickej záhrade s prepojenými 
bazénmi sú priamo na bielej piesočnatej pláži.
 
Transfer z medzinárodného letiska Cancún  
cca 35 min.
 
Známe letovisko Playa del Carmen 
s možnosťami zábavy a nákupov je vzdialené 
cca 3 km.
 
480 izieb: spálňa, kúpeľňa, sušič vlasov, 
klimatizácia, LCD TV, DVD prehrávač, telefón, 
trezor, mini bar, kávovar, balkón alebo terasa, 
Wi‑Fi bez poplatku.

Deluxe Room (cca 49 m2), One Bedroom 
Suite (cca 104 m2, s oddelenou obývacou 
časťou a plne vybavenou kuchyňou), Two 
Bedroom Suite (cca 149 m2, s dvomi 
oddelenými spálňami).

Šport: potápanie (kurzy PADI), fitnes centrum 
(od 18 rokov), lekcie tenisu, loptové hry, vodné 
športy Vassa.
Spa: procedúry a masáže 08:00 ‑ 20:00 h.
Deti: detské centrum 09:00 ‑ 17:00 h/  
19:00 ‑ 21:00 h.

Azul Beach Resort The 
Fives by Karisma *****
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1 988 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10.

STRavovaNIE
all inclusive. 
Raňajky, obedy a večere 
formou bufetových 
stolov, večere aj à la 
carte, občerstvenie 
(10.30 - 18:00), zmrzlina, 
vybrané miestne  
a medzinárodné alko  
a nealko nápoje.
Za poplatok večera pri 
sviečkach.

REŠTaURÁCIE
Mirador medzinárodná 
a mexická La Hacienda 
(formou bufetu) 
raňajky 07:00 - 10:30 h, 
obedy 12:30 - 15:00 h, 
večere 19:00 - 22:00 h, 
brazílska Rodizzio  
(6:30 - 22:30 h), 
francúzska Brasserie, 
karibská Caribe a špeciality 
Coral Grill (10:30 - 18:30 h), 
bary Carey a Lobby Bar  
(08:30 - 23:55 h), Theater, 
The Lounge Bar  
(18:30 - 22:30 h), El Cielo  
a Coco Pool Bar  
(09:00-19:00 h).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotelový rezort pre náročných, známej značky, 
v tropickej záhrade s komplexom bazénov. 
Súčasťou komplexu je 5 prepojených hotelov. 
Hoteloví hostia Palace Deluxe môžu využívať 
zariadenia všetkých hotelov.

Transfer z medzinárodného letiska Cancún  
cca 60 min.

Priamo na bielej piesočnatej pláži Puerto 
Aventuras, cca 25 km južne od strediska Playa 
del Carmen.

756 izieb, oddelená obývacia časť a spálňa, 
balkón alebo terasa, klimatizácia (stropný 
ventilátor), kúpeľňa, sušič vlasov, trezor, telefón, 
rádio, SAT TV, varná kanvica, Wi‑Fi (za poplatok).

Junior Suite Deluxe izby (cca 45 m²), 
v oddelenej časti Junior Suite Deluxe Club 
Premium Pool View, Suites Ocean Front 
Club Premium, Family Junior Suites  
(pre 2 dosp. os. a 3 deti).

Šport: aerobik, stolný tenis, minigolf, 
biliard, volejbal, kajaky, 7 tenisových ihrísk, 
fitnes centrum, windsurfing, šnorchlovanie, 
požičiavanie vodných bicyklov, za poplatok 
potápanie, motorizované vodné športy na pláži 
a neďaleké golfové ihrisko. Diskotéka, kaplnka, 
butiky na Plaza Mexicana, 8 bazénov, 2 vodné 
parky Pirates Island and surf pool Flow Rider®, 
bowlingová dráha.
Deti: Teen Club.

Barcelo Maya  
Palace De Luxe *****
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1 988 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky bufetové  
alebo à la carte.  
obedy a večere  
à la carte, občerstvenie  
24 hodín, vybrané 
lokálne alko a nealko 
nápoje a koktejly.

REŠTaURÁCIE
Sugarcane (latinsko-
americká), verdello 
(sicílska), Spacewalker 
(medzinárodná), Zest 
(stredomorská), Wok 
Wok (ázijská), Kitchen 
23, BRGRS.PH (burgre).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný rezort sa nachádza na východnom 
pobreží ostrova obklopený tropickou záhradou.

Medzinárodné letisko Punta Cana je vzdialené 
približne 60 km od rezortu.

Priamo na krásnej piesočnej pláži Uvero Alto.

208 luxusne vybavených suít, balkón so 
sedením, LCD TV, trezor, minibar, obývacia časť, 
kúpeľňa s vaňou a sprchovým kútom, sušič 
vlasov, sada na pípravu čaju a kávy, telefón, 
župan.

Pad Suite (45 m²), Swim Up Pad Suite  
(45 m², terasa s priamym súkromným 
prístupom k bazénu), Flat Suite (56 m², 
priestrannejšia, samostatná obývacia izba  
so sedačkou, jedáleň).

Šport: plážový volejbal, 2 x tenisový kurt, 
bežecká dráha, stolný tenis, lukostreľba, 
futbalové ihrisko, šach a stolové hry,  
posilňovňa, potápanie, šnorchlovanie,  
golf (v blízkosti rezortu).
Deti: aquapark, detský klub.
Spa: Vassa Spa, masáže.

Nickelodeon  
Punta Cana *****
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1 888 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10.

STRavovaNIE
all inclusive. 
Raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetových stolov alebo 
à la carte, občerstvenie, 
zmrzlina, vybrané 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje, 
poobedná káva a čaj, 
ochutnávka vín  
(za poplatok).

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

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko v Punta Cane 35 km.

Priamo na piesočnatej pláži Playa Bávaro 
strediska Punta Cana.

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

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

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

Paradisus Punta  
Cana Resort *****
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2 438 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky, neskoré raňajky, 
obedy a večere formou 
bufetových stolov alebo 
à la carte, občerstvenie, 
zmrzlina, vybrané 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje, 
poobedná káva a čaj, 
ochutnávka vín 
(za poplatok).

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

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko v Punta Cane 26 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Playa Bávaro. 

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

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

The Grand Reserve  
at Paradisus  
Palma Real *****+
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3 188 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky, obedy 
a večere formou 
bufetových stolov 
alebo občerstvenie, 
zmrzlina, vybrané 
miestne a importované 
alko a nealko nápoje, 
poobedná káva a čaj, 
ochutnávka vín  
(za poplatok).

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

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Je oázou pokoja a ticha, v lone nádhernej 
prírody, nachádzajúcou sa na jednej 
z najkrajších pláži Dominikánskej republiky. 
Kombinácia nezameniteľného karibského štýlu, 
elegancie rokov minulých a moderného luxusu.

Medzinárodné letisko v Punta Cane 70 km.

Priamo na piesočnatej pláži strediska  
Uvero Alto. 

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

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

Zoëtry Agua  
Punta Cana *****+
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1 798 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive.
Raňajky, obedy  
a večere formou  
bufetu v reštauráciách.  
Možnosť večerať  
v à la carte reštauráciách 
na základe rezervácie 
vopred. občerstvenie, 
miestne alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
a niektoré medzinárodné 
nápoje.

REŠTaURÁCIE
Miramar (bufetová), 
Bohio dominicano 
(bufetová s miestnym 
špecialitami), El Coral 
(rybacia), Santa Fe 
Steak Hous (à la carte 
steaky), La dolce vita 
(talianska), Mexico 
Lindo (mexická), Kyoto 
(japonská), La Fuente 
(tapas), Le Comedie 
(francúzska), La Cava 
(vínna pivnica)
À la carte reštaurácie  
sú za poplatok.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Hotelový komplex pozostáva z rezortov Barceló 
Bávaro Palace Deluxe, Barcelo Bavaro Beach. 
Hostia môžu využívať služby všetkých zariadení 
v rámci komplexu. Barceló Bávaro Palace Deluxe 
je kompletne zrenovovaný.

Transfer z medzinárodného letisko Punta Cana 
cca 30 min.

Hotelový komplex patriaci do renomovanej 
hotelovej siete Barceló priamo na piesočnatej pláži 
Playa Bávaro.

Kúpeľňa, sušič vlasov, klimatizácia, ventilátor, 
SAT TV, trezor, telefón, minibar, varná kanvica, 
rádiobudík s i ‑Pod a MP3 prípojkou, internet  
(za poplatok), balkón alebo terasa. Možnosť 
pripojenia na internet za poplatok.

Superior (41 m2, 2‑lôžková s prístelkou), Junior 
Suite (57 m2, čiastočný výhľad na oceán  
a/alebo do záhrad, v 4‑poshodovom samostatnom 
krídle), Family Duplex (64 m2, mezonetová izba 
s výhľadom na golfový areál), Family Room 
(61 m2, 2 oddelené spálne, výhľad do záhrad 
alebo na golfový areál).

Šport: tenis, basketbal, volejbal, badminton, fitnes, 
futbalové ihrisko, plážový volejbal, aerobik, aqua 
aerobik, stolný tenis, minigolf, karibská show 
Tropicalissimo. 
Deti: Barcy mini klub (4 ‑ 12 rokov), maxi klub  
(od 13 rokov), detský bazén s malým aquaparkom, 
vodný park „Pirátsky ostrov“ (za poplatok), detský 
animátorský program, Barcy card (za poplatok) – 
systém zbierania bodov za odmenu, detské 
ihrisko, Teen’s disko The Xone (13 ‑ 17 rokov), 
opatrovanie detí (za poplatok).
Spa: rôzne služby wellness centra.

Barceló Bávaro  
Palace *****
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3 068 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Polpenzia.

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

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

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

Na najjužnejšom ostrove Addu atolu, 
v blízkosti rovníka.

132 viliek: kúpeľňa s vaňou, sprchou 
a príslušenstvom, sušičom vlasov, klimatizáciou, 
iPod dokovacou stanicou, TV s plochou 
obrazovkou, Wi ‑Fi, DVD, telefónom, trezorom, 
kávovarom, záhradou s bazénikom.

Pool Villa (cca 133 m2) s bazénikom, Deluxe 
Pool Villa (cca 189 m2) s rovnakým vybavením, 
oddelenou obývacou časťou, Beach Villa 
(cca 189 m2) bližšie k pláži. Family Beach 
Villa (caa 224 m2) s dvomi spálňami, Water 
Villa (cca 166 m2). Tree House Villa  
(cca 218 m2) 3 m nad zemou, bazén a terasa.

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

Shangri-La’s Villingili 
Resort & Spa ******



50

IndickýA
r

i A
to

l
m

A
l

d
iv

y

3 998 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov.

REŠTaURÁCIE
atoll (ázijská), Sunset 
Grill, Ithaa, vybudovaná 
pod hladinou mora. Bar 
Rangali s príležitostnou 
živou hudbou, Wine Bar, 
japonská reštaurácia 
Koko Grill, vínna 
pivnica The Wine Cellar, 
reštaurácia Mandhoo 
Spa.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Transfer 30 min hydroplánom
z medzinárodného letiska Hulhule.

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

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

Plážové vily (cca 150 m2), De luxe plážové 
vily (cca 300 m2) s bazénom, Vodné vily 
z cédrového dreva, Superior vodné vily 
s jacuzzi, Deluxe vodné vily, Retreat vodné 
vily nad lagúnou.

Šport: fitnes, tenis, stolný tenis, kajaky, 
windsurfing, katamarán, joga, pilates, 
kurzy meditácie, rybolov.
Spa: neobvykle riešené nad vodou 
„Spa Retreat“.

Conrad Maldives  
Rangali Island *****+
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4 598 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
all inclusive
raňajky, obedy  
a večere formou bufetu, 
vybrané alkoholické  
a nealkoholické nápoje, 
drobné pečivo, dezerty, 
ovocie  
(10:00 - 24:00 h), denne 
doplnený mini bar, 
poobedný čaj a káva. 
osobný sluha „Butler“.

REŠTaURÁCIE
medzinárodná kuchyňa 
(formou bufetu), 
japonská à la carte 
reštaurácia.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný ostrovný raj založila japonská 
manželská dvojica v duchu filozofie „Barefoot 
Island“, to znamená v preklade naboso. Okrem 
toho lagúna Vadoo s výhľadom na hlavné mesto 
Male patrí k najpestrejším miestam vhodným 
na potápanie.

Transfer z medzinárodného letiska Male  
cca 15 min loďou.

Ostrov s rozmermi 70 x 200 m vo vonkajšej 
severnej časti Južného Male atolu s koralovým 
útesom priamo pri pláži ponúka výborné 
možnosti na šnorchlovanie. Nádherné pláže 
lemujúce tropickú záhradu uprostred ostrova.

50 viliek s terasou a ležadlami má vlastný 
menší bazén „Plunge Pool“, kúpeľňa so 
sprchou a dvomi umývadlami, k štandardu patrí 
pohovka, LCD TV, vonkajšia vírivka, klimatizácia, 
telefón, príslušenstvo na kávu/čaj, sušič vlasov, 
minibar (za poplatok), kávovar na espresso, 
LCD TV, „Chaise Longue“, Wi ‑Fi (zdarma). 
K dispozícii vlastný lokaj.

Sunrise Ocean Villa a Sunset Ocean 
Villa (cca 91 m2), samostatne umiestnené 
s rovnakým vybavením a ďalšou terasou 
Honeymoon Ocean Villa sú diskrétne riešené 
vilky pre dvojice na svadobnej ceste.

Šport: plážový volejbal, stolný tenis, fitnes 
centrum, za poplatok: rybolov na otvorenom 
mori, motorizované vodné športy, potápanie 
PADI (pre certifikovaných potápačov) a kurzy 
on ‑line pre začiatočníkov, bazén, romantické 
večere na pláži aj na plti, výlety loďou.
Spa: poschodové spa centrum v japonskom 
štýle s viacerými masážnymi miestnosťami.

Adaaran Prestige  
Vadoo Maldives *****
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4 198 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Raňajky formou bufetu.
v prípade polpenzie 
a plnej penzie strava 
formou bufetových 
stolov. all inclusive 
(10:00 - 24:00 h), 
stravovanie formou 
bufetu, káva, čaj, drobné 
pečivo, minibar, víno, 
pivo, nealkoholické  
a alkoholické nápoje, 
fľaše sektu, lekcia 
šnorchlovania  
a windsurfingu,  
výlet loďou.

REŠTaURÁCIE
hlavná bufetová 
reštaurácia „The 
Canneli“, rybie špeciality 
a morské plody „The 
aquarium“, podmorská 
gurmánska „5.8 
Undersea“, bary: plážový 
„The Coco Bar“ s herňou, 
„Champagne Pavilion“  
a s vínnou pivnicou 
„Wine Cellar at 
aquarium Restaurant“.

Luxusný hotelový rezort s prvkami miestnej 
architektúry, ponúka komfortné služby. 
Zaujímavosťou je podmorská reštaurácia 
spájajúca nevšedné gurmánske zážitky  
s pozorovaním života obyvateľov oceánu.

Transfer z letiska Male cca 40 min 
hydroplánom.

Na ostrove Faadhippolhu v severnej časti 
známeho Lhayviani atolu priamo na bielej 
piesočnatej pláži. Raj pre milovníkov potápania  
s možnosťou využiť golfové ihrisko „Kuredu Golf 
Club“ na inom ostrove.

90 viliek. Kúpeľňa so sprchou, klimatizácia, 
stropný ventilátor, trezor, telefón, sušič na vlasy, 
minibar, kávovar na espresso, DVD, LCD TV, 
Wi‑Fi bez poplatku.

Sunrise a Sunset Beach Villa (cca 105 m2), 
vodné bungalovy Ocean Villa (cca 105 m2) 
a Ocean Pool Villa (cca 132 m2) s vlastným 
bazénom. 

Šport: fitnes centrum, windsurfing, kajaky, 
plážový volejbal, bedminton, stolný tenis,  
biliard, joga, šnorchlovanie, potápanie  
( pre certifikovaných PADI), rybolov na otvorenom 
mori, tanečné večery, ochutnávky vín. 
Spa: wellness centrum „Duniye Over Water 
Spa“ ‑ 5 miestností na masáže a procedúry.

Hurawalhi Island  
Resort ***** 
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5 998 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
all inclusive
Raňajky, obedy a večere 
formou bohatých 
bufetových stolov 
v halvnej reštaurácii  
a večera à la carte  
(nutná rezervácia), 
poobede palacinky, 
pečivo, káva, čaj, 
nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje.

REŠTaURÁCIE
hlavná reštaurácia 
„Manta“ 07:30 - 10:30 h 
/12:30 - 15:00 h/ 
19:30 - 22:00 h, à la carte 
reštaurácia „alizee“  
12:30 - 18:00 h/ 
20:30 - 22:00 h špeciality 
z morských plodov, 
„Totem Bar“  
a „Manta Bar“  
10:00 - 01:00 h.

Veľkoryso dizajnérsky riešený hotelový 
rezort známej siete Constance s typickými 
maldivskými prvkami.

Transfer z medzinárodného letiska Male 
hydroplánom 30 min, využitie salónika 
„Constance Lounge“. 

Na ostrove Alif Dhaal v olasti Južného Ari atolu 
s bielymi piesočnými plážami obmývanými 
tyrkysovo modrou vodou lagúny.

110 viliek. Vodné vilky s oddelenou spálňou 
a obývacou časťou a kúpeľňou s oddelenou 
sprchou, telefón, LCD TV, Apple Mac Mini – 
pripojenie na iPod, CD, DVD, rádio s budíkom, 
bezplatné WiFi, minibar, príslušenstvo na 
prípravu kávy/čaju, trezor, klimatizácia, stropný 
ventilátor, zariadená terasa. 

Water Villa (cca 34 m²) vodné vilky  
s oddelenou spálňou, Senior Water Villa  
(cca 55 m²) kávovar na presso, kúpeľňa  
s vaňou vo vonkajšej časti Beach Villa  
(cca 39 m²) priamo na pláži so záhradkou.

Šport: plážový volejbal, biliard, kajaky a večer 
príležitostne živá hudba, týždenne výlety loďou 
Dhoni, šnorchlovanie pri koralovom útese 
vzdialenom cca 50 m, motorizované vodné 
športy. 
Spa: „U Spa“ s 10 miestnosťami (masáže, 
procedúry 09:00 ‑ 21:00 h ), pavilón na 
cvičenia jogy.

Constance Moofushi *****
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3 998 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný, novootvorený hotel s výbornými 
službami. Moderne vybavené vilky umiestnené 
nad vodou alebo priamo na bielej piesočnej 
pláži. Veľkoryso riešený bazén uprostred 
tropickej vegetácie.

Vnútroštátny letecký transfer z medzinárodného 
letiska Male cca 40 min.

Hotel je vybudovaný na prírodnom ostrove 
Maalhosmadulu v oblasti Raa atolu. Výborné 
podmienky na potápanie a rôznorodé aktivity 
pre deti. 

122 viliek: kúpeľňa (aj vonkajšia sprcha), sušič 
na vlasy, klimatizácia, dve LCD TV, stropný 
ventilator, telefón, trezor, minibar, príslušenstvo 
na prípravu kávy/čaju, zariadený balkón alebo 
terasa, Wi‑Fi bez poplatku.

Beach Villa (cca 127 m2), Family Beach Villa 
(cca 183 m2), rôzne typy vodných viliek Water 
Villa (cca 127 m2) s bazénom alebo jacuzzi, 
veľkoplošné rodinné vily s 1 ‑ 3 spálňami  
(206 m2 – 500 m2).

Šport: potápanie (kurzy PADI), kite surfing, 
kajaky a kanoe, tenisové kurty, pádlovanie, 
fitnes.
Spa: masáže a procedúry, parný kúpeľ, sauna.

STRavovaNIE
all inclusive formou 
bohatých bufetových 
stolov v hlavnej 
reštaurácii, v rámci 
“Platinum all inclusive” 
možnosť večerať aj  
v reštauráciách  
à la carte  (vopred  
potrebná rezervácia).

REŠTaURÁCIE
5 reštaurácií: hlavná 
„aqua restaurant The 
Mediterranean” s ázijskou 
a medzinárodnou 
kuchyňou 07:30 - 10:30 h 
/12:30 - 15:00 h/  
19:00 - 22:00 h, 
„amazònico Latin 
american Cuisine”, 
“asian Restaurant 
19:00 - 23:00 h, „Beach 
Club Grill Restaurant” 
12:00 - 15.00 h, „Kids 
Restaurant“ pre deti  
4 - 12 r., dva plážové 
bary.

Emerald Maldives  
Resort & Spa*****+
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2 398 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Polpenzia. Raňajky formou 
bohatého bufetu, večere 
bufet, à la carte, tematické 
večery. Za doplatok plná 
penzia - obedy bufet, 
menu, à la carte. 

REŠTaURÁCIE
Corossol (medzinárodná,  
live cooking), Cyann 
(francúzske špeciality), 
Helios (mediteránna), 
adam & Eve (ázijská), 
Seselwa (kreolská  
a dary mora),  
Sushi bar, 5 barov.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Mahé 25 km; transfer cca 40 min.

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

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

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

Šport: 6 bazénov, fitnes, tenis, squash, vodné 
bicykle, katamarán, windsurfing, kajaky  
a jachting, šnorchlovanie, sauna, jacuzzi.  
Za poplatok: športové lekcie a tréningy, rybolov, 
potápanie (PADI), športové vybavenie, prírodná 
lezecká stena, zipline.
Spa: U Spa centrum (cca 6 000 m²)  
v srdci rezortu ‑ Shiseido pavilóny, masážne 
miestnosti, joga pavilón, sauna, termálny bazén, 
salón krásy.

Constance  
Ephélia Seychelles *****
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2 248 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

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

REŠTaURÁCIE
4 reštaurácie -  
Le Brabant 
(medzinárodná kuchyňa,  
live cooking), à la carte 
La Palma (talianska), 
Blue Marlin  
(morské špeciality),  
La Ravanne (maurícijská 
kuchyňa), Paradise bar, 
Blue Marlin bar.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Mahébourg (70 km), cca 70 min.

Priamo na pláži s kulisou vrchu Le Morne, 
jednej z najpôsobivejších scenérií ostrova.

286 izieb a víl, SAT TV, telefón, Wi ‑Fi, 
klimatizácia, minibar, trezor, balkón alebo 
terasa.

Ocean (50 m²) s výhľadom na záhradu, 
lagúnu a na more. Tropical Suite (76 m²) 
s luxusnejším vybavením, orientované na 
morskú stranu, prípadne ako Golf Suite 
špeciálne pre hráčov golfu. Deluxe izby aj 
Tropical suite je možné objednať aj priamo 
pri pláži (Ocean Beachfront a Tropical 
Beachfront).

Šport: jedno z najväčších športových centier 
na Mauríciu. Zdarma fitnes s oddelenou 
kardio zónou, aerobic, tenis, stolný tenis, 
kajaky, výlety člnkom s preskleným dnom, 
vodné bicykle, šnorchlovanie, úvodná lekcia 
potápania (v bazéne), vodné lyže, windsurfing, 
jachting. Za poplatok: golf (špeciálne ceny pre 
hotelových hostí na vlastnom golfovom ihrisku 
a na Heritage golf du Château a Tamarina 
Golf Estate & Avalon), potápanie (PADI/MSDA), 
horské bicykle, športové vybavenie, rybolov  
na otvorenom mori, privátny tréner, výlety.
Spa: spa so saunou, jacuzzi a širokou paletou 
masáží a procedúr (za poplatok).

Paradis Beachcomber  
Golf Resort & Spa *****+
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2 598 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky formou bohatých 
bufetových stolov. Možnosť 
doplatku na polpenziu, 
plnú penziu, prípadne  
all inclusive - obedy 
a večere bufet alebo 
servírované menu  
(vybrané jedlá, čiastočne 
za doplatok). all inclusive  
– plná penzia, vybrané 
alkoholické a nealkoholické 
nápoje, popoludní káva, 
čaj a občerstvenie, minibar 
(vybrané nápoje).

REŠTaURÁCIE
M.I.X.E (hlavná 
bufetová), Beach Rouge 
(mediteránska) amari by 
vineet (medzinárodné 
a indické špeciality), 
duck Laundry (ázijská), 
5 barov. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Luxusný hotel na jednej z najkrajších pláží 
na východnom pobreží ostrova. Jedinečný 
koncept Island Light predstavuje novú definíciu 
luxusu, ktorý sa vyznačuje premyslenými 
autentickými zážitkami.

Medzinárodné letisko Mahébourg je vzdialené 
cca 45 km.

Na krásnej pláži s bielym pieskom, neďaleko 
strediska Belle Mare s nákupnými a zábavnými 
možnosťami.

174 komfortne zariadených suít (60 m²) 
v modernom svetlom dizajne, s balkónom alebo 
terasou s výhľadom na bazén alebo more sú 
individuálne klimatizované a majú kompletne 
vybavenú kúpeľňu, samostatné WC, stropný 
ventilátor, trezor, TV, iPad mini, telefón, Wi ‑Fi 
(zdarma), minibar, rýchlovarnú kanvicu.

Renovované Junior Suite s balkónom/terasou 
na morskú stranu, Romantic Junior Suite 
v pokojnejšom prostredí s dôrazom na privátnu 
atmosféru, rovnako vybavené Pool View 
Junior Suite a Beach View Junior Suite 
s výhľadom na bazén, príp. more.

Šport: v tropickej záhrade obrovský bazén 
(2000 m²), fitnes, joga, tenis, stolný tenis, 
plážový volejbal, futbal, vodné lyže, windsurfing, 
kajak, plachetnice, vodné bicykle, šnorchlovanie, 
loďka s preskleným dnom, za poplatok: bicykle, 
potápanie, rybolov, vodné športy na pláži, výlety, 
privátny tréner, golf (9 aj 18 jamkové ihrisko 
7 km od hotela), jazdenie.
Spa: exkluzívne LUX* Me Spa (sauny, hamam, 
jacuzzi, za poplatok masáže a procedúry), 
používa vysokokvalitné produkty vlastnej značky.

LUX* Belle Mare *****
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2 298 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

REŠTaURÁCIE
L’Harmonie (hlavná 
reštaurácia s bohatým 
bufetom; à la carte, 
show cooking), Il Gusto 
(talianska kuchyňa, à la 
carte, menu), La Plage 
(medzinárodná kuchyňa, 
morské špeciality, à la 
carte, menu), Umami 
(ázijské špeciality, à la 
carte, menu), 3 bary –  
Le Mahagony, Boutique 
Bar, Le Club (od 18 r.). 

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť doplatku 
na polpenziu - večere 
bufet alebo servírované 
menu (vybrané jedlá, 
čiastočne za doplatok).  
all inclusive – plná 
penzia, vybrané 
alkoholické 
a nealkoholické nápoje, 
popoludní káva, čaj 
a občerstvenie, minibar 
(vybrané nápoje).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Štýlový hotel, v maurícijskom štýle s indickými prvkami 
vo veľkej tropickej záhrade.

Medzinárodné letisko Mahébourg je vzdialené 
cca 70 km.

Priamo na pláži s kulisou vrchu Le Morne.

Všetky elegantné suity s individuálnou klimatizáciou 
sú orientované na morskú stranu a majú kompletne 
zariadenú kúpeľňu s vaňou, sprchou a WC, šatník, 
minibar, rýchlovarnú kanvicu, trezor, žehliacu dosku 
a žehličku, TV, telefón a balkón/terasu s výhľadom na 
more.

Priestranné Junior Suite (65 m²), špeciálne pre 
hráčov golfu Golf Suites (green fee a golf cart v cene). 
Club Junior Suite s rovnakým vybavením, navyše 
s iPod stanicou a kávovarom, väčšie Club Senior 
Suite (115 m²) s oddelenou spálňou a obývacou 
časťou. Club Junior Suite Beachfront a Club 
Senior Suite Beachfront v 1. rade pri pláži.  
Pre rodiny s deťmi 2-Bedroom Family Suite  
(130 m² ‑ 2 prepojené Junior Suite). 

Šport: 5 bazénov, detský bazén, tenis, stolný tenis, 
fitnes (silový, aqua, strečing), volejbal, kajaky, vodné 
lyže, windsurfing, jachting, loďka s preskleným 
dnom, vodné bicykle, šnorchlovanie. Za poplatok: 
golf (špeciálne ceny balíky pre hotelových hostí na 
vlastnom golfovom ihrisku aj na Mont Choisy Le 
Golf, Avalon Golf Estate and Tamarina Golf Estate), 
potápanie (PADI), kitesurfing (prestížna kitesurfová 
škola), horské bicykle, lekcie jogy, privátny tréner, 
výlety. K dispozícii sú aj všetky zariadenia sesterského 
hotela Paradis.
Spa: jedno z najkrajších spa na Mauríciu so širokou 
škálou masáží a kozmetických procedúr; 4 sauny, 
hamam.

Dinarobin Beachcomber 
Golf Resort & Spa *****+
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2 148 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Polpenzia. 
Raňajky a večere formou 
bufetových stolov. 

REŠTaURÁCIE
oasis (bufet a extra 
bufet pre deti, live 
cooking); à la carte 
The deck (morské 
špeciality), Caravelle 
(medzinárodná), Blue 
Ginger (thajská), Mahiya 
(indická) a Il Corallo 
(talianska), oasis, 
Caravelle Bar.

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

Mahébourg (70 km), cca 70 min. 

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

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

Junior Suite (63 m²) a Tropical Junior Suite 
(70 m²) s výhľadom do záhrady alebo na bazén. 
Špeciálne pre hráčov golfu Golf Suite (green 
fee, golf card). 2-Bedroom Family Suite  
(94 m²) s výhľadom do záhrady alebo na more 
sú na prízemí, majú extra sprchu a spálňu, 
vhodné pre rodinu až s 3 deťmi. Beachfront 
Pool Suite (102 m²) a Senior Pool Suite  
(163 m²) s privátnym bazénom ležia blízko  
pri pláži.

Šport: 7 bazénov, oddelený detský bazén, 
fitnes, aerobic, joga, 6 tenisových kurtov, stolný 
tenis, boccia, vodná gymnastika, windsurfing, 
šnorchlovanie, vodné lyže, kajaky.  
Za poplatok: rybolov, potápanie (PADI), 
požičovňa bicyklov, športové vybavenie. 
Spa: sauna, vírivka a široká paleta masáží 
a procedúr (za poplatok).

Trou Aux Biches  
Beachcomber Golf  
Resort & Spa *****+
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3 798 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky ako bohatý 
bufet s vybranými  
à la carte jedlami, 
možnosť doplatku na 
polpenziu, večere ako 
servírované menu, 
vybrané à la carte.

REŠTaURÁCIE
La Goélette (lokálne 
a medzinárodné 
špeciality), La Brezza 
(talianska kuchyňa), 
Le Bar Plage (plážová 
reštaurácia a bar). 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Prekrásny rezort s tradíciou, jeden z najluxusnejších 
na Mauríciu, člen Leading Hotels of the World.

Mahébourg, cca 70 min (75 km).

Luxusný rezort s jedinečnou polohou na 
severozápadnom pobreží ostrova, v pokojnom 
zálive, na krásnej pláži s bielym pieskom, neďaleko 
živého centra strediska Grand Baie s nákupnými 
a zábavnými možnosťami (2 km). Do centra 
hlavného mesta Port Louis (25 km) cca 40 min 
autom.

69 priestranných, elegantných suít, orientovaných 
na more. Štýlová kúpeľňa s vaňou, sprcha, šatník, 
klimatizácia, telefón, rádio, SAT TV, trezor, minibar 
(nealko zdarma), ventilátor, balkón/terasa, Wi ‑Fi 
v celom areáli zdarma. 

Junior Suite (60 m²) s balkónom, pre hráčov golfu 
Golf Suite so špeciálnymi službami v cene (green 
fee, golf card a pod.). Tropical Suite (85 m²) na 
1. poschodí, s kombinovanou obývacou časťou/
spálňou, veľkým balkónom a priamym vstupom na 
pláž, Palm Suite (105 m²), ešte priestrannejšie 
Ocean Suite (125 m²) s oddelenou obývačkou 
a Garden Suite (140 m²), s obývačkou  
a 2 spálňami, ideálne pre rodiny.

Šport: 3 bazény, fitnes (cardio, pilates, kineziológia, 
power plate), stolný tenis, squash, boccia, šípky, 
tenis, vodné lyže, windsurfing, kajak, plachetnice, 
vodné bicykle, šnorchlovanie, loďka s preskleným 
dnom, za poplatok: loptičky, osobný tréner, 
potápanie, vodné športy na pláži, výlety, golf.
Spa: veľkolepé Royal Palm Spa: rozmanité masáže 
a procedúry, wellness, hamam, sauna, joga pavilón 
(ajurvéda, reiki, thalasso, reflexológia), salón krásy 
(všetko za poplatok).

Royal Palm Beachcomber 
Luxury ******
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1 898 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Polpenzia: raňajky 
formou bohatých 
bufetových stolov, večer 
bufet alebo servírované 
menu, tematické večery, 
možnosť doplatku na  
à la carte; Za doplatok 
plná penzia (obedy ako 
bufet, príp. servírované 
menu), príp. all inclusive: 
plná penzia, à la carte 
za príplatok, vybrané 
nealko a alkoholické 
nápoje, vybrané, 
popoludní káva/čaj 
a občerstvenie.

REŠTaURÁCIE
Le Marche 
(medzinárodný bufet, 
live cooking),  
4 à la carte reštaurácie - 
Sapori (talianska), Hasu 
(sushi, gril), Chopstick 
(ázijská), na pláži Tides 
(lokálna a medzinárodná 
kuchyňa, morské 
špeciality), 3 bary.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Elegantný, architektonicky zaujímavý rezort 
s atraktívnou ponukou zábavy a relaxu.  
Pre rodiny aj páry, ktorí chcú žiť tu a teraz.

Mahébourg 50 km; transfer cca 70 min.

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

255 moderných izieb v elegantnom tropickom 
štýle. TV, telefón, Wi‑Fi, iPod Dock®, 
klimatizácia, ventilátor, minibar (za poplatok), 
trezor, varná kanvica, balkón alebo terasa.

Junior Suite (60 m²) a Junior Suite Sea 
View s privátnou terasou do záhrady, resp. 
na more. Junior Suite Pool v centre rezortu. 
Priamo na pláži na prízemí Junior Suite Beach 
Access (65 m²) s veľkou privátnou terasou  
do záhrady a na more, možné aj ako  
prémiové Junior Suite Beachfront (65 m²) ‑  
v 1. rade pri pláži. Family Suite (85 m²) 
s veľkou privátnou terasou a oddelenou detskou 
časťou s gaučom a vlastnou detskou kúpeľňou.

Šport: 3 bazény, fitnes, futbal, tenis, stolný 
tenis, plážový volejbal, boccia, minigolf, vodné 
lyžovanie, windsurfing, plachtenie, kajaky, 
vodné bicykle, stand‑up paddling, výlety 
loďkou s preskleným dnom, šnorchlovanie, 
wakeboard, skupinové cvičenia, ochutnávka 
golfu a potápania, detský klub. Green fee na Ile 
aux Cerfs a Anahita, vrátane transferu. Vstup 
do Ile aux Cerfs Leisure Island vrátane lodného 
transferu, vstup do prírodnej rezervície Domaine 
de l´Etoile (transfer nie je v cene). 
Spa: Cinque Modes Spa so širokou ponukou 
masáží a procedúr (za poplatok).

Long Beach – A Sun  
Resort Mauritius *****
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2 898 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

REŠTaURÁCIE
Hlavná bufetová 
reštaurácia (cca 135 m2) 
raňajky 07:30 - 10:00 h, 
obedy 13:00 - 14:30 h, 
večer 3-chodové menu 
od 20:00 h, plody mora 
servírované na pláži. 
Plážový bar od 19:00 h 
/Tea Time od 17:00 h 
v bare.

STRavovaNIE
all inclusive 
Stravovanie formou bufetu 
v hlavnej reštaurácii, 
raňajky (07:30 - 10:00 h) 
obedy (13:00 - 14:30 h) 
večere aj à la carte   
(19:00 - 22:30 h), 
nealkoholické nápoje ako 
vody, šťavy, kokteily, pivo, 
víno, sekt, denne dopĺňaný 
minibar (nealkoholické 
nápoje), počas „Tee Time“ 
16:30 - 17:30 h káva, 
čaj, zákusky. Tenisové 
kurty, stolný tenis, vodná 
gymnastika, pádlovanie, 
petangue, šnorchlovanie, 
rybolov a výlety loďou. 

Na idylickom ostrove sa rozprestiera nádherný 
prírodný raj s výbornými službami. Medzinárodná 
kuchyňa s výraznými miestnymi prvkami ponúka 
nevšedné zážitky aj pre gurmánov a garanciou 
kvality služieb je známa značka, ktorej súčasťou 
je aj tento exkluzívny rezort.

Medzinárodné letisko Nosy Be je vzdialené 
približne 60 km, transfer loďou trvá cca 60 min 
k hotelu Manga Soa Lodge a následne ešte cca 
15 min po súši.

Na nádhernom ostrove Tsarabanjina pri 
severozápadnom pobreží Madagaskaru. 
Milovníkom kúpania ulahodia prekrásne biele 
piesočné pláže ostrova, kde sa dá napríklad aj 
plávať s korytnačkami.

25 izieb v plážových vilkách: klimatizácia, 
stropný ventilátor, sušič vlasov, telefón, SAT TV, 
trezor, minibar, príslušenstvo na prípravu kávy/
čaju, zariadená terasa s výhľadom na more.

V južnej časti ostrova sú rozmiestnené South 
Beach Villa (cca 47 m2) s klimatizovanou 
spálňou a na severe ostrova plne klimatizované 
North Beach Villa (cca 47 m2).

Šport: 2 bazény, potápačská základňa a kurzy 
s certifikáciou PADI, biliard, stolný tenis, 
folklórne večery so živou hudbou, knižnica, 
butik, Wi‑Fi bez poplatku.
Spa: masáže, procedúry medzi 09:00 ‑ 19:00 h.

Constance  
Tsarabanjina*****
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1 495 EUR
Cena na osobu  

na 7 nocí  
bez letenky od 

Zľava až do

-5 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

akTiviTy

STRavovaNIE
Zdravá vegetariánska 
a ajurvédska strava 
doplnená čerstvými 
darmi mora, výber  
z vynikajúcich indických 
vín. Interaktívne kurzy 
zdravého varenia  
so šéfkuchárom.

SwaSwara je ozvenou vnútorného hlasu. Swa 
v sanskrite znamená „vlastné ja“ a Swara je 
„zvuk“. Je vyjadrením liečivej energie, sily 
dobrej nálady a zdravia, rovnováhy v našom 
vnútri. Rezort vytvorený vo farbách zeme, 
v harmónii s krajinou, ktorá ho dotvára.  
Oslavuje jednoduchosť a čistotu, je pozvánkou 
na cestu do seba, posilnenú jogou, meditáciou, 
ajurvédou, zdravou organickou stravou, hudbou 
a umením. 

Medzinárodné letisko v Goa je vzdialené  
cca 170 km.

V blízkosti mýtického miesta Gokarna, na 
západnom pobreží Indie, v oblasti známej ako 
„Konkan”, v štáte Karnataka. Medzi vlniacimi 
sa horami, obklopený kľudnými kokosovými 
palmovými hájmi, s výhľadom na pláž v tvare 
posvätného symbolu stvorenia “Om”.
 
24 Konkan víl, pozývajúcich k objavovaniu 
otvoreného priestoru plného zelene. Ponúkajú 
súkromie, otvárajú sa oblohe a napĺňajú 
všetky zmysly. Poschodie určené na hodiny 
jogy s úchvatným výhľadom na okolitú krajinu 
a oceán. Moderné vybavenie poskytuje komfort. 

Šport: bazén, meditačný dom a štúdio jogy.
Spa: ajurvédske centrum. 

SwaSwara Resort
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5 330 EUR
Cena na osobu  

na 14 nocí  
bez letenky od 

Zľava až do

-5 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
ajurvédska kuchyňa  
v Kalari Kovilakom  
je zasvätená myšlienkam, 
ktoré načrtli ajurvédsky 
lekári pred viac  
ako tisíc rokmi. Potraviny 
sa pripravujú iba  
v nádobách z mosadze, 
železa alebo ílu. Naši 
kuchári vykúzlia čisté 
vegetariánske jedlá  
iba s minimom oleja  
a takmer bez príliš 
výrazného korenia alebo 
chilli. Každé jedlo sa 
stane zmesou jemných 
textúr a vôní skôr, než 
zaútočí chuť, na čo je 
väčšina z nás zvyknutá. 
Ešte lepšie je, že máte 
pocit, že musíte jesť 
menej a menej, aby ste 
sa cítili úplne nasýtení!

História sa prelína s prítomnosťou a formuje 
vašu budúcnosť. V komplexe Kalari Kovilakom, 
ktorý bol v minulosti kráľovským palácom, sa 
dodnes zachovali tradície z čias minulých. Králi 
Vengunád boli patrónmi klasického umenia 
– najmä tanca kathakali a karnatickej hudby, 
a preto sú súčasťou každej procedúry. Palác 
ajurvédy je jedinečným miestom, akých je na 
svete veľmi málo. Je to oáza pre zapojenie 
všetkých zmyslov. 

Medzinárodné letisko Cochin je vzdialené  
cca 100 km. 

V blízkosti Kollangode v časti Palghat v severnej 
Kerale, neďaleko majestátneho pohoria 
západného Ghatu. Dvestoročný palác je 
obklopený krajinou bohatou na stromy Venga, 
ktoré majú liečivé účinky.

Všetky izby sú zariadené v štýle, ktorý bol 
inšpirovaný zariadením bývalých palácov. 
Prihliadalo sa však na prísne pravidlá ajurvédy 
(žiadne rádio, TV a pod.).

Heritage suite.

Kalari Kovilakom ponúka ajurvédu prevedenú 
v jej najreálnejšej podobe. Používané byliny sú 
čerstvo nazbierané. Terapie sú v prísnom súlade 
so starovekými textami Ajurvédy. 10 miestností 
pre jednotlivé terapie ponúka kompletný rad 
procedúr. Všetko prebieha pod drobnohľadom 
ajurvédskeho lekára. Maséri a masérky pracujú 
s každým klientom osobitne od hlavy až k päte, 
prinášajú nový život do unavených svalov, kostí 
a šliach. Samozrejmosťou sú očistné kúpele  
a bylinná liečba.

Kalari Kovilakom –  
A Palace For Ayurveda
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5 610 EUR
Cena na osobu  

na 14 nocí  
bez letenky od 

Zľava až do

-5 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

akTiviTy

Kalari Rasayana je nové ajurvédske centrum, 
kde sa telo, duša i myseľ dostávajú do jednej 
spoločnej harmónie. 

Medzinárodné letisko Trivandrum vzdialené  
cca 60 km. 

Ajurvédske centrum (klinika) sa rozkladá na 
brehu nádherného, 8 hektárov veľkého jazera 
Venad (patrí do tzv. bývalého Venadského 
kráľovstva), obklopené je tropickou vegetáciou 
a hustým palmovým porastom. Všade naokolo 
vládne pokoj, počuť len spev vtákov, vidieť 
poletujúcich farebných motýľov a ráno je počuť 
tichý rozhovor miestnych rybárov, ktorí vyrážajú 
za svojím úlovkom.

22 príjemne zariadených priestranných 
izieb, väčšinou boli použité len prírodné 
materiály, z ktorých prevláda drevo. Všetky 
izby sú vzdušné a plné svetla s vonkajším 
sedením. Každá izba má možnosť klimatizácie, 
jej používanie však závisí od typu pobytu 
a ajurvédickej terapie. 

Srdcom celého komplexu je miestne ajurvédske 
centrum s 11 liečebnými miestnosťami. 
Praktikovaná je ajurvéda založená na jej 
tradičnom holistickom základe. Terapiu 
predpisuje lekár a zahŕňa rôzne spôsoby liečby, 
vrátane sprievodných detoxikačných aktivít, ako 
sú masáže, hodiny jogy, meditácie, prechádzky 
okolo jazera, bylinné terapie a prechod  
na zdravý spôsob života. Hlavným faktorom 
v ajurvédskej liečbe je i jedlo, ktoré je každému 
klientovi šité na mieru a pripravené pod 
dohľadom miestneho ajurvédského kuchára.

Kalari Rasayana  
Ayurveda Hospital

STRavovaNIE
Prísna ajurvédska 
diéta zostavená podľa 
pokynov lekára.
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2 360 EUR
Cena na osobu  

na 7 nocí  
bez letenky od 

Zľava až do

-5 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

ajurvéda

Komplex predstavuje romantické útočisko v blízkosti 
mora. Bol zaradený medzi najlepšie hotely v oblasti 
Kovalam. 

Komplex je vzdialený cca 40 min od 
medzinárodného letiska Trivandrum.

Luxusný ajurvédsky rezort je situovaný na útese, 
s nádherným výhľadom na otvorené more, neďaleko 
súkromnej piesočnatej pláže (schádza sa po 
schodíkoch), v pokojnej a tichej lokalite.

31 elegantne a tradične zariadených priestranných 
domčekov, obklopených záhradou, v ktorých je 
badať spojenie starej elegancie a moderných prvkov. 
Každá izba má TV s plochou obrazovkou, Wi-Fi, 
klimatizáciu, zariadenie na prípravu kávy a čaju 
a minibar. Všetky izby majú sprchy otvorené k nebu 
a vonkajšie posedenie.

Rock Garden (37 m²), Heritage classic  
(31-57 m²), Heritage premium (47 m²), Octagon 
(84 m²), bungalov Banyan Tree ( 120 m²).

Kúpele Niraamaya ponúkajú širokú škálu liečebných 
ajurvédskych procedúr, ktoré sa zakladajú na 
5000 ročných indických tradíciách. K dispozícii 
sú tu kvalifikovaní lekári, aby zvážili individuálne 
potreby klientov a aby im navrhli účinné, blahodarné 
procedúry. Popri tradičných holistických terapiách 
je tu výber značkových procedúr, ktoré čerpajú 
inšpiráciu ako z Ázie, tak zo západu, z pohody na 
upokojenie napätia a odstránenie stresu. Liečba 
je navrhnutá tak, aby pomohla klientom dosiahnuť 
stav niraamaya, čo znamená slobodu od chorôb. 
Staroveká India dala modernému svetu dar a tým 
je joga. V Niraamaya sú hrdí na to, že odovzdávajú 
tajomstvo zdravého žitia, ktoré je zakotvené  
v indickej kultúre. 

Niraamaya Retreats Surya 
Samudra Kovalam *****

STRavovaNIE
Café Samsara - 
celodenná reštaurácia 
s dych berúcim 
výhľadom na more, jedlá 
medzinárodnej kuchyne, 
jedno z mála miest na 
Zemi, kde je atmosféra 
rovnako efektná ako 
pripravené jedlá. 
Essence - reštaurácia so 
špecialitami sa nachádza 
na útese. Bar Madira 
s panoramatickým 
výhľadom na oceán. 
Zatiaľ, čo hostia majú 
na výber rozhodnúť 
sa pre detox, ktorý 
je v ponuke, bola by 
škoda prísť o autentické 
keralské jedlá, ktoré vám 
v Niraamaya ponúknu. 
Suroviny sú z miestnych 
zdrojov a ponúkané ryby 
sú z denného úlovku. 
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1 398 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky ako bohatý 
bufet, možnosť doplatku 
na polpenziu/plnú 
penziu: bufet, príp. 
výber z menu. Tematické 
večere.

REŠTaURÁCIE
olu (medzinárodná 
kuchyňa), acquolina 
(talianska kuchyňa), 
Spice Traders (ázijské 
špeciality), 3 bary,  
vínna pivnica.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

V októbri 2016 otvorený luxusný hotel 
renomovanej siete Anantara je postavený 
v koloniálnom štýle a leží v pokojnom prírodnom 
prostredí.

Medzinárodné letisko Colombo 
cca 150 min (100 km).

Hotel leží na západnom pobreží ostrova, 
na jednej z najkrajších pláží, na malom 
polostrove. Do historického centra strediska 
Kalutara s nákupnými a zábavnými možnosťami 
cca 10 min.

141 izieb, suít a víl v modernom štýle s prvkami 
tradičnej architektúry, s prekrásnym výhľadom 
na rieku Kalu alebo na Indický oceán. Štýlová 
kúpeľňa s vaňou a dažďovou sprchou, telefón, 
rádio, SAT TV, DVD prehrávač, trezor, minibar 
(za poplatok), klimatizácia, ventilátor, balkón 
alebo terasa.

Premier Garden View (46 m²) s terasou 
s výhľadom do záhrady, Deluxe Ocean 
View s rovnakým vybavením a s balkónom 
s výhľadom na oceán, Deluxe Poolside blízko 
bazéna, väčšie Deluxe Lagoon izby (49 m²) 
s hodnotnejším vybavením a výhľadom na rieku, 
One (Two) Bedroom Ocean View Suite 
(190 m²) s oddelenou obývacou časťou 
a privátnym bazénom.

Šport: 2 bazény, fitnes, aerobic, joga, 
za poplatok: potápanie, vodné športy na pláži.
Spa: Anantara spa: masáže (rôzne druhy), 
wellness, ajurvéda a skrášľovacie procedúry 
(všetko za poplatok).

Anantara Kalutara  
Resort Spa *****
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1 278 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov. Možnosť 
doplatku na polpenziu 
a plnú penziu (obedy 
a večere ako menu 
v Pepper alebo Heat), 
príp. all inclusive: plná 
penzia, lokálne nealko 
a alkoholické nápoje.

REŠTaURÁCIE
Pepper s výhľadom na 
oceán (medzinárodná 
kuchyňa a srí lanské 
špeciality), Heat  
(hlavná reštaurácia), duo  
(v sklennej vínnej pivnici, 
steaky a dary mora), 
Sea Lounge (koktejl 
bar), T Lounge (čajové 
špeciality).

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko Colombo 165 km.

Priamo na dlhej piesočnatej pláži s jedinečným 
západom slnka. Do centra historického Galle 
cca 12 km.

53 moderných, vkusne zariadených izieb.  
TV, DVD, rádio, telefón, Wi-Fi, iPod dokovacia 
stanica, minibar, klimatizácia, stropný ventilátor, 
trezor, balkón alebo terasa.

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

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

The Fortress  
Resort & Spa *****
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1 898 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Idylický rezort zasadený v malebnom palmovom 
háji na jednej z nedotknutých častí pláže 
Ngapali, medzi vodami Bengálskeho zálivu 
a pohorím Rakhine Yoma. Vysoká miera 
súkromia, vynikajúca kuchyňa a prvotriedne 
služby robia z hotela ideálne miesto na únik  
zo zhonu všedných dní.

Letisko Thandwe vzdialené cca 4 km.

Hotel leží priamo na jednej z najznámejších pláži 
Mjanmarska. Transfer z letiska trvá približne 
20 min.

28 priestranných drevených bungalovov 
postavených v tradičnom štýle. Ich rozmiestnenie 
v rozľahlej záhrade je zárukou maximálneho 
súkromia. Kúpeľňa, kombinovaná obývacia 
časť so spálňou, klimatizácia, stropný ventilátor, 
vybavenie na prípravu kávy a čaju, trezor, 
súkromná terasa s ležadlami s výhľadom na pláž 
alebo okolitú prírodu.

Duplex (70 m²) v druhom rade od pláže, 
s výhľadom na more, Seaview (70 m²) 
v druhom rade od pláže s výhľadom na more, 
Beach Front (70 m²) priamo pri pláži.

Šport: bazén so slnečnou terasou, požičovňa 
bicyklov; za poplatok možnosť rybolovu, výlety 
do okolia, golf na 9 jamkovom ihrisku  
(cca 20 min od hotela). Navyše knižnica,  
TV lounge, pozorovanie vtáctva.
Spa: wellness oáza s rôznymi druhmi masáží 
a procedúr (za poplatok).

Amara Ocean Resort 
Ngapali Beach *****

REŠTaURÁCIE
Reštaurácia na pláži 
(ázijská a stredomorská 
kuchyňa, čerstvé dary 
mora, ovocie a zelenina 
z domácej záhrady),  
The Ungbin Bar 
(exotické kokteily),  
Pool Bar (občerstvenie 
počas dňa).

STRavovaNIE
Raňajky.
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2 338 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bohatých bufetových 
stolov, polpenzia 
za doplatok. 

REŠTaURÁCIE
Luxusná gurmánska 
ázijská Jahn, špeciality 
medzinárodnej kuchyne 
Zest, večere podávajú 
uprostred tropickej 
záhrady open -air-
-Restaurant azure 
Bar & Grill, vynikajúce 
kokteily a nádherný 
západ slnka je 
v aura Lounge, 
vínna pivnica The Cellar 
ponúka viac než 
3000 značkových vín.

Exkluzívny hotelový rezort renomovanej značky 
Conrad s úžasným panoramatickým výhľadom. 
V malebnom zálive uprostred zelene sú 
rozmiestnené moderne riešené vilky 
z ekologických materiálov.

Transfer z medzinárodného letiska Koh Samui 
cca 45 min.

Priamo na bielej piesočnej pláži Aow Thai 
v juhozápadnej časti ostrova.

81 viliek s bazénom v ázijskom štýle 
so zariadenou terasou, veľkoryso riešená 
kúpeľňa, sušič vlasov, kombinovaná obývacia 
časť so spálňou, kávovar na espresso, 
klimatizácia, minibar TV, telefón, trezor, 
CD/DVD prehrávač, Wi-Fi zdarma.

Ocean View Pool Villa (cca 148 m2),  
rovnako vybavená Waterfront Pool Villa 
(cca 156 m2) bližšie k pláži, najvyššie 
umiestnená Ocean View Retreat Pool Villa 
(cca 151 m2) má navyše iPod -Docking, 
Bose -Sound -System a Apple iPads.

Šport: fitnes centrum, joga, vodný aerobik, 
požičiavanie kajakov, šnorchlovanie, 
za poplatok potápanie a plachtenie. 
Spa: masáže aj procedúry v luxusnom 
wellness a spa centre.

Conrad Koh Samui *****
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1 368EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

REŠTaURÁCIE
Loca vore (thajská  
a medzinárodná)  
Sand Box (grill)
Takieng (thajská 
sezónna).

STRavovaNIE
Raňajky formou bufetu, 
polpenzia a plná penzia 
za doplatok.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Moderne riešený rezort patrí k najlepším na 
Phukete. Veľkoryso riešené vonkajšie i vnútorné 
priestory a luxusne vybavené vilky s vlastným 
bazénom. Čerešničkou na torte sú vynikajúce 
a kvalitné služby.

Transfer z medzinárodného letiska Phuket 
International Airport cca 16 km.

Priamo na prekrásnej piesočnatej pláži Mai 
Khao Beach, neďaleko prírodnej rezervácie 
„Sirinath National Marine Park“. 

180 izieb s výhľadom do záhrady, kombinovaná 
obývacia miestnosť a spálňa, kúpeľňa, sušič 
vlasov, klimatizácia, trezor, varná kanvica, 
kávovar, minibar (za poplatok), LCD TV v spálni, 
DVD, rádio, iPod-Docking Station, Wi-Fi bez 
poplatku.

Deluxe (cca 46 m²) a R Deluxe v hlavnej 
budove na vyšších poschodiach, Pool Villa  
(cca 117 m²) s bazénom „Plunge Pool“.

Šport: aerobik „Body & Mind“, fitnes centrum, 
joga, bicyklovanie, plážový volejbal a futbal, 
vodný aerobik, pilates. 
Spa: „Quan Spa“ 09:00-21:00 h: thajské 
masáže a procedúry, sauna, fínska sauna, 
oddychová miestnosť, 9 terapeutických 
miestností, kozmetický salón (všetko  
za poplatok).

Renaissance Phuket  
Resort & Spa *****
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2 878 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

STRavovaNIE
Raňajky formou bufetu. 
Polpenzia za doplatok.

REŠTaURÁCIE
Serai (talianska 
a stredomorská), 
Ikan-Ikan (malajské 
špeciality), Kelapa (gril).

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

Medzinárodné letisko Langkawi cca 35 km.

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

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

Garden View Ground Floor Pavilion 
(cca 68 m², na prízemí s patiom, výhľad do 
záhrady), Upper Floor Pavilion (cca 68 m², 
na poschodí, veľká veranda, výhľad do záhrady 
alebo obmedzený výhľad na more), Beach Villa 
(cca 220 m², priamo na pláži, privátny bazén), 
Family Beach Villa (cca 220 m², spálňa, 
detská izba), Deluxe Family Beach Villa  
(cca 590 m², 2 spálne, bazén).

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

Four Seasons  
Langkawi *****
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1 688 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bufetových stolov, 
možnosť doplatku na 
polpenziu a plnú penziu 
(obedy a večere ako  
à la carte, bufet, príp. 
4-chodové menu). 
Tematické večery.

REŠTaURÁCIE
dewi Ramona 
(indonézske  
a medzinárodné 
špeciality), Leon Beach 
Bistro, Wayang Bar, 
vínna pivnica.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

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

Medzinárodné letisko Denpasar 130 km, 
transfer cca 210 min.

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

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

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

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

Matahari Beach  
Resort & Spa *****+
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1 458 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky formou 
bohatého bufetu. 
Možnosť doplatku  
na polpenziu, príp.  
plnú penziu (3-chodové 
menu alebo bufet).

REŠTaURÁCIE
arwana (ryby a morské 
špeciality), Banyubiru 
(hlavná reštaurácia 
s medzinárodnou 
kuchyňou). Cornerstone 
deli (delikatesy, zmrzlina 
vlastnej výroby, vínna 
pivnica), 4 bary.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Exkluzívny hotel spája medzinárodný štandard 
„Luxury Collection“ s elegantnou atmosférou 
a tradičnou balijskou pohostinnosťou.

Medzinárodné letisko Denpasar 15 km, transfer 
cca 25 min.

Priamo na pláži Jimbaran, jednej z najkrajších 
na Bali.

TV, DVD, telefón, Wi -Fi, klimatizácia, minibar, 
trezor, balkón, vybavenie na prípravu kávy 
a čaju, denne voda na izbe.

Deluxe Garden View a Deluxe Lagoon View 
(36 m²) s výhľadom do záhrady alebo na lagúnu. 
Deluxe Family sú 2 deluxe izby so spojovacími 
dverami (Garden alebo Lagoon), Deluxe 
Lagoon Access Room (36 m²) s privátnym 
vstupom z terasy do bazéna/lagúny. Deluxe 
Studio (48 m²) s kombinovanou obývačkou 
a spálňou. Executive Suite (60 m²) s výhľadom 
do záhrady alebo na more, s obývačkou 
s jedálenským kútom a spálňou. 
One Bedroom Villa (360 m²) v oddelenej časti 
rezortu. Má oddelenú časť s kuchynským kútom 
pre sluhu, šatník, privátny bazén a záhradu 
s masážnym pavilónom. Two Bedroom Villa 
(750 m²) má navyše ďalšiu spálňu a väčší 
bazén.

Šport: komplex bazénov s umelými lagúnami, 
fitnes, sauna, joga, stolný tenis a biliard. 
Za poplatok: 2 tenisové kurty s umelým 
osvetlením, jacuzzi, vodné športy a bicykle 
na pláži, golf na blízkom 18 jamkovom ihrisku.
Spa: luxusné Laguna spa s tradičnými 
i modernými procedúrami.

The Laguna, a Luxury
Collection Resort & Spa *****+
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1 548 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

STRavovaNIE
Raňajky. Za doplatok 
polpenzia alebo plná 
penzia. Plná penzia: 
Raňajky, obedy a večere 
formou bufetu alebo 
3 chodové set menu.
občerstvenie, zákusky 
a pečivo, zmrzlina. 
Nápoje počas jedál 
(vybrané miestne 
a importované),  
Gala večera formou 
bufetu, ochutnávka vín.

REŠTaURÁCIE
Flow – hlavná 
reštaurácia, Liquid 
Lounge - exotická 
kuchyňa.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Zaujímavá architektúra v tvare mušle, krásna 
bledá pláž a moderný dizajnový nábytok. 
Tvar budovy je postavený do ulity a doplnený 
o bazén. Phu Quoc je novou plážovou 
destináciou Vietnamu, ostrov, ktorý dosiahnete 
max 1 hodinovým letom z medzinárodných 
letísk vo Vietname.

Phu Quoc cca 15 min.

Priamo pri prekrásnej bielej piesočnatej pláži, 
hlavné mesto ostrova Duong Dung je 
cca 15 min jazdy autom.

134 izieb v moderných, sviežich farbách 
a v minimalistickom štýle majú balkón 
s denným lôžkom a výhľadom na more, sedací 
kút, SAT TV, Wi -Fi (zdarma), minibar, set 
na prípravu kávy a čaju, trezor, klimatizáciu, 
sušič vlasov, vaňu alebo sprchu, WC.

Oceanview Deluxe (75 m2, posteľ veľkosti 
kingsize), Oceanview Grand Suite 
(123 m2, balkón 55 m2), Ocean Family Suite 
(135 m2, 2 spálne, balkón s výhľadom na more).

Šport: fitnes centrum, kajaky, 2 bazény 
(slnečníky a ležadlá zdarma), za poplatok vodné 
športy.
Deti: detský bazén, detská stolička, herňa. 
Spa: Waves Spa (za poplatok, 
cca 30 USD/hodina), 17 masážnych miestností, 
párové aj detské masáže.

The Shells 
Resort and Spa *****
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1 568 EURCena na  
osobu od

Zľava až do

-10 %
do 31. 10. 

REŠTaURÁCIE
L´anmien 
(medzinárodná 
a vietnamská), Thung 
(morská a gourmet 
steaky), The Wine 
Room (set menu 
s degustáciou).

STRavovaNIE
Raňajky. Polpenzia 
(obedy alebo večere 
menu). Plná penzia. 
Miestne a vybrané 
importované nápoje 
k jedlám.

HOTEL

LETiskO

POLOHa

izby

TyPy iziEb

akTiviTy

Je oázou elegancie a komfortu, ponúkajúci 
unikátny a nezabudnuteľný zážitok z južného 
pobrežia Čínskeho mora vo Vietname.

Tan Son Nhat medzinárodné letisko, cca 200 km. 
Transfer trvá cca 4 hod.

Priamo na niekoľko kilometrovej piesočnatej 
pláži Mui Ne, jednej z najznámejších 
vo Vietname. Najbližšie mesto Phan Thiet 
s pekným prístavom je cca 12 km.

Hlavná budova s troma poschodiami, 70 izieb 
a 19 víl. V štandarde je klimatizácia, SAT TV, 
Wi -Fi (zdarma), set na prípravu kávy a čaju, 
balkón a terasa.

Deluxe (57 m2, výhľad na exotické záhrady), 
Deluxe Ocean (79 m2, výhľad na more), 
Ocean Suite (94 m2, oddelená obývacia 
miestnosť), Pool Villa (92 m2, privátny bazén, 
výhľad do záhrad).

Šport: fitnes centrum, joga, ikonický bazén 
s výhľadom na pláž a more, golfové ihrisko 
v blízkosti.
Deti: detské menu, detský bufet, miniclub, 
herňa, vybavenie pre bábätká, stráženie 
za poplatok.
Spa: Anantara Spa, 120 m2 wellness sveta, 
klasické, thajské, bylinkové masáže, masáže 
s horúcimi kameňmi, bylinkový kúpeľ, nočný 
kúpeľ pri sviečkach, slnečný a kvetový kúpeľ.

Anantara Mui Ne Resort 
& Spa *****
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STRAVOVANIE 
Plná penzia vrátane 
vybraných nápojov. 

REŠTAURÁCIE 
hlavná 
bufetová 
pool grill bar
talianska 
steakhouse. 

Luxusný boutique hotel na mori, Azamara 
Journey ® je výletná loď strednej veľkosti 
s kapacitou 690 pasažierov a 408 členov 
posádky. Celkovo má 11 palúb, z toho  
8 pre pasažierov. Postavená bola v r. 2000 
a zrekonštruovaná v r. 2016. 

Luxusné kajuty sú vybavené klimatizáciou, TV 
s plochou obrazovkou, USB portom, trezorom, 
písacím stolom, telefónom, chladničkou 
s minibarom, kúpeľňou so sprchovacím kútom 
(alebo vaňou), WC, sušičom vlasov. Navyše 
majú klienti 24 h kajutový servis, kôš ovocia na 
privítanie, čerstvé kvety, župan, papučky, väčšiu 
tašku napr. na pláž. Služby pre suity zahŕňajú aj 
prioritný check-in, check-out, internetový balík, 
šumivé víno na privítanie, chuťovky a poobedný 
čaj, služby osobného sluhu. Všetky kajuty/suity 
majú kapacitu maximálne 4 osoby.

Club vnútorná kajuta (14,7 m2), Club kajuta 
s oknom (15,8 m2), Club kajuta s balkónom 
(20 m2), Club Continent Suite s balkónom 
(30,4 m2), Club Spa Suite s balkónom  
(44,1 m2), Club Ocean Suite s balkónom 
(60,6 m2, spálňa, oddelená obývacia miestnosť, 
šatník), Club World Owner´s Suite  
s balkónom (177,8 m2, spálňa, oddelená 
obývacia miestnosť, šatník).

Šport: fitnes centrum, služby osobného trénera, 
ping pong, bežecká dráha. 
Spa: masáže, vírvika, akupunktúra, salón krásy, 
bielenie zubov, holičstvo. 
Zábava: večerné show, divadlo, živá hudba. 

LOĎ

KAJUTY

TYPY KAJÚT

AKTIVITY

UVÁDZACIE CENY

Okolo Kuby 
AZAMARA JOURNEY *****
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2 539 EURCena na  
osobu od

Cruise port Miami.
Medzinárodné letisko Miami. 

Deň Prístav   Príchod Odchod
1.deň  Miami (USA)    17:00 
2.deň Havana (Kuba)  09:00 
3.deň Havana (Kuba)
4.deň Havana (Kuba)   18:00 
5.deň deň na mori 
6.deň Cienfuegos (Kuba)  08:00 18:00 
7.deň deň na mori 
8.deň Santiago de Cuba (Kuba)  07:30 15:00 
9.deň deň na mori
10.deň Miami (USA)   07:00 

9x ubytovanie s plnou penziou, vybrané nápoje (víno, káva, čaj, nealko, 
pivo), prístavné poplatky, prepitné, samoobslužná práčovňa, kyvadlová 
doprava v prístavoch (kde je nutná). 

Dopravu do/z prístavu, výlety, osobné výdaje, platené služby, víza  
do USA, prípadne schválený ESTA formulár, vstupná karta na Kubu, 
poistenie. 

TERMÍNY
15.01. a 24.01.2019
02.02., 11.02. 
a 20.02.2019 

PRÍSTAV A LETISKO

ITInERáR

CEnA ZAHŔŇA 

CEnA nEZAHŔŇA 

Luxusná výletná plavba
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STRAVOVANIE 
All inclusive pre MSC 
YACHT CLUB (plná 
penzia, poobedný 
snack, alkoholické 
a nealkoholické nápoje 
počas celého dňa). 

REŠTAURÁCIE 
hlavná 
bufetová 
mexická
stredomorská 
pizzeria.

Výletná loď MSC SPLENDIDA bola postavená 
v r. 2009. Celkovo má 18 palúb, z toho 15 pre 
pasažierov. Kapacita lode je 3274 pasažierov 
a 1332 členov posádky. MSC YACHT club 
je privátna, oddelená časť lode s vlastnou 
recepciou, reštauráciou, barom, bazénom, 
vírivkami, slnečnou terasou, priamym vstupom 
do MSC AUREA SPA wellness centra  
a all inclusive službami.

Elegantne zariadené kajuty sú vybavené 
regulovateľnou klimatizáciou, LCD televízorom, 
minibarom, telefónom, trezorom, pripojením na 
internet (za poplatok), šatníkom, sušičom vlasov. 
Kúpeľňa je vybavená vaňou alebo sprchovacím 
kútom, toaletou a kozmetikou.

Deluxe suita s balkónom (26-32 m2), pre 
2-4 osoby,
Executive & Family suita 
s panoramatickým oknom (45-53 m2), 
spálňa, obývacia izba, pre 2-4 osoby,
Royal suita s terasou (52 m2), spálňa, 
obývacia izba, pre 2-4 osoby.

Šport: moderne vybavené fitnes centrum,  
5 bazénov, 12 víriviek, multifunkčné športové 
ihrisko (tenis, basketbal, volejbal), vonkajšia 
bežecká dráha, bowling, squashové ihrisko. 
Deti: detské kluby podľa veku od 3 do 18 rokov, 
animácie, videoherňa, disko. 
Spa: MSC AUREA SPA wellness centrum 
(sauny, masáže, vírivky, thalassoterapia, 
kozmetika, kaderníctvo). 
Zábava: animácie, divadlo, večerné show, 
kasíno, 4D kino, formula 1 simulátor. 

LOĎ

SUITY MSC YACHT  
CLUBU

TYPY SUÍT

AKTIVITY 

MSC Yacht Club na lodi 
MSC SPLENDIDA *****

UVÁDZACIE CENY
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1 999 EURCena na  
osobu od

TERMÍNY
Bahrajn a Katar
08.12. a 29.12.2018
19.01.2019, 09.02.2019
02. a 23.03.2019

Skvosty Emirátov a Omán
15. a 22.12.2018
05.,12. a 26.01.2019
02.,16. a 23.02.2019
09. a 16.03.2019 

PRÍSTAV A LETISKO 

ITInERáR

CEnA ZAHŔŇA

CEnA nEZAHŔŇA

Luxusná výletná plavba

Port Rashid Dubai. 
Medzinárodné letisko Dubaj.

ItInERáR tRASA – Bahrajn a Katar 
Deň Prístav   Príchod Odchod
1.deň  Dubaj (SAE)    23:00 
2.deň Abu Dhabi (SAE)  05:00 23:00 
3.deň Sir Bani Yas Island (SAE)  09:00 17:00 
4.deň deň na mori 
5.deň Bahrajn   08:00 18:00 
6.deň Doha (Katar)   08:00 18:00 
7.deň Dubaj (SAE)   09:00
8.deň Dubaj (SAE)    vylodenie doobeda

ItInERáR tRASA – Skvosty Emirátov a Omán 
Deň Prístav   Príchod Odchod
1.deň  Dubaj (SAE)    23:00
2.deň Abu Dhabi (SAE)  05:00 23:00
3.deň Sir Bani Yas Island (SAE)  09:00 17:00
4.deň deň na mori 
5.deň Muscat (Omán)  08:00 18:00
6.deň Khasab (Omán)  09:00 18:00
7.deň Dubaj (SAE)   09:00 
8.deň Dubaj (SAE)   vylodenie doobeda

7x ubytovanie v MSC YACHT club s plnou penziou a all inclusive službami.

Dopravu do/z prístavu, prístavné poplatky (150 EUR/os.), víza do 
Bahrajnu a Kataru (pasažierom výletných lodí budú udelené po príchode 
do krajiny), prepitné (12 EUR/dospelá osoba/noc, výlety, osobné výdaje, 
platené služby, poistenie. 



ZoZnam predajných miest cK satUr

ZoZnam vybraných aUtoriZovaných predajcov cK satUr

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46  
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18 
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16  
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

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

EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/209 152 65
eurovea@satur.sk

Jesenského ul. 5-9 
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@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 Európy 55  
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1 
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19 
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov) 
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
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

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30 
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34  
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52  
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4  
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11 
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18 
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116  
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6 
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17 
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23  
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312 
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10 
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694 
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890 
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261  
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8 
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
CITy ARÉNA
Kollárova 20
817 01 Trnava
033/321 18 61

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

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROyAl
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BARDEJOV
SPIRIT TRAVEl
Radničné námestie 25
054/4726 273
spirit@spirit-travel.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
zajazdy@pharmaeduca.eu

BRATISLAVA
PEGASUS AGENCy
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

ElA TRAVEl
Mestská 6
0910/903 858
ela@elatravel.sk

ElSQUARE
Gercenova 3640/2
0905/545 153
travel@elsquare.sk

ČADCA
VIERA URBANÍKOVÁ
MIlAN URBANÍK
Hollého 1835/4
0904/502011, 0915/979433
v.urbanikova@dovolenkaonline.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526
031/780 2106
gita@gita.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

ILAVA
CA TRIS
Ružová 94
042 /4441 199
3s@mail.t-com.sk

KOŠICE
CK Kolumbus
Tyršovo nábrežie 1
055/6221834
zajazdy@kolumbus.sk

ElyS TRAVEl
Hlavná 66
0907/ 206 282
elystravel@elystravel.sk

TRAVEl&Fly
Kováčska 57
055/6714 661
info@travelfly.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

LEVOČA
OÁZA TOUR
Nám. Sv. Pavla 27
053/4514 572
oaza@levonetmail.sk

MALACKY
CK POHODA
Záhorácka 46/30
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
STAHl REISEN
29. augusta 9
043/2388766
stahl@stahl.sk

NÁMESTOVO
DOBRÁ CESTOVKA
Štefánikova 210
0948/449 891
dobra.cestovka@gmail.com

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

NOVÉ ZÁMKY
X-TOUR
Komárňanská 8
0915/841 811
xtour@xtour.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
lOTUS TRAVEl
Meisslova 1605/6
0905/248 682
katka.svitanova@lotustravel.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Exnárova 44
0915/841763
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
EASyTRAVEl
Moyzesa 1,OD Vtáčnik
046/5425 740
easy@travelonline.sk

CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

RIMAVSKÁ SOBOTA
M-TOUR
Hviezdoslavova 3
0917/104 915
info@m-tour.sk

SENEC
BITTNER TRAVEl
lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.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

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 35
02/6593 4316
via@viastupava.sk

ŠAĽA
MAXTRAVEl-SIlVIA CSIMMOVÁ
Vlčanská 15
0907/351 137
max-travel@max-travel.sk

TOPOĽČANY
M-TOUR
Obchodná 2
038/7487309
mtour@mail.t-com.sk

TREBIŠOV
KAMElOT
M. R. Štefánika 176
056/6726619
kamelot@kamelot.sk

TRENČÍN
MOTÝĽ
Hypermarket Tesco
0905962041
info@motyl.sk

TRNAVA
HEll TOUR
Hlboká 12
033/551 1352
helltour@stonline.sk

PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk

VRANOV nad TOPĽOU
PRO TRAVEl
Námestie slobody 1
0911/050 005
ca@protravel.sk 

ZLATÉ MORAVCE
MAXX TRAVEl
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
CA KATKA
Trhová 1
045/5326 727
agenturakatka@stonline.sk

ŽILINA
OSTTOUR
Bottova 45/6
041/562 6320
osttour@osttour.sk

SMART TRAVEl
Národná 36
041/500 3254
tosmart@tosmart.sk

INTERNETOVÝ PREDAJ
TRAVEl.SK
Hviezdoslavovo námestie 7
02/3387 2835
info@travel.sk

DOVOlENKy.COM
0905/ 208 208
info@dovolenky.sk

lASTMINUTKy.SK
0907/975 573
michal@lastminutky.sk

PETIT PRESS
lazaretská 12
02/5923 395
info@dovolenka.sme.sk

ZÁJAZDy.SK
Dunajská 5
0800 123 420
bratislava@zajazdy.sk



SKUTOČNÝ 
KOMFORT
Je veľa spôsobov, ako cestovať. V Premium Economy Class od myAustrian si 
užívam rakúsky spôsob: skutočný komfort. Keď mám dostatok priestoru a 
pohodlia, lietam s veľkým potešením.

the charming way to fly

Premium 
Economy Class

NOVINKA
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